
UIT DE PRAKTIJK 
 
Herstel van een Triplex Sol, eigendom van 
Henk Schiltmans. Waarschijnlijk een Oost-
Duits of Tsjechisch product, leuk om te zien, 
bakelieten spoel, met een uitwendig 
tandheugel-systeem voor de beugel overslag. 
 
Deze werpmolen uit het begin van de vijftiger 
jaren wilde in het geheel niet meer draaien. 
 
Na demontage bleek dat het hoofdtandwiel 
totaal verpulverd was. Later heb ik dit meer 
aangetroffen; blijkbaar zijn er zulke slechte 
legeringen gebruikt dat onder invloed van de 
tijd en verzuring van het vet sommige 
onderdelen 'verkruimelen'. 
 
Het is mijn gewoonte om elke molen volledig te 
demonteren en deze daarna met wasbenzine 
of kleurloze lampolie te reinigen. Hierna wordt 
de molen met perslucht drooggeblazen en 
daarna opnieuw (spaarzaam) ingevet. met een 
druppeltje olie op de as en de scharnierpunten 
van de beugel. Ook oude nieuwe molens (uit 
de doos dus) reinigen. Ik het) in verscheidene 
molens aantasting geconstateerd door 
inwerking van oud vet. Helaas heb ook ik hier 
niet altijd tijd voor.  

Na zoeken in de eigen onderdelenvoorraad 
bleek een stel tandwielen van een RIJ Record 
redelijk in de buurt te komen, alleen de steek 
was uiteraard groter. Het kop tandwiel pas 
gedraaid en aan de kop gelijmd met Epoxylijm. 
Hoofdtandwiel uitgedraaid en een naafje van 
messing gedraaid. In de messingnaaf een 
excentrische groef van 4 mm uitgedraaid en 
daarna het geheel goed ontvet en gelijmd. 
Door het gebruik van de RU tandwielen heeft 
het molentje ook de karakteristieke loop van de 
RU gekregen. 
 
Hoofdas en spoelas zijn vervangen door nieuw 
gedraaide exemplaren en opnieuw 
gemonteerd. Na het fatsoeneren van de 
beugelen het herstellen van de slipknop, die 
van dezelfde rotzooi was gemaakt als de 
tandwielen, was het resultaat van de zeker 
15 uur durende restauratie een geheel goed 
werkende molen waar Henk erg mee in zijn 
schik was. Hij gaf mij spontaan een Supmatlc 
en het overschot van een 'deux vitesses', waar 
ik weer bijzonder mee in mijn schik was. 
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