
En slipemaskin trenger vedlikehold og tilsyn i løpet av sesongen.  
Her kommer en generell liste over hva du kan gjøre for å holde maskinen i topp stand. 
 
 

Daglig 

 

• Etterfyll vann/slipeolje ved behov. Bruk 3% oljeblanding. 

• Slå luft av / på sakte for å tømme vannutskiller. 

• Spyle hele maskinen etter bruk. Spesielt ut i magasinene på automater. 

• La maskinen stå åpen, så den tørker i løpet av natta. 

• Tørk over alle flater. 

• Sjekk filterstrømpe, og bytt ved behov. 
 

Ukentlig. 

 

• Vask maskinen fra baksiden på automater. Tørk av alt synlig fett fra smørenippeler. 

• Juster avstand til flaps over stein så nære som mulig. Juster så gummiskrapen berører stein. 

• Sjekk slitasje på diamant. 

• Sjekk alle vanndyser. Er det lite vann ta ut hele dyserøret for rens. 

• Juster høyde på matningshjul til 2 - 3 mm klaring. 

• Bytt filterstrømpe. 

• Etterfyll vann / slipeolje. 

• Mål diameter på stein. Hvis du begynner å nærme deg den stiplede linjen rundt steinen, 
bestill ny. Det kan ta 4 til 6 uker før ny stein er på plass, så ikke drøy for lenge. 

 
 

Månedlig. 

 

• Tøm vanntank, og rens alle filter. 

• Vask tanken grundig for å få ut alt slipeavfall som ligger i bunnen. 

• Fyll nytt vann med oljeblanding 3%  
De fleste automater har 225 liters tank, så de blir 6,7 liter olje. 
Sigma og Omega har 80 liters tank, bruk 2,4 liter olje. 

 
 

Midt i sesong 

• Smør alle smørenippeler med 1 pump fra fettpressa. (Er det mye motstand IKKE smør) 
 
 
 

Sesongslutt 

• Kast alle filter 

• Fyll på systemrens art nr: 55-645-365 1,2 liter på Sigma / Omega. 3 liter på automater. 

• Vask maskinen grundig med kost / svamp. La systemrens stå i maskinen til dagen etter. 

• Skyll grundig med rent vann. 

• Spray hele maskinen med Machine cleaning agent art no: 7019-1011-V01 (ikke matningshjul) 

• Har dere ikke bestilt service på maskinen, gjør det på: wintersteiger.no/service 
 
 
 


