
Kilenc fontos tanács a téliesítéshez... 

avagy Hogyan készítse fel hajóját a hideg téli napokra!  

Furcsának t�nhet, de a „téli szünet” akár tönkre is teheti hajóját. A hosszan tartó, használaton 
kívüli állapot felgyorsíthatja a kopást és szakadást, ami könnyen lerobbanáshoz vezethet a 
következ� szezonban. 

Az el nem végzett téliesítés következtében a korrózió szétterjedhet (emlékezzen, a rozsda 
sosem alszik), a nedvesség behatolhat és elfagyhat, a kenés megdermedhet a hosszú, hideg 
hónapok alatt. Másképpen fogalmazva, ha nem készíti fel a hajóját a tároláshoz, akkor majd 
tavasszal lesz kénytelen szembenézni az „elhalasztott karbantartás” következményeivel. 
A legkevésbé hiányzik Önnek, hogy majd az els� langyos tavaszi napon sérült hajó képe 
fogadja és egy vaskos számla az elvégzett javításokról. 

Emiatt az okok miatt rendkívül fontos, hogy a következ� lépésekkel még �sszel felkészítse 
hajóját a hosszú téli szundikálásra. 
 
1. Kezdje a tavaszt tisztán. Egy tiszta hajó jobban ellenáll az id�járás viszontagságainak és 
lecsökkenti a szükséges munkaid�t, ami a vízre bocsátáshoz szükséges lesz. Mosson le 
minden oldalt és tisztítsa meg az alkatrészeket. 
 
2. Az üzemanyag rendszer felkészítése. Cserélje ki az üzemanyagsz�r�t a szezon végén. 
Használjon üzemanyag stabilizátort, ami tisztán tartja a rendszert. A stabilizátor hozzáadása 
után pár percig járassa a motort, hogy körbekeringjen a rendszeren. 
 
3. Bánjon jól motorjával. A tör�désre fordított id� meghozza gyümölcsét a tárolás alatti 
megfelel� védelmezéshez. A különféle, erre a célra szánt vegyi anyagok és tisztító szerek 
segítenek megtisztítani a motor bels� alkatrészeit: hengereket, szelepeket, égésteret. 
Eltávolítják a kormot és stabilizálnak. A Fogging oil speciális olaj pedig a motor bels� 
felületét védi meg a rozsdától és korróziótól. 
 
4. Minden jó, ha olajozott. A szezonvégi teend�k listáján szerepeljen egy egészséges adag 
ken�anyag. Cserélje le az olajat és az olajsz�r�t is! 
 
5. Kenje be az apró alkatrészeket is. Ne hagyja ki az apró, ám kritikus rendszereket f�leg a 
hosszú tárolási id�szak el�tt. Nézze végig a hajót és mindent zsírozzon be: zsanérokat, 
zárakat, kilincseket, görg�ket, tréler kerekeket. Vegye le a propellert és vizsgálja meg nem 
sérült-e, majd vonja be min�ségi vízálló ken�anyaggal miel�tt visszahelyezi. 
 
6. Nézze át a hajót az orrától a faráig. Ez a legjobb alkalom arra, hogy felfedezhesse az 
apróbb hibákat, miel�tt azokból nagyobbak keletkeznének. Vizsgálja meg közelr�l az egész 
hajótestet. A mechanikus alkatrészeken át egészen a kábelekig. Vegye szemügyre a 
hidraulikus emel�t, a vezetékek kapcsolatait, kutasson rozsdafoltok után. 
 
7. Ne adjon esélyt a nedvesség elterjedésének. Ellen�rizze a hajófeneket és távolítsa el a 
vizet, tisztítsa meg a szennyez�dést�l, olajtól. Tegye meg ugyanezt a zárható szekrényekkel, 
fiókokkal és tároló rekesszel. Mindenfajta nedvességet itasson fel. 
 
8. Távolítson el mindent, amit csak tud. Felesleges a téli id�szak alatt a hajón tárolni a 



ment�mellényt, t�zoltó készüléket, fendereket, köteleket. Helyezze �ket át egy beltéri tároló 
helyre. Megvédheti értékeit a betörésekt�l, ha GPS készülékét, halradarját, VHF rádióját nem 
hagyja a hajóban, és azok vezetékeit szigetel�szalaggal bevonja. A legtöbb akkumulátort 
óvatosan el lehet távolítani és h�vös, záraz helyen tárolni. Tisztítsa meg a sarukat és töltse fel 
teljesen a pihentetés el�tt. Ha tréleren tárolja hajóját, rögzítse le annak tengelyét és távolítsa el 
a kerekeket, megel�zve ezzel annak leeresztését a hosszú álló id�szak alatt. 
 
9. Takarja le vagyontárgyait… és rendszeresen ellen�rizze. A legmegfelel�bb hely a hajó 
tárolására egy zárt, klímatizált helyiség. De általában erre nincs lehet�ség. Ha a hajóját küls� 
helyszínen tárolja, a legels� dolog, ami kell egy jó min�ség� takaróponyva. Amennyiben még 
ez sem áll rendelkezésre, olyan helyre parkolja le, ahol megóvhatja szélt�l, id�járástól, 
napfényt�l. Vihar, hóesés után mindig ellen�rizze, hogy minden rendben van-e és er�sen 
rögzítsen le mindent. 
 
Ha megfogadja tanácsainkat, akkor a téli id�szakra hajója biztonságban lesz felkészítve és a 
következ� szezon els� tavaszi napján örömmel teheti majd vízre. 
 
Természetesen hajójának, motorjának típusától függ�en nem minden vonatkozhat Önre, 
érdemes átböngészni a kapott felhasználói kézikönyvet a specifikus ajánlásokért. 
 
 
Forrás: Trinexus.hu  


