
Scottoiler

Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że nie ponoszę żadnej odpowiedzialności 
za ewentualne uszkodzenia i straty do jakich może dojść podczas ulepszania naszych 
maleństw. Materiał ten ma na celu, tylko i wyłącznie przedstawienia w jaki sposób w 
prosty  i  przedwszystkim  bardzo  tani  sposób  wykonałem  automatyczny  system 
smarowania i czyszczenia łańcucha.

Opis jest tylko dla zabawy bo podejrzewam, że każdy z Nas tylko oglądając fotki jest 
w stanie sam wymodzić taki sam gadżet...

      I. Zanim zabierzemy sie do zabawy trzeba udać się do sklepu by zgromadzić 
potrzebne materiały.

1. Wężyk 4 – 6mm do nabycia w akwarystycznym – długość 1 m
2. Zaworek precyzyjny – do nabycia w akwarystycznym – sztuk raz
3. Opaski plastykowe sztuk 4
4. Zestaw kroplówkowy – dostępny w każdej aptece za śmieszną kasę
5. Browar – obowiązkowo – ilość według uznania :-)
6. Resztę gadżetów chyba każdy znajdzie w swoim garażu :-) ( 25 cm 

plastykowej sztywnej rurki, włosie z starego pędzla, zbiorniczek ok 200 ml np. 
po lekach)



Potrzebne narzędzia :
1. Nożyk
2. Czajnik bezprzewodowy :-)
3. Stary pędzel
4. Kombinerki 

II. Czas wykonania około 2 godzin

Majsterkowanie zaczynamy od wygięcia sztywnej plastykowej rurki przy 
użyciu gorącej wody z czajnika bezprzewodowego w mniej więcej ten kształt...

Po czym na jego końcu montujemy włosie z starego pędzla za pomocą opaski z 
kawałka wężyka i kleju (np superglue) ....



Na drugi koniec wciskamy gumowy wężyk i odmierzamy sobie długość w zależności 
od sposobu w jaki puścimy go pod siedzenie...

U mnie jakieś 50 cm...



... dalej zabieramy się za mocowanie wyprofilowanego węża do wachacza... do tego 
celu potrzebne są opaski i kawałek blaszki, która przytrzyma wygiętą plastykową 
rurkę...

Mocowanie...



Po tym zabiegu zajmiemy się mocowaniem zbiorniczka płynu pod siedzeniem... 
wygląda to tak...



Zbiorniczek po lekach o pojemności 60 ml. W jego wieczku jest zaworek 
dopuszczający powietrze ( wraz z membraną filtrującą ) przeszczepiony z sprzętu do 
przetaczania płynów zakupionego w aptece – kroplówka ... Zbiorniczek naturalnie z 
czasem będzie większy a w tym miejscu naprawde nie ma problemu by go wcisnąć...

 
Na wężyku jest zaworek, którym regulujemy przepływ płynu – z wielu opisów w 
sieci wynika, że wystarczy okolo 2 kropli na minutę by należycie zadbać o nasz układ 
napędowy...



Po wszystkim jeszcze łyczek piwa i puszczamy olej – wygląda bejerancko :-)



Płyn leci bez problemu mimo małego prześwitu węża który dodatkowo ograniczamy 
zaworkiem...

Mam nadzieje, że ktoś pokusi się o wykonanie takiego urządzenia do smarowania 
łańcuszka tym bardziej, że wypite podczas pracy piwko jest 2 razy droższe niż 
potrzebny do jego wykonania materiał...

Pozdrawiam zeber 


