
Sand Pro 5040

LET OG ENKEL
VEDLIGEHOLDELSE AF

SAND PRO 5040
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Med denne lille guide får du et grundigt indblik i korrekt vedligeholdelse af din TORO 
Sand Pro 5040. Med korrekt og rettidig vedligehold forlænger du maskinens levetid, 
øger gensalgsværdien og mindsker nedetiden!

SAND PRO 5040

Introduktion

Du bør altid starte med at se efter om, der er urenheder heller utætheder på maski-
nen da det er noget der indikerer områder du skal være opmærksom på.  
Gå en runde om maskinen og tjek efter, samt tjek under maskinen for dette. 

Tjek særligt efter om dine hydraulik slager har  
fået skader, f.eks. som følge af vibrationer,  
da dette kan medføre lækager som er yderst  
skadeligt for dit underlag.

Step 1: Utætheder eller urenheder på maskinen.

Her skal du tjekke at bøsninger fungerer korrekt  
og at der ikke er slør i pedalen. 

I samme ombæring bør du tjekke at  
neutralindstillingslejeren fungerer korrekt.

Step 2: Tjek fremdriftspedalen  
og neutralindstillingsleje. 

Alt du skal gøre er at følge disse 5 simple trin:
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Her bør du sikre at der ikke er slør i styretøjet, da det i så fald ikke drejer efter 
hensigten. Tjek ligeledes om der er slør i styrerkuglen eller smøreniplen. Slør i smø-
reniplen efter ses ved at starte maskinen, og se om forhjulet giver sig. 

Samtidig med ud tjekker styretøjet, bør du tjekke hydraulikslangerne i maskinens 
front, følg dem hele vejen rundt så du sikrer dig at der ikke er hul på disse.

Step 3: Tjek styretøjet.

Motorolien skal skiftes men inden du gør  
dette, bør du tjekke dit motorolieniveau.  
Motorolien skal være indenfor de  
afmærkede felter, og du bør være ekstra op-
mærksom på forbruget af motorolie såfremt 
niveau er ved minimum eller derunder.

Motoroliefilteret skal ligeledes skiftes.  
Såvel aftapning af motorolie som udskiftning 
af filter foretages undermaskinen, dvs. du 
skal have den op på en lift for at udføre  
dette korrekt. Først herefter kan du påfylde  
motorolien via påfyldningsstudsen. 

Step 4: Efterse din motor.
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Du bør tjekke væsken på dit batteri og sikrer dig at der er samme mængde væske på 
alle seks celler. Såfremt du ikke tydeligt kan se at væske er mellem de afmærkede 
minimum- og maksimum niveau, bør du afmontere batteriet, skrue påfyldnings- 
studsen af og kig ned i batteriet for at sikre dig korrekt væskeniveau på alle celler. 

Herefter skal batteriforbindelserne efterses for ir og korrektioner, såvel på puls- som 
minus polen. 

Herudover skal du være opmærksom på at dit hydraulikfilter og olie skal skiftes for 
hver 400 time. Ligeledes skal dit brændstoffilter skiftes for hver 800 time. 

Step 4: Tjek batteriet.

Så let kan du vedligeholde din TORO Sand Pro 5040! Korrekt vedligeholdelse og  
brugen af originale reservedele forlænger din maskinens levetid, sikrer maskinen 
beholder sin optimale funktionsevne, mindsker nedetid og øger maskinens  
genslagsværdi. 

I din brugermanual finder du meget mere udbydende vedligeholdelse m.m., hvorfor 
vi opfordrer dig til at rådføre dig med brugermanualen til din specifikke maskine, den 
finder du online her. Det vigtigt at du bruger det rigtige model og serienr. Da der kan 
være særlige vedligeholdelses vejledninger til netop din, som følge af opdateringer 
m.m.

Som vores sidste anbefaling, gør nu dig selv den tjeneste at vedligeholde den med 
originale TORO reservedele. Så er du sikret delen er fremstillet i topkvalitet, passer 
perfekt til din Sand Pro 5040 og efterlever de højeste standarder. 

Let og enkelt!


