
Sommerlagring av manuelle maskiner 
Her følger noen anbefalinger over hva du selv skal gjøre for at maskinen skal klare sommerlagringen 
på best mulig måte. 
 

• Bruk 1 liter Pro-Tec G 251 System Cleaner i vannet. Start maskinen, og la det skumme til det 
begynner å renne over. Stopp maskinen, og la den stå til skummet har lagt seg. System 
Cleaner virker som såpe, i tillegg til at den dreper bakterier og desinfiserer maskinen. Gjenta 
denne prosessen, la det gjerne stå over natten, og gjenta et par ganger dagen etter. 
(ingen etterfylling av Pro Tec G 251 nødvendig) 

• Tørk vekk alt synlig fett / grease, og fjern alt løst slipeavfall. 
• Tøm ut vannet i tanken, og vask ned maskinen med rent vann. IKKE BRUK 

HØYTRYKKSPYLER. Bruk gjerne en oppvaskbørste for å komme til der det er mest skitt.  
Er maskinen fremdeles skitten, kan Pro-Tec G 230 Foam Cleaner Spray brukes, eventuelt 
konsentrert System Cleaner.

• Vask tank og filter. 
• Tre en plastpose over matningshjul, og spray inn hele maskinen med Pro-Tec G 230 

Preservative Spray utvendig og innvendig. Denne virker som en polish, og hindrer 
rustdannelse. 

• Smør alle smørepunkter, og bruk en rustløser / olje på alle kulelager, wiere, og ellers alle 
bevegelige deler som kan ruste i løpet av sommeren. 

• Trekk ut alle strømledninger og koble fra kompressor. Tøm kompressortanken for kondens. 
• Nå vet dere ofte hva som bør byttes / justeres i løpet av sommeren. Noter dette, og send en 

e-mail til: jan.erik@wintersteiger.no så vi kan forberede oss best mulig før vi kommer til deg 
for å vedlikeholde din maskin. 

 

Sesongstart  
• Tørk av all skitt som har samlet seg i løpet av sommeren.  
• Monter maskinen med tank og pumper. 
• Smør over smørepunkter. 
• Koble til strøm og luft. 
• Fyll på vann, og bruk 2 til 3 % Pro-Tec B 370 olje i vannet.  

2 liter på Micro. 
2,5 liter på MCR 

• Er du plaget av mye algevekst i vannet kan du ha i litt Pro-Tec B 357 Biocide hver gang du 
bytter vann. Dette bremser algeveksten. 

• Start vannpumpe, juster vanntrykk og sjekk at diamanten er justert i forhold til steinen. 
• Dress 3 til 5 ganger med en grov rett struktur. 
• Dress 3 ganger på medium kryss struktur. 
• Maskinen er nå klar til en ny sesong. 

 


