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Restauratie pakwagen 50 hervat na winterstop
Gentbrugge 29 februari 2012
Na een tamelijk lange inactiviteit vooral wegens de koude hebben we terug onze overall aangetrokken.
Bij mijn aankomst rond 10 uur had Achiel reeds het nodige materiaal rond pakwagen 50 klaar gezet.
Na nog wat voorbereidende werken konden we rond 13uur beginnen met het scheiden van chassis en opbouw.
Met de snijbrander en de vakkennis van Achiel verliep dat werk héél vlot.

Het balkonhekken kant A was ondertussen afgebroken, de wielen waren van het onderstel losgekoppeld.
Ondertussen had hij enkele werklieden van De Lijn opgevorderd en met de hulp van een Clark was spoedig de kast
opgetild, op blokken geplaatst en het chassis op bokken gezet.

De wielen, bladveren en remstangen werden gedemonteerd. Kortom, dank zij de ervaring van Achiel weeral een
grote stap verder. Want eerlijk gezegd ik zie mij er niet aan beginnen.
Terzelfder tijd werden de vastzittende bouten en moeren oververhit, zodat we achteraf alles gemakkelijk konden
demonteren. Aan kant B is ook reeds het hekwerk verwijderd.
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De kast werd met gebruik van hefbokken iets wat van het chassis gelicht, zodat bij de volgende werkdag met een
heftruck de kast verder kan opgetild worden, waarna het chassis wordt weggetrokken. Dan kunnen de echte werken
beginnen, namelijk schuren, schuren, schuren en schuren. Eventueel herstellen en, of verstevigen van de profielen
en later roestwerende beschermlagen en eindlagen aanbrengen.
Ondertussen kan ook de nodige aandacht aan de bovenbouw worden besteed. We weten nu al dat er toch enkele
balken van het frame aan vernieuwing toe zijn.
Dus, nog veel werk, maar dit alles maakt het des te boeiender!

De volgende klusdagen moeten we aangekoekt vuil verwijderen en daarna zoals reeds eerder geschreven
schuren,.............. enz.
Ivan en ikzelf zijn vanmorgen alle gereedschappen waaronder de schuurmachines gaan bestellen.
Aanwezig:
Achiel Ryckaert, Ivan Vigenon en Pierre Dedobbeleer.
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