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1 Generell information 

1.1 Introduktion 
Denna bruksanvisning måste finnas tillgänglig på 
arbetsplatsen, så att den alltid finns tillgänglig för 
konsultation. Bruksanvisningen bör ses som en 
del av maskinen och måste sparas under hela 
maskinens livslängd. Om den skadas eller tappas 
bort kan en kopia rekvireras från generalagenten 
eller tillverkaren. För att säkerställa användarens 
säkerhet, maskinens funktionalitet och en lång 
maskinlivslängd måste instruktionerna i bruks-
anvisningen respekteras och följas, gällande lagar 
och regler avseende arbetssäkerhet måste 
naturligtvis också följas. Använd alltid 
skyddshjälm, hörselskydd, skyddsglasögon, 
skyddshandskar och skor med stålhätta. 
 
Var vid all kontakt, med generalagenten eller 
MIKASA SANGYO CO. LTD., rörande 
maskinen beredd att uppge följande: 
 
1. Maskinmodell 
2. Tillverkningsnummer 
3. Motorfabrikat och -modell 
4. Användningstid, antal arbetstimmar 

1.2 Rekommendation 
Vid framtagandet av denna bruksanvisning har 
hänsyn tagits till alla justeringar och underhålls-
åtgärder som hör till normalt underhåll. 
 
Vi rekommenderar att inga reparationer eller 
åtgärder som inte finns upptagna i denna 
bruksanvisning genomförs. 
 
Alla åtgärder som innebär att delar måste 
monteras loss får bara utföras av kvalificerade 
personer. 

1.3 Användningsintroduktion 
Läs före användning noggrant igenom denna 
bruksanvisning så att du förstår maskinen, dess 
användning och felindikationer. 
 
Maskinen får endast användas för de i denna 
bruksanvisning specificerade och förutsedda 
ändamålen. Modifiera inte maskinen och bruka 
inte våld mot den, använd den heller inte för 
andra syften än de angivna. 

 
MIKASA SANGYO CO., LTD. avsäger sig allt 
ansvar i fall då hänsyn inte tagits till de lagar som 
reglerar användning av denna typ av utrustning, 
speciellt: felaktig användning, eftersatt underhåll, 
av tillverkaren icke godkänd modifiering, 
undlåtenhet att helt eller delvis följa 
instruktionerna i denna bruksanvisning. 
 

 Det är inte tillåtet att utföra någon form 
av modifikation på maskinens 
metallstruktur eller elsystem. 

1.4 Identifikation 
Maskinen är märkt med uppgifter på en 
silverfärgad maskinskylt. 
 

 
Fig. 1.1 

Förklaring av beteckningarna på maskinskylten 
Model Maskinmodell 
Serial NO. Tillverkningsnummer 
Service weight Vikt (kg) 
Power output Motorns effekt (kW) 
CE Tillverkningsår 

1.5 Beskrivning 
MCD-218 är en asfalt- och betongsåg 
konstruerad och tillverkad av MIKASA 
SANGYO CO. LTD för att användas vid 
sågning och kapning i betong och asfalt vid t.ex. 
reparationsarbeten i gator och vägar, rivnings- 
och saneringsarbeten, kantsågning, i vägar för 
signalkabel och andra vägbaneinstallationer samt  
för sågning av installationskanaler för elledningar 
och för expansionsfogar i betong. 
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1.6 Tekniska specifikationer 
1.6.1 Karakteristika för MCD-218 

Tekniska data MCD-218 
Klingans ytterdiameter, max (mm) 457 
Klingans håldiameter (mm) 27 
Klingans rotationshastighet  (rpm) 3070 
Sågdjup, max (mm) 170 
Maskinens längd (mm)  1990 
Maskinens bredd (mm) 588 
Maskinens höjd (mm) 981 
Arbetsvikt (kg) 184 
Hand/armvibrationer (m/s2) 8,3 
  

Tekniska data Honda GX390 
Effekt, maximal (kW) 8,7 
Driftsvarvtal, motor (rpm) 3600 
Bränsletankens volym (l) 6,5 
Bränsletyp Blyfri bensin 95 oktan
Oljemängd, vevhus (l) 1,1 
Tändstift NGK BP6ES 

1.6.2 Buller 
Ljudtrycksnivån är uppmätt i luften vid platsen 
för användarens öra (LPA) i enlighet med 
98/37/EC. Ljudeffektnivån är uppmätt i enlighet 
med 2000/14/EC (LWA). Under användning kan 
rådande driftsförhållanden ge avvikande resultat. 

 Långvarig exponering för ljudnivåer 
överskridande 85 dB(A) kan orsaka 
skador. Hörselskydd skall därför alltid 
används. 

Ljudnivå 
Sågning av: Betong 
Typ av diamantklinga: Segmenterad
Maximal ljudtrycksnivå vid 
operatörsplatsen (LPA): 90 dB(A) 

Uppmätt Ljudeffektnivå (LWA): 115 dB(A) 
Garanterad Ljudeffektnivå (LWA): 116 dB(A) 

1.6.3 Hand- och armvibrationer 
Vibrationsaccelerationen redovisas i enlighet med 
vilkoren i direktiv 2002/44/EC och är uppmätt i 
3 axlar. Uppmätning skedde vid sågning i betong 
med segmenterad diamantklinga i överens-
stämmelse med EN500-4.  

 Undvik långvarig exponering för hand- 
och armvibrationer. 

1.6.4 Designstandarder 
MCD-218 är designad och tillverkad i enlighet 
med följande direktiv och standarder: 
89/392/EEC, 89/336/EEC, 91/368/EEC, 
87/404/EEC, EN292-2, EN474-1, EN500-1 
och EN500-4 

 
 

CE-märket (EUROPEAN CONFORMITY) 
visar att maskinen är designad i 
överensstämmelse med EUs maskin-
bestämmelser och uppfyller direktiv: 98/37/CE. 

1.7 Användning av denna 
bruksanvisning 

Följande är en förklaring av de olika symboler 
som återfinns i denna bruksanvisning. 

1.7.1 Information eller instruktion ( ) 
Markerar information som är speciellt användbar 
för att säkerställa att maskinen fungerar på ett 
riktigt sätt. Används även vid risk för skador på 
maskin eller verktyg. 

1.7.2 Säkerhetsvarning ( ) 
Varnar för situation som kan leda till 
kroppsskador för användaren eller tredje person. 

1.7.3 Fara ( ) 
Varnar för omedelbar fara eller potentiellt farlig 
situation som kan leda till kroppsskador eller död 
för användaren eller tredje person. 

1.7.4 Referens till illustrationer 
När texten refererar till en illustration, till 
exempel: ”…(Fig.12.1-1)…” syftar -1 till den 
med 1 markerade delen av illustrationen 12.1. 
Vissa illustrationer finns i direkt anslutning till 
texten, andra återfinns på annan plats. 
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1.8 Generella 
säkerhetsanvisningar 

Ha i åtanke att denna maskin är framtagen för att 
erbjuda både god prestanda och maximal 
säkerhet, men att det samtidigt är användaren 
som måste ta ansvar för säkerheten genom att, i 
alla delar av arbetet, uppvisa försiktighet och 
vidta nödvändiga åtgärder. Det är därför viktigt 
att kontrollera och säkerställa att: 
1. Ingen står framför maskinen då den är 

igång. 
2. Allt arbete sker med skydden på plats 

och att skyddens funktion är 
bibehållen. 

3. Maskinen hålls ren. Att hålla maskinen 
ren är en viktig säkerhetsfaktor. 

4. Maskinen stängts av och fått kallna före 
rengöring eller borttagande av skydd 
(för underhåll eller byte av någon del). 
Tändhatten skall vara avlyft från 
tändstiftet för att förhindra ofrivillig 
start. 

5. Maskinen aldrig används inomhus, på 
platser där det föreligger risk för brand 
eller explosion och heller aldrig i under-
jordiska miljöer. Batteriet producerar 
explosiva gaser och motorns avgaser 
innehåller koloxid som kan vara 
livsfarlig att inandas. De varma 
avgaserna kan dessutom orsaka brand 
om maskinen körs i närheten av 
brännbart material. 

6. Belysningen är tillräcklig. Maskinen är 
konstruerad för att användas på 
arbetsplatser i dagsljus eller med 
artificiell belysning med en ljusstyrka 
om minst 500 Lux. 

7. Användaren inte har ringar, klocka, 
armband eller slips. Erfarenhet visar att 
dessa och liknande objekt kan leda till 
skador. Se också till att kläderna hålls 
åtsittande så att inte t.ex. ärmar är lösa. 
Håll långt hår uppsatt och använd 
rejäla skor med halksäker sula.  

8. Skruvar, bultar och muttrar hålls 
åtdragna. med rätt åtdragningsmoment. 
Använd inte våld vid åtdragningen. 

9. Personlig skyddsutrustning i form av 
skyddsglasögon, skyddsskor med 
stålhätta, handskar (i rätt storlek), 

hörselskydd (kåpa eller proppar) och 
hårnät (om så behövs) skall alltid 
används. I förekommande fall bör 
användaren dessutom vara försedd med 
skyddshjälm. 

10. Originalverktyg används. 
11. Händer och andra kroppsdelar hålls 

borta från maskinen när den är i drift. 
Se till att maskinen inte är igång  då 
reparationer eller liknande åtgärder 
skall vidtas på maskinen. 

12. Endast kompetent personal (avseende 
kvalifikationer, ålder, träning och 
utbildning) som har läst 
bruksanvisningen, i detalj, arbetar med 
maskinen. Håll barn och djur borta från 
maskinen. 

13. Alla eventuella fel, av elektriskt eller av 
annat slag, måste kontrolleras av 
behörig person (elektriker, reparatör, 
auktoriserad handlare etc). 

14. Skadad eller deformerad diamantklinga 
inte används. 

15. Diamantklingan inte roterar snabbare 
än tillverkarens rekommendation. 

16. Att endast diamantklinga avsedd för det 
material som skall sågas används. 

17. Motorn stoppas före tankning eller 
oljepåfyllning. 

18. Tankning får endast ske i väl 
ventilerade utrymmen. Ha alltid i 
åtanke att bensin är extremt 
brandfarligt och kan explodera under 
vissa förhållanden. 

19. Eventuellt utspillt bränsle snarast 
åtgärdas. 

20. Tanklocket inte öppnas när motorn går 
eller är varm och ej heller i närheten av 
öppen eld, gnistalstrande apparat eller 
när någon röker. 

21. Parkeringsbromsarna är åtdragna då 
maskinen är uppställd. 

22. Ljuddämparen och andra varma delar 
inte berörs annat än då motorn är 
avstängd och har hunnit kallna. 

23. Batteriet hanteras med stor försiktighet. 
Batteriet innehåller svavelsyra som är 
starkt frätande. Undvik att få syra på 
huden, i ögonen eller på kläderna. 
Kontakta omedelbart läkare om så ändå 
sker. 
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24. Allt arbete utförs lugnt och sansat. 
Olyckor och risker kan ofta undvikas 
genom gott omdöme och ett försiktigt 
handhavande. 

1.9 Säkerhetskrav 
MCD-218 är konstruerad i enlighet med gällande 
säkerhetsregler inom EU. 
Säkerhetskraven, enligt maskindirektiv 98/37, är 
ställda så att maximal vikt läggs vid användarens 
säkerhet. 

1.9.1 Skydd och säkerhetsanordningar 
Maskinen är försedd med fasta skydd fixerade 
med bultar och skydd som förhindrar åtkomst av 
rörliga och farliga delar. Alla fasta skydd, kåpor 
och skärmar är konstruerade för att skydda 
användarna (underhållspersonal, tekniker, etc.) 
från skador orsakade av elektricitet och rörliga 
delar. Därför finns det inget skäl att använda 
maskinen om skydden har modifierats eller 
avlägsnats från den position för vilken de 
konstruerats. 

 Innan någon form av underhåll eller 
reparationer utförs på maskinen måste 
den vara avstängd. Tändhatten skall 
vara avlyft från tändstiftet för att 
förhindra ofrivillig start. 

2 Användning 

2.1 Lyft och transport 
Då MCD-218 är en tung maskin bör den lyftas 
på maskinell väg med t.ex. kran eller travers. 

 Stäng av motorn innan maskinen lyfts. 
 Dra åt tanklocket ordentligt och stäng 

bränslekranen för att förhindra 
bränsleläckage. 

 Töm motorn på bränsle inför långa  
transporter och då det finns risk för 
skakning, t.ex. på dåliga vägar. 

 Kontrollera att ingen del av maskinen är 
skadad eller sitter löst och att alla skruvar är 
åtdragna. Skydds- och lyftbågen infästning 
bör kontrolleras extra noga. 

 Ta av diamantklingan före lyft eller 
transport. Se 3.5. 

 Fäll upp riktpinnen och se till att den 
fastnar i klämman. 

 Skjut in och lås fast handtagsrören. 
 Lyft maskinen med hjälp av en lyftstropp 

som fixeras vid lyftbågen. 
 Kontrollera att lyfthjälpmedlen är 

avsedda och godkända för erforderlig 
vikt och lyftsätt. 

 Vid användning av ramper eller kajer är 
det viktigt att säkerställa att de 
förankrats riktigt på avsedda ställen. 

 Låt inga personer befinna sig i 
maskinens fallriktning eller på ställen 
där vederbörande riskerar att skadas av 
en maskin som rullar iväg eller tappas 
vid lastning och lossning. 

 När maskinen lastats för transporteras skall 
djupinställningen låsas med hjälp av 
låsknoppen Se 2.4. 

 Dra åt parkeringsbromsarna på båda 
bakhjulen (Fig. 2.1-1). 
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Fig. 2.1 

 Vid transport på släp eller bilflak skall 
maskinen förankras väl så att den under 
inga omständigheter kan rulla, tippa 
eller tappas. 

2.2 Val av diamantklinga 
 Använd aldrig trasiga diamantklingor. 
 Använd endast klingor avsedda för den 

angivna rotationshastigheten (se 1.6.1) 
 Klingans ytterdiameter skall vara maximalt 

450 mm och håldiamatern 27 mm. 
 Välj inte en större klinga än nödvändigt för 

att uppnå ett bestämt djup. 
 Välj en klinga avsedd för det material som 

skall sågas. 
 Använd aldrig vävarmerade kapskivor, 

hårdmetallklingor eller andra sågklingor. 

2.3 Nödstopp 
 Stoppa motorn genom att vrida 

motorströmbrytaren (startnyckeln) till 
läge ”O” (Off). 

 Vid normal avstängning stoppas motorn 
genom att gasreglaget förs till sitt minläge, 
vrid motorströmbrytaren (startnyckeln) till 
läge ”O” (Off) och stäng sedan 
bränslekranen (se motorns instruktionsbok) 

2.4 Djupinställning 

 
Fig. 2.2 

1. Lossa låsknoppen (Fig. 2.2-1) genom att 
lyfta och sedan vrida den ett kvarts varv så 
att fjäderpinnen hamnar i den horisontella 
grunda skåran, d.v.s. i sitt upplåsta läge. 

2. Sänk klingan genom att vrida höjd-
inställningsveven (Fig. 2.2-2) moturs. 

3. Höj klingan genom att vrida höjd-
inställningsveven (Fig. 2.2-2) medurs. 

4. Lås djupinställningen genom att lyfta och 
sedan vrida låsknoppen (Fig. 2.2-1) ett 
kvarts varv så att fjäderpinnen hamnar i 
den vertikala djupa skåran. 

 Djupinställningens motstånd kan justeras 
så att maskinen kan höjas och sänkas med 
varierande kraft. Se 3.7. 

2.5 Drivning 

 
Fig. 2.3 

1. Skruva ut parkeringsbromsarna på  båda 
bakhjulen (Fig. 2.1-1). 

2. Koppla in drivningen genom att trycka ned 
fotpedalen (Fig. 2.31) åt höger, som pilen 
”Drivning” visar. 

3. Kör maskinen framåt genom att snurra 
ratten (Fig. 2.2-3) medurs. 
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4. Kör maskinen bakåt genom att snurra 
ratten (Fig. 2.2-3) moturs. 

5. Koppla ur drivningen genom att trycka ned 
fotpedalen (Fig. 2.3-1) åt vänster, som pilen 
”Ej drivning” visar. 

2.6 Vattenkylning för klingan 

 
Fig. 2.4 

1. Fyll via gallret (Fig. 2.4-1) vattentanken 
med rent vatten. 

2. Öppna vattenkranen. (Fig. 2.4-2) 
3. Kontrollera att vatten kommer ut via 

vattensprinklern i klingskyddet (Fig. 2.4-3). 
4. Reglera flödeshastigheten med hjälp av 

vattenkranen (Fig. 2.4-2). 
 Flödeshastigheten bör vara minst 5-6 

liter/min. 
 Minsta acceptabla vattenflöde för fullgod 

kylning uppnås då kranen justeras så att 
vattnet precis inte rinner utan sprejas ut ur 
vattensprinklern i form av vattendimma. 

 Vid god tillgång på vatten bör högre 
flödeshastighet väljas. 

2.7 Förberedelser inför start 

 
Fig. 2.5 

1. Kontrollera oljenivån i motorn. (Se 
motorns instruktionsbok) 

2. Fyll bränsletanken med bensin (Se motorns 
instruktionsbok) 

 Bensin är extremt brandfarligt och kan 
explodera under vissa förhållanden.  

 Tanka endast i väl ventilerade 
utrymmen. 

 Tanklocket får inte öppnas i närheten 
av öppen eld, gnistalstrande apparat 
eller när någon röker. 

3. Se till att diamantklingan är i gott skick, 
korrekt monterad och avsedd för det 
material som skall sågas. Se 2.2 och 3.5. 

4. Fyll vattentanken med rent vatten. Se 2.6. 
5. Fäll ned och justera riktpilen så att den är i 

linje med klingan (Fig. 2.5). 
6. Skruva ut parkeringsbromsarna på  båda 

bakhjulen (Fig. 2.1-1). 
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2.8 Start av maskinen 
2.8.1 Elstart 

 
Fig. 2.6 

 Var mycket försiktig vid start av 
motorn. När motorn startats börjar 
diamantklingan att rotera. 

 Kontrollera att klingan är fri och ej i 
kontakt med något innan motorn 
startas. 

 Läs även den separata instruktionsboken 
för motorn. 

1. Öppna bränslekranen. 
2. Stäng chokespjället. Om motorn är varm 

eller vid hög yttertemperatur, ställ 
chokereglaget på halvt eller helt öppet. 

3. För gasreglaget (Fig. 2.2-4)till ungefär 
halvgas. 

4. Vrid motorströmbrytaren (startnyckeln) till 
läge ”I” (On).  

5. Vrid motorströmbrytaren (startnyckeln) till 
läge ”Start”. Håll kvar till dess att motorn 
startat. Släpp nyckeln när motorn startat. 
Den stannar då i läge ”I” (On). 

 Kör inte startmotorn i mer än 5 sekunder. 
Om motorn inte startar, vänta i ca 10 
sekunder och försök sedan igen. 

6. När motorn startat, öppna choken gradvis. 
7. Ställ gasreglaget på tomgång genom att föra 

det moturs och låt sedan motorn gå på 
tomgång någon minut före belastning. 

Uppvärmning genom tomgångskörning är 
extra viktigt vid låg yttertemperatur. 

2.8.2 Magnapullstart 

 
Fig. 2.7 

 Var mycket försiktig vid start av 
motorn. När motorn startats börjar 
diamantklingan att rotera. 

 Kontrollera att klingan är fri och ej i 
kontakt med något innan motorn 
startas. 

 Läs även den separata instruktionsboken 
för motorn. 

1. Öppna bränslekranen. 
2. Stäng chokespjället. Om motorn är varm 

eller vid hög yttertemperatur, ställ 
chokereglaget på halvt eller helt öppet. 

3. För gasreglaget (Fig. 2.2-4)till ungefär 
halvgas. 

4. Vrid motorströmbrytaren (startnyckeln) till 
läge ”I” (On).  

5. Starta genom att dra i starthandtaget på 
magnapullstarten. Dra först tills start-
mekanismen ”greppar” därefter kraftigt 
och snabbt. Följ med tillbaka med 
handtaget. 

 Om handtaget släpps i utdraget läge kan 
magnapullstarten skadas. 

6. När motorn startat, öppna choken gradvis. 
7. Ställ gasreglaget på tomgång genom att föra 

det moturs och låt sedan motorn gå på 
tomgång någon minut före belastning. 
Uppvärmning genom tomgångskörning är 
extra viktigt vid låg yttertemperatur. 
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2.9 Sågning 
1. Ställ motorn på fullgas genom att långsamt 

föra gasreglaget medurs. 
2. Justera vattenflödet enligt anvisningarna i 

2.6. 
3. Påbörja sågningen genom att lossa 

låsknoppen och vrid höjdinställningsveven 
moturs så att klingan sänks. Se 2.4. 

 När kapdjupet ökas utsätts klingan och 
motorn för större belastning. Användaren 
anpassa sänkningshastigheten så att motorn 
inte överbelastas utan går på jämnt varvtal. 

4. När önskat djup nåtts, lås djupet genom att 
vrida låsknoppen. Se 2.4. 

 Vid sågning i asfalt, var noga med att aldrig 
såga genom asfalten och ner i 
underliggande bärlager. Genomsågning ner 
i bärlagret sliter på klingans stamblad och 
kan leda till att segment lossnar och skadar 
användaren eller annan person. Klingans 
livslängd förkortas dessutom avsevärt. 

 Vid djup sågning är det olämpligt att såga 
med fullt djup i en sågning. Såga hellre flera 
gånger och öka sågdjupet vid varje sågning. 
På så sätt minskas risken att motorn 
överbelastas. 

5. Kör maskinen framåt genom att koppla in 
drivningen och snurra ratten medurs. Se 
2.5. 

 Arbeta alltid i ett rakt spår. Sväng ej med 
maskinen under arbetets gång. Markera 
gärna såglinjen innan arbetet påbörjas så 
kan onödiga kursändringar undvikas. 

6. När sågningen är klar, lossa låsknoppen 
och vrid höjdinställningsveven medurs så 
att klingan höjs. Se 2.4. 

7. När önskad höjd nåtts och klingan går fritt, 
lås djupinställningen genom att vrida 
låsknoppen. Se 2.4. 

8. Stäng vattenkranen. 
9. Ställ gasreglaget på tomgång genom att föra 

det moturs och låt sedan motorn gå på 
tomgång några minuter före avstängning. 

10. Stäng av maskinen genom att vrida 
motorströmbrytaren (startnyckeln) till läge 
”O” (Off). 

11. Stäng bränslekranen. 

3 Underhåll 

3.1 Generellt underhåll 
 Lämna aldrig maskinen oskyddad utomhus 

över natten. Se till att den förvaras i skydd 
undan svåra väderförhållanden. 

 Använd alltid originalreservdelar. 

3.2 Rengöring 
Maskinen får endast rengöras då maskinen är 
avstängd. 

 Se till att motorn är avstängd och att 
motorströmbrytaren (startnyckeln) är i 
läge ”O” (Off). Tändhatten skall vara 
avlyft från tändstiftet för att förhindra 
ofrivillig start. 

 Rengör maskinen dagligen, efter avslutat 
arbete. Var extra noggrann med att rengöra 
klingskyddets insida. 

 Kontrollera regelbundet att kylvatten-
systemet fungerar och rengör vid behov. Se 
3.3 nedan. 

 Använd inte rengöringsmedel eller 
smörjmedel som kan skada maskinen och 
de material den är gjord av. 

3.3 Underhåll av 
kylvattensystemet 

 Om kylvatten inte når klingan, stoppa 
omedelbart maskinen för att undvika 
skador på diamantklingan. 

 Efter avstängning, kontrollera vattennivån 
så att vattenmängden är tillräcklig. 

 Kontrollera att vattensprinklern, slangarna 
och vattenkranen inte är igensatta. 

 Ta vid behov loss slangarna och rensa och 
rengör slangar, vattentank, kopplingar, 
vattenkran, vattensprinkler och fläns-
brickornas sprinklerhål. 

3.4 Underhåll av kilremmar 
 Se till att motorn är avstängd och att 

motorströmbrytaren (startnyckeln) är i 
läge ”O” (Off). Tändhatten skall vara 
avlyft från tändstiftet för att förhindra 
ofrivillig start. 
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Fig. 3.1 

1. Ta loss remskyddet. 
2. Kontrollera att kilremmarna inte  är 

skadade eller slitna. Om de är skadade eller 
slitna, byt dem enligt instruktionerna i 
punkt 4-12. 

3. Kontrollera remspänningen. Remmarna 
skall mellan remskivorna med handkraft gå 
att trycka inåt 10-15 mm. Justera om 
nödvändigt remspänningen enligt punkt 4-
6 och 9-12. 

4. Lossa något på de fyra bultarna på 
motorplattan (Fig. 3.1-3). 

5. Lossa muttern (Fig. 3.1-1) på justerbulten 
(Fig. 3.1-2). 

6. Vrid justerbulten (Fig. 3.1-2) medurs för att 
sänka motorplattan och lossa 
remspänningen. 

7. Ta loss remmarna och ersätt dem med fyra 
nya remmar av samma sort (A-34). 

 Byt alltid alla fyra remmarna samtidigt, 
även om de är olika slitna. 

8. Kontrollera remspänningen enligt punkt 3 
och justera om nödvändigt. 

9. Vrid justerbulten (Fig. 3.1-2) moturs för att 
höja motorplattan och öka remspänningen. 

10. Kontrollera att motorplattan är horisontell i 
fram- och bakkant. Justera om så behövs. 

11. Dra åt muttern (Fig. 3.1-1) på justerbulten. 
12. Dra åt de fyra bultarna på motorplattan 

(Fig. 3.1-3). 

3.5 Byte av diamantklinga 
 Se till att motorn är avstängd och att 

motorströmbrytaren (startnyckeln) är i 
läge ”O” (Off). Tändhatten skall vara 
avlyft från tändstiftet för att förhindra 
ofrivillig start. 

 
Fig. 3.2 

För att byta diamantklingan, följ dessa steg: 
1. Ta av klingskyddet genom att lyfta det rakt 

uppåt. 
2. Fixera klingaxeln med hjälp av en 30 mm-

nyckel (Fig. 3.2-1). 
3. Lösgör centrummuttern (Fig. 3.3-1) genom 

att vrida den medurs med en 36 mm-nyckel 
(Fig. 3.2-2). 

 
Fig. 3.3 

4. Lösgör brickan (Fig. 3.3-2) och den yttre 
flänsbrickan (Fig. 3.3-3). 

5. Ta av diamantklingan (Fig. 3.3-4) genom att 
dra och samtidigt vinkla den något så att 
den lossnar från klingaxeln. 

7. Passa in den nya diamantklingans 
centrumhål på klingaxeln och passa 
samtidigt in klingans pinnhål på 
medbringaren på den inre flänsbrickan (Fig. 
3.3-5. Var mycket noga med 
diamantklingans rotationsriktning (medurs 
från klingskyddet sett). 

8. Montera den yttre flänsbrickan (Fig. 3.3-3), 
brickan (Fig. 3.3-2) och dra åt 
centrummuttern (Fig. 3.3-1) ordentligt, 
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moturs samtidigt som klingaxeln fixeras 
enligt punkt 2. 

 Vid återmontering av den yttre 
flänsbrickan kontrollera noga att inget 
skräp eller liknande hamnat mellan 
flänsbrickan och diamantklingan. Vid 
rengöring av klingan, använd inte 
redskap som kan skada eller förändra 
formen på flänsbrickorna. 

9. Återmontera klingskyddet  
 Felaktig montering av klingan kan 

orsaka såväl personskador som skador 
på maskinen. 

3.6 Smörjning 
 Se till att motorn är avstängd och att 

motorströmbrytaren (startnyckeln) är i 
läge ”O” (Off). Tändhatten skall vara 
avlyft från tändstiftet för att förhindra 
ofrivillig start. 

 
Fig. 3.4 

 
Fig. 3.5 

Klingaxelns båda lagerbockar och maskinens 
snäckväxel behöver smörjas dagligen. 
Smörjnipplarnas placering framgår av Fig. 3.4 
och Fig. 3.5. 

3.7 Justering av 
djupinställningen 

Djupinställningens motstånd kan justeras så att 
maskinen kan höjas och sänkas med varierande 
kraft. 
1. Vrid justerbulten (Fig. 3.1-4) medurs för att 

reducera motståndet i djupinställningen så 
att en mindre kraft krävs för att förändra 
djupinställningen, dvs göra den lättare. 

2. Vrid justerbulten (Fig. 3.1-4) moturs för att 
öka motståndet i djupinställningen så att en 
större kraft krävs för att förändra 
djupinställningen, dvs göra den trögare. 

3.8 Omhändertagande av 
restprodukter 

Vid omhändertagande av restprodukter 
producerade av maskinen måste gällande 
lagstiftning beaktas. 

3.9 Reparationer 
Reservdelarna vid mekaniska reparationer måste 
vara originaldelar från MIKASA SANGYO CO. 
LTD och de får inte modifieras på något sätt. 
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3.10 Underhållsschema 
 VARNING!!! Underhållsåtgärder får bara ske då motorn är avstängd och 

motorströmbrytaren (startnyckeln) är i läge ”O” (Off). Tändhatten skall vara avlyft från 
tändstiftet för att förhindra ofrivillig start. 

Åtgärd 
 

Var 8 h 
(dagligen)

Efter första 
20 h 

Var 50 h Var 150 h Var 300 h

Rengöring av maskin (3.2) X     
Kontroll och åtdragning av bultar X     
Smörjning (3.6) X     
Kontroll av motorolja (M) X     
Byte av motorolja (M)  X  X  
Kontroll av luftrenare (M) X     
Rengöring av filterinsats (M)   X1   
Kontroll av elekrolytnivå i batteriet (M)   X   
Kontroll av kilremmar (3.4)   X   
Rengöring av bensinfilter (M)    X  
Rengöring/Justering av tändstift (M)    X  
Rengöring av gnistsläckare (M)    X  
Kontroll/Justering av ventilspel (M)     X2

Rengöring av bränsletank (M)     X2

Kontroll och ev byta av bränsleslang (M) Vartannat år 
 
1) Oftare om omgivningen varit smutsig 
2) Åtgärdas av Hondaåterförsäljare. Får endast utföras om kunskap och erfoderliga verktyg finns. 
M= Se instruktionsbok för motorn. 



5) model MCD-1UBLH MCD-L14H MCD-218CEH

6) Equipment
item number

654118
654179, 654180,

654181

654280, 654290,
654297, 654298,

654299
7) Serial number
8) power source
cont. output
<max.output>

Honda GX-200
3.7kW <4.1kW>

Honda GX-200
3.7kW <4.1kW>

Honda GX390UT
6.6kW <8.2kW>

9) Measured
sound power
level(dB)

107 107 115

10) Guaranteed
sound power
level(dB)

108 108 116

11) Operator's
sound pressure
level(dB)

87 88 93

Hand-Arm Vibration Level

MODEL Ahv (m/sec2)
MCD-1UBLH 8.2
MCD-L14H 5.3

MCD-218CEH 8.3

Remarks
Vibration Level is in comply with EU Directive2002/44/EC and the value is
shown as 3 axix min. vibration level.
Test course ( Crushed gravel ) is in comply with EN500-4.

The above values are subject to change in case that the machine is modified
or/and the required regulations change.

Director, R&D Division

Mikasa Sangyo Co., Ltd.

18) Place and date of the declaration
Keiichi YOSHIDA

Tokyo, Japan     June, 2016

Signed by:

17) EC Conformity Certificate No: SNCH*2000/14*2005/88*0472*04

For serial number, please refer it on front page.

14) Related Directive
Directive 2000/14/EC and, to be followed by  Directive 2005/88/EC,
relating to the noise emission in the environment by equipment for
use outdoors.

12) Conformity assessment according to Annex: VIII (Full Quality Assurance procedure)

13) Name and address of the Notified Body
Société Nationale de Certification et d’Homologation  (SNCH)
11, route de Luxembourg
L-5230 Sandweiler　LUXEMBOURG

16) Other related Community Directives
2006/42/EC, 2005/88/EC, 2004/108/EC, 2002/88/EC(2004/26/EC)
EN500-1,  EN500-4

15) Declaration
The equipment referred in this document, fulfills with all the
requirements of Directive 2000/14/EC

1) DECLARATION OF CONFORMITY 

4) Type: Vibratory Rammers

2) Manufacturer’s name and address.

3) Name and address of the person who keeps the
technical documentation.

Mikasa Sangyo Co., Ltd.
4-3, Sarugaku-cho 1 chome, Chiyoda-ku, Tokyo101-0064, Japan

Takahiro Kishino, engineer
R&D Division, Mikasa Sangyo Co., Ltd.
Shiraoka-city, Saitama, Japan
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INLEDNING
Tack för att du köpt en motor från Honda. Vi vill hjälpa dig att få ut 
bästa möjliga resultat från din nya motor och även hjälpa dig att 
använda den på säkert sätt. Den här bruksanvisningen innehåller 
information om hur man gör det. Läs den alltså noggrant innan du 
använder motorn. Om ett problem uppstår eller om du har frågor om 
motorn kan du vända dig till en auktoriserad Honda-verkstad. 

All information i det här dokumentet baseras på den senaste 
produktinformationen som finns tillgänglig vid tiden för tryckning. 
Honda Motor Co., Ltd. förbehåller sig rätten att göra ändringar när 
som helst utan föregående meddelande och utan någon form av krav. 
Ingen del av detta dokument får reproduceras utan skriftligt tillstånd. 

Denna bruksanvisning ska anses som en permanent del av motorn 
och ska följa med om motorn säljs vidare. 

Läs också igenom instruktionerna som följer med den utrustning som 
motorn ska driva för mer information angående start, avstängning, 
drift, justeringar eller särskilda underhållsanvisningar. 

När det gäller USA, Puerto Rico och amerikanska Jungfruöarna 
rekommenderar vi att man läser garantipolicyn för att helt förstå vad 
den täcker och vilket ansvar man har som ägare. Garantipolicyn är ett 
separat dokument som återförsäljaren ska tillhandahålla.

SÄKERHETSINFORMATION
Din säkerhet och andras säkerhet är mycket viktig. I den 
här bruksanvisningen, och på själva motorn, finns viktig 
säkerhetsinformation. Läs denna information noggrant.

Säkerhetsinformationen visar på risker som kan innebära 
personskador för dig själv och andra. Varje säkerhetsmeddelande 
föregås av en varningssymbol  och något av dessa tre ord: FARA, 
VARNING eller FÖRSIKTIGHET.

Dessa signalord betyder:

Varje meddelande beskriver vad faran består i, vad som kan hända 
och vad du själv kan göra för att undvika eller minska skadorna.

MEDDELANDEN OM FÖREBYGGANDE AV 
SKADOR
Det finns också andra viktiga meddelanden som föregås av ordet OBS.

Detta betyder:

Syftet med dessa meddelanden är att hjälpa dig att förhindra skada 
på motorn, på annan egendom eller på omgivningen.

 2010 Honda Motor Co., Ltd. – Med ensamrätt
GX240·270·340·390UT2/RT2

3SZ8R603
00X3S-Z8R-6030 

Du KOMMER att DÖ eller SKADAS 
ALLVARLIGT om du inte följer 
anvisningarna.
Du KAN DÖ eller SKADAS 
ALLVARLIGT om du inte följer 
anvisningarna.

Du KAN SKADAS om du inte följer 
anvisningarna.

BRUKSANVISNING 
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SÄKERHETSINFORMATION
● Se till att du förstått hur alla reglage fungerar och att du vet hur 

man stänger av motorn snabbt i händelse av nödsituation. Tillse att 
operatören fått tillräckliga instruktioner innan utrustningen används.

● Låt inte barn köra motorn. Håll barn och husdjur på behörigt 
avstånd från användningsområdet.

● Motorns avgaser innehåller giftig koloxid. Kör inte motorn utan god 
ventilation, och kör aldrig inomhus.

● Motorn och avgassystemet blir mycket heta under drift. Motorn ska 
stå minst en (1) meter från byggnader och annan utrustning under 
drift. Håll lättantändligtmaterial borta och placera ingenting på 
motorn närden är på.

SÄKERHETSSKYLTAR
Den här skylten varnar för risker som kan orsaka allvarliga 
personskador. Läs den noggrant. 
Om skylten faller av eller blir svårläst – kontakta närmaste Honda-
verkstad för en utbyte. 

VARNINGSSKYLT För EU Förutom EU

fäst på   levererad  
produkt  med produkt

levererad  fäst på  
med produkt produkt

levererad  levererad  
med produkt med produkt

VARNINGSSKYLT FÖR LJUDDÄMPARE För EU Förutom EU

inte  levererad 
levererad  med produkt

levererad  fäst på  
med produkt produkt

levererad  levererad 
med produkt med produkt

Bensin är mycket brandfarlig och explosiv. Stäng av 
motorn och låt den svalna före bränslepåfyllning.

Motorn avger giftig koloxid. Kör inte i ett slutet 
utrymme.

Läs bruksanvisningen före användning.

Du kan bränna dig på en het ljuddämpare.  
Håll dig undan om motorn varit på.

VARNINGSSKYLT FÖR 
LJUDDÄMPARE

VARNINGSSKYLT  
(Skylten ska placeras antingen 
på bränsletanken, fläktkåpan 
eller förpackas tillsammans 
med motorn så att producenten 
kan fästa den.) 
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PLACERING AV KOMPONENTER & REGLAGE FUNKTIONER
OIL ALERT- SYSTEM (vissa modeller)
’’Oil Alert är ett registrerat varumärke i USA’’ 

Oil Alert-systemet är utformat för att förebygga skador på grund av 
otillräcklig mängd olja i vevhuset. Innan oljenivån i vevhuset går under 
en säkerhetsgräns, stoppar Oil Alert-systemet automatiskt motorn 
(motorbrytaren blir kvar i läge ON).

Motorn stannar och startar inte om. Kontrollera oljenivån (se sidan 9) 
innan du felsöker andra områden.

ÖVERSPÄNNINGSSKYDD (vissa modeller)
Överspänningsskyddet skyddar batteriets laddningskrets. En 
kortslutning eller ett batteri som är 
anslutet med motsatt pol, utlöser 
överspänningsskyddet.

Den gröna indikatorn inuti 
överspänningsskyddet kommer fram 
och visar att överspänningsskyddet har 
stängt av enheten. Om detta inträffar, 
ska du lokalisera orsaken till problemet 
och korrigera det innan du återställer 
överspänningsskyddet.

Tryck in knappen på 
överspänningsskyddet för att återställa.

TANKLOCK

BRÄNSLETANK

OLJEPLUGG

EJ ELSTARTMODELLER

MOTORBRYTARE

CHOKEREGLAGE

BRÄNSLEKRANENS  
SPAK

ELSTARTMODELLER

MOTORBRYTARE

CHOKESTAG 
(vissa modeller)

MOTORBRYTARE

LJUDDÄMPARE LUFTRENARE

OLJEPÅFYLLNINGSLOCK/
OLJESTICKA

ELSTART 
(vissa modeller)

STARHANDTAG 
MOTORKONTROLLSTYPER 

REPSTARTSANORDNING

ÖVERSPÄNNINGSSKYDD

PÅ

AV



4

KONTROLLER FÖRE ANVÄNDNING
ÄR MOTORN FÖRBEREDD OCH KLAR? 

För din egen säkerhet, och för att vara säker på att du uppfyller 
miljökrav och för att maximera livslängden för din utrustning, är 
det mycket viktigt att du tar dig tid att kontrollera motorns skick 
innan du startar den. Tillse att alla problem åtgärdats, gärna av 
serviceverkstaden, innan du startar motorn. 

Innan några kontroller görs ska du se till att motorn står plant och att 
motorns omkopplare står i läge AV/OFF.

Kontrollera alltid följande innan du startar motorn:

Kontrollera motorns allmänna skick

1. Titta omkring och under motorn för tecken på bränsleläckage.  

2. Ta bort smuts och skräp, i synnerhet runt ljuddämparen och 
startrepet.

3. Kontrollera om det finns tecken på skada.

4. Kontrollera att alla skydd och kåpor är på plats och att alla muttrar, 
bultar och skruvar är åtdragna.

Kontrollera motorn

1. Kontrollera bränslenivån (se sidan 8). Om man vill eliminera eller 
minska avbrott för bränslepåfyllning, ska man starta motorn med 
full tank.

2. Kontrollera motoroljenivån (se sidan 9). Att köra motorn på låg 
oljenivå kan leda till att motorn skadas.

 Oil Alert-systemet (vissa modeller) kommer automatiskt att stoppa 
motorn innan oljenivån går under säkerhetsgränserna. Men för 
att slippa problem med en oväntad avstängning, ska man alltid 
kontrollera oljenivån innan man startar.

3. Kontrollera slutväxelns oljenivå på aktuella modeller (se sidan 9). 
Oljan är viktig för att slutväxelns funktion och livslängd.

4. Kontrollera luftfilterelementet (se sidan 10). Ett smutsigt 
luftfilterelement begränsar luftflödet till förgasaren och försämrar 
motorns prestanda.

5. Kontrollera utrustningen som drivs av denna motor.

 Läs igenom instruktionerna som följer med den utrustning som 
motorn ska driva. Där kan finnas säkerhetsinformation som ska 
följas vid start av motorn.

DRIFT
FÖRBEREDELSER FÖR SÄKER DRIFT

Innan du startar motorn första gången ber vi dig läsa 
avsnittetSÄKERHETSINFORMATION på sidan 2 ochKONTROLLER 
FÖRE ANVÄNDNING på sidan 4.

För din säkerhet ska du inte köra motorn i ett slutet utrymme som t.ex. 
ett garage. Motorns avgaser innehåller giftig koloxid som snabbt kan 
ansamlas i slutna utrymmen och orsaka skada eller dödsfall.

Läs instruktionerna som följer med den utrustning som motorn ska 
driva. Där kan finnas säkerhetsinformation som ska följas vid start, 
stopp eller drift av motorn.

STARTA MOTORN

1. Flytta bränslekranens spak till läget ON (på).

2. Flytta chokereglaget eller chokestaget till läget CLOSED (stängt) 
vid start av kall motor.

Felaktigt utfört underhåll av motorn, eller underlåtenhet att  
åtgärda ett problem före drift, kan orsaka fel som kan leda 
till allvarliga personskador eller dödsfall. 

Utför alltid en kontroll före varje igångkörning och åtgärda 
alla eventuella problem.

VARNING

Avgaser innehåller giftig koloxid som kan ansamlas till 
farliga nivåer i slutna utrymmen. Inandning av koloxid kan 
orsaka medvetslöshet eller dödsfall. 

Kör aldrig motorn i ett slutet eller ett bara delvis  
slutet utrymme där det kan finnas personer. 

VARNING

OPE

ON

C ED

OPE

ON

C ED

BRÄNSLEKRANENS SPAK

CHOKEREGLAGE

STÄNGT
CHOKESTAG (vissa modeller)

ÖPPET

STÄNGT

AV

PÅ PÅ

STÄNGT

ÖPPET
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ON

ON

ON

Chokereglaget eller chokestaget ska stå i läget OPEN (öppet) när 
man ska starta om en varm motor.

Vissa motorsystem har en fjärrmanövrerad choke i stället för det 
motormonterade chokereglage som visas på föregående sida. Se 
anvisningarna från utrustningens tillverkare.

3. Flytta gasreglaget bort från MIN-läget, och cirka 1/3 av vägen mot 
MAX-läget.

Vissa motorsystem har fjärrmanövrerad gasstyrning i stället för  
det motormonterade gasreglage som visas här. Se anvisningarna  
från utrustningens tillverkare.

4. Vrid motoromkopplaren till läget ON (på).

5. Dra igång motorn med startanordningen. 

REPSTARTSANORDNING

Dra i starthandtaget lätt tills du känner motstånd och dra sedan 
bestämt i pilens riktning så som visas nedan. Släpp starthandtaget 
försiktigt.

MIN.

GASREGLAGE

MOTORBRYTARE

ELSTARTMODELLER

MOTORBRYTARE

EJ ELSTARTMODELLER

1/3-LÄGET

MAX MIN. MIN.

PÅ

MOTORBRYTARE

PÅ

PÅ

STARTHANDTAG Dragriktning

Låt inte starthandtaget smälla tillbaka mot motorn. Låt det gå tillbaka 
lugnt för att undvika skador på startmotorn.

ELSTART (vissa modeller):

Vrid nyckeln till START-läget  
och håll den där tills motorn startar.

Om motorn inte startar inom  
5 sekunder, ska du lossa nyckeln och  
vänta åtminstone 10 sekunder innan  
du aktiverar startmotorn igen.

Om elstarten används i mer än  
5 sekunder åt gången kommer startmotorn 
att överhettas och kan skadas.

Släpp nyckeln när motorn startar så  
att den kan gå tillbaka till läge  
ON (på).

6. Flytta chokereglaget eller chokestaget (vissa modeller) gradvis mot 
läget OPEN (öppet) när motorn värms upp om de fördes till läget 
CLOSED (stängt) vid motorstart.

OBS!

SSTTAARRTT
OBS!

C SED

CHOKEREGLAGE

MOTOROMKOPPLARE  
(vissa modeller)'

STÄNGT

STÄNGT

ÖPPET

ÖPPET

CHOKESTAG (vissa modeller)

ÖPPET
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STÄLLA IN MOTORVARVTAL

Ställ in gasreglagearmen på önskat motorvarvtal.

Vissa motorsystem har fjärrmanövrerad gasstyrning i stället för det 
motormonterade gasreglage som visas här. Se anvisningarna från 
respektive tillverkare.

Se även anvisningarna för utrustningen som motorn ska driva, för 
rekommenderade motorvarvtal.

GASREGLAGE

I .
MAX.

MAX.MIN.
MAX.

MIN.

STÄNGA AV MOTORN

Stäng av motorn vid nödsituation genom att flytta motoromkopplaren 
till läge OFF (av). Gör på följande sätt vid normala förhållanden. Se 
anvisningarna från respektive tillverkare.

1. Flytta gasreglaget till MIN-läget.

 Vissa motorsystem har fjärrmanövrerad gasstyrning i stället för det 
motormonterade gasreglage som visas här.

2. Vrid motorbrytaren till läge OFF (av).

3. Flytta bränslekranens spak till läge OFF (av).

GASREGLAGE

BRÄNSLEKRANENS SPAK

AV
AV

PÅ

EJ ELSTARTMODELLER ELSTARTMODELLER

MOTORBRYTARE

MOTORBRYTARE

MOTORBRYTARE

AV

AV



7

MOTORSERVICE
VIKTEN AV UNDERHÅLL
Väl utfört underhåll är avgörande för säker, ekonomisk och problemfri 
drift. Det hjälper också till att minska utsläppen.

För att du ska kunna utföra underhåll av motorn på rätt sätt innehåller 
följande sidor ett underhållsschema, anvisningar för rutinkontroller och 
enkla underhållsmoment som utförs med vanliga handverktyg. Andra 
serviceuppgifter som är svårare eller som kräver specialverktyg utförs 
bäst av proffs och sådan service görs normalt av en Honda-tekniker 
eller annan kvalificerad mekaniker. 
Underhållsschemat gäller vid normala användningsförhållanden. 
Om motorn körs under svårare förhållanden, t.ex. med hög last 
under lång tid eller vid hög temperatur, eller vid särskilt våta eller 
dammiga förhållanden – kontakta närmaste Honda-återförsäljare/
serviceverkstad för rekommendationer avseende avsedd användning.
Underhåll, byte eller reparation av enheter och system för 
utsläppsreglering kan utföras av motorverkstad eller av lämplig 
person, som använder delar som ”certifierats” enligt EPA-
standard.

UNDERHÅLLSSÄKERHET
Här följer några av de viktigaste säkerhetsföreskrifterna. Vi kan 
däremot inte varna för varje tänkbar risk som kan uppstå vid 
underhållsarbeten. Det är bara du själv som kan avgöra om ett visst 
arbete kan utföras.

SÄKERHETSÅTGÄRDER
● Kontrollera att motorn är avstängd innan du påbörjar något 

underhållsarbete eller några reparationer. Koppla från 
tändkabelskon vid tändstiftet för att undvika oavsiktlig start. Du kan 
undvika många potentiella risker så här:

 – Koloxidförgiftning från avgaserna.
Använd bara motorn utomhus, på avstånd från fönster och 
dörrar.

 – Brännskador av uppvärmda delar.
Låt motorn och avgassystemet svalna innan du rör vid dem.

 – Skada från rörliga delar.
Kör inte motorn innan du fått anvisningar om att göra detta.

● Läs anvisningarna innan du börjar och se till att du har de verktyg 
och färdigheter som krävs.

● Var försiktig när du arbetar i närheten av bensin för att minska risken 
för brand eller explosion. Använd inte bensin för att rengöra delar, 
endast ett icke brandfarligt lösningsmedel. Cigaretter, gnistor och eld 
måste hållas på behörigt avstånd från alla bränslerelaterade delar.

Kom ihåg att en auktoriserad Honda-serviceverkstad känner din motor 
bäst och är komplett utrustad för att underhålla och reparera den.
Bäst kvalitet och högst tillförlitlighet får man genom att endast 
använda nya Honda-originaldelar eller motsvarande för reparation 
och byte.

SERVICESCHEMA

SERVICEINTERVALL (3)

   DETALJ

Varje 

gång

Första 

månaden 

eller 

20 tim.

Var 3:e 

månad 

eller 

50 tim.

Var 6:e 

månad 

eller 

100 tim.

Varje 

år 

eller 

300 tim.

Se 

på 

sidan

Motorolja Kontrollera nivå  9

Byte   9

Slutväxel Kontrollera nivå  9

olja 

(vissa modeller)

Byte   10

Luftfilter Kontrollera  10

Rengör  (1) *(1) 10 - 11

Byt ut **

Sedimentbehållare Rengör  12

Tändstift Kontrollera/justera  12

Byt ut 

Gnistsläckare Rengör  (4) 13
(vissa modeller)
Tomgångsvarvtal Kontrollera/justera  (2) 13

Ventilspel Kontrollera/justera  (2) Verkstadshandbok

Förbrännings- 
kammare

Rengör Efter 1000 timmar (2) Verkstadshandbok

Bränsletank & 
filter

Rengör  (2) Verkstadshandbok

Bränsleslang Kontrollera Vartannat år 
(Byte vid behov) (2)

Verkstadshandbok

* ● Endast förgasare med intern ventil och dubbla element.
 ● Cyklontyp var 6:e månad eller var 150:e timme.

** ● Byt endast papperselementtyp.
 ● Cyklontyp vartannat år eller var 600:e timme.

(1)  Utför service oftare vid användning i dammiga miljöer.

(2)  Service på dessa delar ska utföras av serviceverkstad såvida 
du inte har rätt verktyg och själv har de mekaniska kunskaper 
som krävs. Se Hondas verkstadshandbok för uppgifter om 
serviceförfaranden.

(3)  Vid kommersiell användning – logga antalet drifttimmar för att 
fastställa rätt underhållsintervall.

(4)   I Europa och andra länder där maskindirektivet 2006/42/EG 
gäller, ska denna rengöring göras av din serviceverkstad.

Om underhållsschemat inte följs kan detta leda till fel som inte täcks 
av garantin.

Felaktigt utfört underhåll, eller underlåtenhet att åtgärda 
problem före drift, kan orsaka fel som kan leda till allvarliga 
personskador eller dödsfall.

Följ alltid de rekommendationer för kontroller och underhåll 
som anges i bruksanvisningen.

VARNING

Underlåtenhet att följa underhållsinstruktioner och försiktighetsåtgärder 
på rätt sätt kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.

Följ alltid anvisningar och säkerhetsföreskrifter enligt denna 
bruksanvisning.

VARNING

Utför med det månadsintervall 

eller drifttidsintervall som anges, 

beroende på vilket som inträffar 

först.

MODELL MED FÖRGASARE 
MED INTERN VENTIL

AVLUFTNINGSRÖR

SLANGKLÄMMA

STANDARDTYP

AVLUFTNINGSRÖR
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BRÄNSLEPÅFYLLNING

Rekommenderat bränsle
Blyfri bensin

USA Bensin med ett oktantal på 86 eller högre
Utanför USA Bensin med RON (research octane 

number) på 91 eller högre
Bensin med ett oktantal på 86 eller högre

Den här motorn är godkänd för att drivas med blyfri bensin med ett 
oktantal på 86 eller högre (RON på 91 eller högre).
Fyll på bränsle i ett väl ventilerat utrymme med motorn avstängd. Låt 
motorn svalna först om den varit igång. Fyll aldrig på bränsle i motorn 
inuti en byggnad där bensinångor kan komma i kontakt med flammor 
eller gnistor.
Du kan använda vanlig oblyad bensin med högst 10 % etanol (E10) 
eller 5 % metanol volymprocent. Metanolen måste dessutom innehålla 
hjälplösningsmedel och rostskydd. Om man använder bränslen med 
ett etanol- eller metanolinnehåll som är högre än ovanstående, kan 
det orsaka start- och/eller driftproblem. Det kan också skada delar 
i metall, gummi och plast som ingår i bränslesystemet. Motorskada 
eller prestandaproblem, som orsakats av användning av bränslen 
med högre procent etanol eller metanol än vad som angetts ovan, 
täcks inte av garantin. 

Om utrustningen kommer att användas sällan eller oregelbundet, se 
bränsleavsnittet i kapitlet FÖRVARING AV MOTORN (sidan 13) för 
mer information om bränslenedbrytning.

Använd aldrig gammal eller förorenad bensin eller oljeblandad bensin. 
Se till att smuts och vatten inte kan komma in i bränsletanken.

Bränsle kan skada lacker och vissa typer av plast. Var försiktig så att 
du inte spiller bränsle när du fyller bränsletanken. Skada som orsakas 
av utspillt bränsle täcks inte avleverantörens begränsade garanti.

För bränslepåfyllning, se återförsäljarens instruktioner som 
levererades tillsammans med utrustningen. Se följande 
för instruktioner från Honda när det gäller instruktioner för 
standardpåfyllning av bränsletanken.

1. Stäng av motorn och se till att den står på fast och plant underlag, 
ta av bränslepåfyllningslocket och kontrollera bränslenivån. Fyll på 
tanken om bränslenivån är låg.

2. Fyll på bränsle till undre delen av maxgränsen i bränsletanken. 
Fyll inte på för mycket. Torka upp utspillt bränsle innan du startar 
motorn.

3. Fyll på bränsle försiktigt så att du inte spiller. Fyll inte tanken helt. 
Det kan var nödvändigt att ha mindre bensin i tanken beroende på 
driftsförhållandena. Dra åt bränslepåfyllningslocket ordentligt igen 
efter påfyllningen.

Håll bensin på behörigt avstånd från tändsystem, grillar, elutrustning, 
motordrivna verktyg etc.

Utspillt bränsle är inte bara brandfarligt utan även miljöfarligt. Torka 
upp spill omedelbart.

MOTOROLJA

Oljan är en viktig komponent som påverkar prestanda och livslängd.  
Använd fyrtaktsolja av biltyp.

Rekommenderad olja

Använd fyrtaktsmotorolja som uppfyller eller överskrider kraven för 
API-klassning SJ eller senare (eller motsvarande). Kontrollera alltid 
API-etiketten på oljebehållaren - den ska innehålla bokstäverna SJ 
eller senare (eller motsvarande).

SAE 10W-30 rekommenderas för allmän användning. Andra 
viskositeter som visas på diagrammet kan användas när 
medeltemperaturen i området ligger inom angivna värden.

Bensin är mycket brandfarligt och explosivt och kan orsaka 
brännskador eller allvarliga personskador vid bränslepåfyllning.
● Stäng av motorn och håll värmekällor, gnistor och eld på 

behörigt avstånd.
● Fyll endast på bränsle utomhus.
● Torka upp spill omedelbart.

VARNING

OBS!

MAX. 
BRÄNSLENIVÅ

OMGIVNINGSTEMPERATUR

TANKLOCK
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Kontroll av oljenivå

Kontrollera motoroljenivån med motorn avstängd och på plant underlag.

1. Ta bort oljepåfyllningslocket/oljestickan och torka av.

2. Sätt in oljepåfyllningslocket/oljestickan så som figuren visar men 
skruva inte in. Ta sedan ut oljestickan igen och kontrollera nivån.

3. Om oljenivån är nära eller under den nedre gränsmarkeringen på 
oljestickan – fyll på med rekommenderad olja (se sidan 8) till det 
övre gränsvärdet (nedre kanten på oljepåfyllningshålet). Fyll inte 
på för mycket.

4. Sätt tillbaka oljepåfyllningslocket/oljestickan.

Om motorn körs med låg oljenivå kan motorskador uppstå. Denna typ 
av skada täcks inte avleverantörens begränsade garanti.

Oil Alert-systemet (vissa modeller) stoppar automatiskt motorn 
innan oljenivån faller under säkerhetsgränsen. Kontrollera dock alltid 
oljenivån före start, för att undvika problem med oväntade stopp.

Oljebyte

Töm ut den gamla oljan när motorn är varm. Varm olja rinner ut 
snabbt och fullständigt.

1. Ställ en behållare under motorn för den gamla oljan. Ta sedan bort 
oljepåfyllningslocket/oljestickan, oljepluggen och brickan.

2. Låt den gamla oljan rinna ut helt och hållet, och sätt sedan tillbaka 
oljepluggen och en ny bricka. Dra åt oljepluggen ordentligt.

 Ta hand om gammal motorolja på ett godkänt och miljövänligt 
sätt. Vi rekommenderar att du tar den gamla oljan i en försluten 
behållare till närmaste återvinningsstation. Den får inte kastas i 
soporna, hällas ut på marken eller hällas ut i avloppet.

3. Ställ motorn på plant underlag, fyll på upp till övre gränsvärdet 
på oljestickan (nedre kanten på oljepåfyllningshålet). Använd 
rekommenderad olja (se sidan 8).

 Om motorn körs med låg oljenivå kan motorskador uppstå. Denna 
typ av skada täcks inte avleverantörens begränsade garanti.

Oil Alert-systemet (vissa modeller) stoppar automatiskt motorn 
innan oljenivån faller under säkerhetsgränsen.  
Fyll på till övre gränsen och kontrollera oljan regelbundet för att 
undvika oavsiktlig avstängning.

4. Montera oljepåfyllningslocket/oljestickan och dra åt ordentligt.

SLUTVÄXELOLJA (vissa modeller)

Rekommenderad olja

Använd samma olja som rekommenderas för motorn (se sidan 8).

Kontroll av oljenivå

Kontrollera slutväxelns oljenivå med motorn avstängd och på plant 
underlag.

 1/2 Slutväxel med centrifugalkoppling

1. Ta bort oljepåfyllningslocket/oljestickan och torka av.

2. Sätt in och ta ut oljepåfyllningslocket/oljestickan utan att skruva 
in i påfyllningshålet. Kontrollera oljenivån på oljepåfyllningslocket/
oljestickan.

3. Fyll på olja till det övre gränsvärdet på oljestickan. Använd 
rekommenderad olja.

4. Skruva in oljepåfyllningslocket/oljestickan och dra åt ordentligt.

OBS!

OLJEPÅFYLLNINGSLOCK/OLJESTICKA

NEDRE GRÄNSOLJEPÅFYLLNINGSHÅL 
(nedre kanten)

ÖVRE GRÄNS

OBS!

OLJEPÅFYLLNINGSLOCK/ 
OLJESTICKA

BRICKA

OLJENIVÅ

OLJEPLUGG

ÖVRE GRÄNS

NEDRE GRÄNS

OLJEPÅFYLLNINGSLOCK/OLJESTICKA
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LUFTRENARE

En smutsig luftrenare begränsar luftflödet till förgasaren och försämrar 
motorns prestanda. Om motorn körs på mycket dammiga platser måste 
luftfiltret rengöras oftare än vad som anges i underhållsschemat 
(se sidan 7).

Om motorn körs utan luftfilter eller med skadat luftfilter så kommer 
smuts in i motorn vilket gör att den slits ut snabbt. Denna typ av skada 
täcks inte avleverantörens begränsade garanti.

Kontroll

Ta bort luftrenarkåpan och kontrollera filterelementen. Rengör eller 
byt ut smutsiga filterelement. Byt alltid ut skadade filterelement. 
Kontrollera även oljenivån om utrustningen har luftrenare av oljetyp.

Se sidan 10- och 11 för anvisningar som gäller luftrenare och filter för 
aktuell motortyp.

Rengöring

Två filterelement

1. Ta bort luftrenarkåpans  
mutter från luftrenarkåpan  
och ta bort kåpan.

2. Ta bort vingmuttern från 
luftfiltret och ta bort 
filtret.

3. Ta bort skumplastfiltret från 
pappersfiltret.

4. Kontrollera båda luftfilter- 
elementen och byt ut dem om 
de är skadade. Man ska alltid 
byta ut pappersluftfilter- 
elementet vid det schemalagda 
intervallet (se sidan 7).

Oljebyte

Töm ut den gamla oljan när motorn är varm. Varm olja rinner ut 
snabbt och fullständigt.

1. Ställ en behållare under slutväxelhuset för den gamla oljan. 
Ta sedan bort oljepåfyllningslocket/oljestickan, tömningspluggen 
och brickan.

2. Låt den gamla oljan rinna ut helt och hållet, och sätt sedan  
tillbaka oljepluggen och en ny bricka. Dra åt den ordentligt.

 Ta hand om gammal motorolja på ett godkänt och miljövänligt 
sätt. Vi rekommenderar att du tar den gamla oljan i en försluten 
behållare till närmaste återvinningsstation. Den får inte kastas i 
soporna, hällas ut på marken eller hällas ut i avloppet.

3. Ställ motorn på plant underlag, fyll på med rekommenderad olja 
(se sidan 8) upp till övre gränsvärdet på oljestickan. Kontrollera 
oljenivån genom att sätta in och ta ut oljestickan utan att skruva 
in den.

 Oljekapacitet i slutväxelhuset: 0,30 L 

Om motorn körs med låg transmissionsoljenivå kan 
transmissionsskador uppstå.

4. Skruva in oljepåfyllningslocket/oljestickan och dra åt ordentligt.

OBS!

ÖVRE GRÄNS

NEDRE GRÄNS TÖMNINGSPLUGG

OLJEPÅFYLLNINGSLOCK/OLJESTICKA

OBS!

LUFTRENARENS KÅPA

PAPPERSFILTERELEMENT

FILTERELEMENT I 
SKUMPLAST

PACKNING

VINGMUTTER

VINGMUTTER

KLACK

DUBBELT FILTERELEMENT AV TYPEN CYKLON

FÖRRENINGSKÅPA

SPECIALSKRUV MED 
VÄLVT HUVUD (3)

CYKLONHUS

SPÅR

LUFTSTYRNING

DUBBELT STANDARDFILTER 
ELELMENTTYP

LUFTRENARKÅPANS 
MUTTER

LUFTRENARENS 
KÅPA

VINGMUTTER

PAPPERSFILTERELEMENT

FILTERELEMENT I 
SKUMPLAST

LJUDDÄMPAR-PIP

PACKNING



11

LUFTRENARENS KÅPA

LUFTFILTERELEMENT

LUFTFILTERELEMENT

6. Montera luftrenaren och dra åt vingmuttern ordentligt.

 Typ med låg profil

1. Knäpp upp luftrenarkåpans  
klämmor, ta bort luftrenarkåpan  
och ta bort luftfilterelementet.

2. Tvätta elementet i en  
lösning bestående av 
hushållsrengöringsmedel  
och varmt vatten och skölj 
sedan ordentligt. Eller tvätta 
i icke brandfarligt  
lösningsmedel eller 
lösningsmedel med hög 
flampunkt. Låt elementet  
torka ordentligt.

3. Sänk ner luftfilterelementet i ren  
motorolja och pressa sedan ut  
överskottsoljan. Om det är för 
mycket olja kvar i elementet 
ryker motorn när den startas 
första gången.

4. Sätt tillbaka luftfilterelementet 
och kåpan.

5. Rengör luftfilterelementen om de ska återanvändas.

 Pappersluftfilterelement: Knacka filterelementet flera gånger mot 
en hård yta för att avlägsna smuts eller använd tryckluft [får ej 
överstiga 207 kPa (2,1 kgf/cm2, 30 psi)] genom filterelementet från 
insidan. Försök aldrig borsta av smuts; borstning driver in smuts 
i fibrerna.

 Skumplastluftfilter: Rengör i varmt löddrande vatten, skölj, och 
låt torka ordentligt. Alternativt kan man rengöra i icke brännbart 
rengöringsmedel och låta torka. Doppa filterelementet i ren 
motorolja och pressa sedan ut all överskottsolja. Motorn ryker när 
man startar den om det är för mycket olja kvar i skumplasten.

6. ENDAST CYKLONTYP: Ta bort de tre skruvarna med välvt huvud 
från förreningskåpan, och därefter cyklonhuset och luftstyrningen. 
Tvätta delarna med vatten, torka dem noggrant och montera ihop 
dem igen.

 Montera luftstyrningen så som figuren visar.

 Montera cyklonhuset så att luftintagets klack passar i spåret i 
förreningskåpan.

7. Torka av smutsen från luftrenarens insida (låda och kåpa) med en 
fuktig trasa. Var försiktig så att inte smuts kommer in i luftkanalen 
som går till förgasaren.

8. Placera luftfilterelementet av skumplast över papperselementet 
och sätt tillbaka det hopmonterade luftfiltret. Kontrollera att 
packningen sitter som den ska under luftfiltret. Dra åt luftfiltrets 
vingmutter så den sitter ordentligt.

9. Montera luftrenarkåpan och dra åt vingmuttern ordentligt.

 Oljebadstyp

1. Ta bort vingmuttern och ta bort luftrenarlocket och kåpan.

2. Ta bort luftfilterelementet från kåpan. Tvätta kåpan och 
filterelementet i varmt löddrande vatten, skölj och låt torka 
ordentligt. Alternativt kan man rengöra i icke brännbart 
rengöringsmedel och låta torka.

3. Doppa filterelementet i ren motorolja och pressa sedan ut all 
överskottsolja. Motorn ryker om det är för mycket olja kvar i 
skumplasten.

4. Töm ut den gamla oljan ur luftrenarhuset, tvätta bort smuts  
med rengöringsmedel (ej brandfarligt!) och torka av.

5. Fyll luftrenarhuset till märket OIL LEVEL (oljenivå) med samma olja 
som rekommenderas för motorn (se sidan 8).

Oljevolymer:
 GX240/GX270:  60 cm3

 GX340/GX390: 80 cm3

OLJEBADSTYP

VINGMUTTER

LUFTRENARE 
KÅPA

FILTERELEMENT

NÄT

LUFTRENARE 
HÖLJE

OLJENIVÅ

STÅLULL

LOCK
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SEDIMENTBEHÅLLARE

Rengöring

1. Flytta bränslekranen till AVSTÄNGT läge och ta sedan bort  
bränslesedimentsbehållaren, bränslesilen och O-ringen.

2. Tvätta sedimentbehållaren med ett rengöringsmedel som inte är 
brandfarligt och låt torka den ordentligt.

3. Montera O-ringen i bränslekranen och montera 
sedimentbehållaren. Dra åt sedimentbehållaren ordentligt.

4. Flytta bränslekranen till läge ON (på) och kontrollera om det finns 
läckage. Byt ut O-ringen om det finns läckage.

TÄNDSTIFT

Rekommenderade tändstift: BPR6ES (NGK)
  W20EPR-U (DENSO)

Rekommenderade tändstift har rätt värmetal för normala 
motortemperaturer.

Felaktiga tändstift kan orsaka motorskador.

Om motorn varit på ska den svalna före service av tändstift.

För bästa prestanda måste tändstiftet ha rätt elektrodavstånd och 
vara fritt från avlagringar.

1. Ta bort tändhatten. 
och avlägsna smuts från 
området kring tändstiftet.

2. Ta bort tändstiftet med en  
tändstiftsnyckel på 13/16 tum.

3. Kontrollera tändstiften visuellt. 
  Byt ut det om det är skadat eller 
svårt bränd, om tätningsbrickan 
är i dåligt skick 
eller om elektroderna är slitna.

4. Mät tändstiftets 
elektrodavstånd med ett  
bladmått. Korrigera 
avståndet genom att försiktigt 
böja på sidoelektroden.

 Elektrodavståndet ska vara:
 0,7 – 0,8 mm – 

5. Sätt på tändhatten försiktigt, 
för hand, för att undvika att 
gängorna förstörs.

6. Dra in stiftet till anliggning 
mot packningen och dra sedan 
åt med en 13/16-tums tändstiftsnyckel för att pressa samman 
packningen.

 Ett nytt tändstift ska dras 1/2 varv efter anliggningen mot brickan.

 När det ursprungliga tändstiftet sätts tillbaka ska man dra åt det 1/8 – 1/4 
varv efter att tändstiftet skruvats på plats för att trycka ihop brickan.

 Ett löst sittande tändstift kan överhetta motorn och skada den. Alltför 
kraftig åtdragning av tändstiftet kan skada gängorna i topplocket.

7. Fäst tändhatten på tändstiftet.

Bensin är mycket brandfarligt och explosivt och kan orsaka 
brännskador eller allvarliga personskador vid hantering av bränsle.
● Stäng av motorn och håll värmekällor, gnistor och eld på 

behörigt avstånd.
● Bränsle ska bara hanteras utomhus.
● Torka upp spill omedelbart.

VARNING

OBS!

OBS!

TÄNDSTIFTSNYCKEL

SIDOELEKTROD

TÄTNINGS- 
BRICKA

0,7 - 0,8 mm

BRÄNSLEKRAN

SEDIMENTBEHÅLLARE

AV

BRÄNSLEFILTER-SIL

O-RING
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STOPPSKRUV FÖR GASREGLAGE

GNISTSLÄCKARE (vissa modeller)

I Europa ochandra länder där maskindirektivet 2006/42/EG gäller, ska 
denna rengöring göras av din serviceverkstad.  
Gnistsläckaren kan vara standardutrustning eller tillval beroende 
på motormodell. I vissa regioner är det olagligt att köra en motor 
utan gnistsläckare. Kontrollera lokala lagar och bestämmelser. 
Gnistsläckare kan beställas från auktoriserade Honda-
serviceverkstäder. Gnistsläckaren måste ses över var 100:e 
arbetstimme för att inte funktionen ska gå förlorad.  
Om motorn har varit i gång är ljuddämparen het. Låt den svalna innan 
du utför någon service på gnistsläckaren.

Borttagning av gnistsläckare

1. Ta bort de två 8 mm muttrarna och ta bort ljuddämparen från  
cylindern.

2. Ta bort de tre 4 mm skruvarna från avgasriktaren och  
ta bort riktaren.

3. Ta bort 6 mm skruven och de fyra 5 mm skruvarna från 
ljuddämparskyddet och ta bort ljuddämparskyddet.

4. Ta bort 4 mm skruven från gnistsläckaren och ta bort  
gnistsläckaren från ljuddämparen.

Rengöring och kontroll av gnistsläckare

1. Använd en borste för att ta bort sotavlagringar  
från gnistsläckarens nät. Var försiktig så att 
nätet inte skadas. Byt ut gnistsläckaren om 
den har sprickor eller hål.

2. Montera gnistsläckaren, ljuddämparskyddet, 
avgasriktaren och ljuddämparen i motsatt 
ordning jämfört med isärtagningen.

TOMGÅNGSVARVTAL

Justering

1. Starta motorn utomhus  
och låt den värmas upp till  
drifttemperatur.

2. Flytta gasreglaget till  
minimiläget.

3. Vrid gasreglagets skruv för att  
få standardtomgångsvarv. 

Standardtomgångsvarv: 
1 400 ± 150 varv/min

TIPS OCH FÖRSLAG
FÖRVARING AV MOTORN

Förberedelser före förvaring
Det är viktigt att man förberett motorn inför förvaringen så att den 
kan köras problemfritt och hållas snygg. Följande steg hjälper till att 
hålla borta rost och korrosion, så att motorns funktion och utseende 
inte försämras. Det blir också lättare att starta motorn när du behöver 
använda den igen.

Rengöring
Låt motorn svalna under minst en halvtimme före rengöringen om den 
har varit igång nyligen. Rengör alla yttre ytor, bättra på skadad färg 
och bestryk andra ytor som kan rosta med ett lätt lager olja.

Använd inte trädgårdsslang eller högtryckstvätt eftersom dessa 
kan pressa in vatten i luftrenaren eller ljuddämparen. Vatten i 
luftrenaren dränker luftfiltret, och vatten som går igenom luftfiltret eller 
ljuddämparen, kan komma in i cylindern och orsaka skador.

Bränsle

Bränslesammansättningen kan snabbt brytas ned och oxidera 
beroende på var du använder utrustningen. Bränslenedbrytning 
och oxidering kan ske på så lite som 30 dagar och kan 
orsaka skador på förgasaren och/eller bränslesystemet. 
Kontakta närmaste serviceverkstad för information om lokala 
förvaringsrekommendationer.
Bensin oxideras och bryts ned när den förvaras under lång tid. 
Gammal bensin gör det svårare att starta, och den lämnar också 
efter sig avlagringar som sätter igen bränslesystemet. Om bensinen 
i motorn försämras under förvaringen kan det bli nödvändigt att göra 
service eller att byta ut förgasaren eller andra delar i bränslesystemet.

Tiden som bensin kan lämnas i bränsletanken och förgasaren utan 
att orsaka funktionsproblem varierar beroende på bensinblandning, 
förvaringstemperatur och om bränsletanken är full eller delvis fylld. 
Luften i en delvis fylld bränsletank skyndar på bränslenedbrytningen. 
Mycket höga förvaringstemperaturer snabbar också på 
bränslenedbrytningen. Bränslenedbrytning kan uppstå inom några 
månader, eller ännu kortare tid, om bensinen var gammal när du 
fyllde på bränsletanken.

Skador på bränslesystemet eller problem med motorprestanda som 
beror på att man inte förberett motorn för förvaring täcks inte in 
avleverantörens begränsade garanti.

Du kan förlänga bränslets livslängd genom att tillsätta ett 
stabiliseringsmedel, eller undvika att bränslet bryts ner genom att 
tömma bränsletanken och förgasaren.

Fylla på med stabiliseringsmedel för att förlänga bränslets livslängd

När man fyller på stabiliseringsmedel i bränslet ska bränsletanken 
först fyllas med ny bensin. Om den bara är delvis fylld kommer luften 
i tanken att snabba upp bränslenedbrytningen under förvaringen. Om 
du har en reservdunk ska du tillse att den bara innehåller ny bensin.

1. Fyll på stabiliseringsmedel enligt tillverkarens anvisningar.

2. När du fyllt på stabiliseringsmedel ska motorn köras utomhus 
under 10 minuter så att den behandlade bensinen hunnit ersätta 
den obehandlade bensinen i förgasaren.

3. Stäng av motorn.

OBS!

LJUDDÄMPARSKYDD

6 mm SKRUV

4 mm SKRUV

5 mm 
SKRUVAR

AVGASRIKTARE

5mm SKRUVAR

8mm MUTTRAR LJUDDÄMPARE GNISTSLÄCKARE

NÄT

OBS!
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Tömning av bränsletank och förgasare

1. Flytta bränslekranens spak till läget OFF (av).

2. Placera en godkänd bensinbehållare under förgasaren och använd 
en tratt så att bränsle inte spills ut.

3. Ta bort förgasarens tömningsplugg och packningen. Ta bort 
sedimentbehållaren och O-ringen och flytta sedan bensinkranen till 
läge ON (på).

4. När allt bränsle samlats upp sätter du tillbaka tömningspluggen, 
packningen, sedimentbehållaren och O-ringen. Dra åt 
tömningspluggen och fäst sedimentbehållaren ordentligt.

Motorolja

1. Byt motoroljan (se sidan 9).

2. Ta bort tändstiftet (se sidan 12).

3. Häll i en matsked 5 – 10 cm3 (5 – 10 cc) ren motorolja i cylindern.

4. Dra i startsnöret flera gånger så att oljan fördelas i cylindern.

5. Sätt tillbaka tändstiftet.

6. Drag sakta i startsnöret tills det känns ett motstånd. Fortsätt 
att dra tills strecket på startsnörskivan står mitt för hålet i 
snörstartmekanismen. I detta läge är ventilerna stängda och ingen 
fukt kan komma in i cylindern. Släpp tillbaka startsnöret försiktigt.

Förebyggande åtgärder före förvaring
Om motorn ska förvaras med bensin i bränsletanken och 
förgasaren är det viktigt att man minskar risken för att bensinångor 
antänds. Använd ett väl ventilerat förvaringsutrymme på behörigt 
avstånd från all utrustning där flammor kan förekomma (t.ex. ugn, 
varmvattenberedare eller torkskåp). Undvik alla platser där det 
förekommer gnistor (elmotorer) eller där motordrivna verktyg används.

Undvik om möjligt förvaringsområden med hög luftfuktighet, eftersom 
detta ger rost och korrosion.

Ställ motorn plant vid förvaring. Lutning kan orsaka bränsle- eller 
oljeläckage.

Kontrollera att motorn och avgassystemet är svala och täck över 
motorn för att hålla dammet borta. En het motor och ett hett 
avgassystem kan antända eller smälta vissa material. Använd inte 
plastskynken som dammöverdrag. Ett helt tätt överdrag gör att fukt 
hålls kvar runt motorn, vilket underlättar för rost och korrosion.

Ett batteri för elstart ska laddas upp en gång i månaden under 
motorns förvaring.  
Detta hjälper till att förlänga batteriets livslängd.

När maskinen ska användas igen efter förvaring
Kontrollera motor enligt beskrivningen i avsnittetKONTROLLER 
FÖRE ANVÄNDNINGi den här handboken (se sidan 4).

Om bränslet tömdes ut innan maskinen ställdes undan ska tanken 
fyllas med ny bensin. Om du har en reservdunk ska du tillse att den 
bara innehåller ny bensin. Bensin oxideras och bryts ner med tiden 
vilket gör att maskinen blir svårare att starta.

Om cylindern bestrukits med olja innan maskinen ställdes undan 
kommer motorn att ryka något vid starten. Detta är normalt.

TRANSPORT

Låt motorn svalna i minst 15 minuter innan den motordrivna 
utrustningen lastas på transportfordonet, om motorn körts nyligen. 
En het motor och ett hett avgassystem kan orsaka brännskador och 
antända vissa material.

Ställ motorn plant under transport för att minska risken för 
bränsleläckage. Flytta bränslekranen till läge OFF (av) (se sidan 6).

Bensin är mycket brandfarligt och explosivt och kan orsaka 
brännskador eller allvarliga personskador vid hantering av bränsle.
● Stäng av motorn och håll värmekällor, gnistor och eld på 

behörigt avstånd.
● Bränsle ska bara hanteras utomhus.
● Torka upp spill omedelbart.

VARNING

Passa in hacket på 
remskivan med hålet på 
längst upp på kåpan.

BRÄNSLEKRANENS SPAK

O-RING

SEDIMENTBEHÅLLARE

TÖMNINGSPLUGG

PACKNING

PÅ
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HANTERING AV OVÄNTADE PROBLEM
MOTORN 
STARTAR INTE

Tänkbar orsak Åtgärd

1.  Elektrisk 
start (vissa  
modeller):  
Kontrollera 
batteriet 
och säkringen.

Batteriet+är 
urladdat.

Ladda batteriet.

Säkring bränd. Byt ut säkringen 
(sidan 15).

2.  Kontrollera 
reglagens lägen.

Bränslekran OFF (av). Flytta reglaget till 
läget ON (på).

Choke i läget OPEN 
(öppet).

Flytta reglaget till 
läget CLOSED 
(stängt) om motorn 
inte är varm.

Motorbrytaren 
i läget OFF (av).

Vrid motorbrytaren 
till läge ON (på).

3.  Kontrollera 
motorns oljenivå.

Låg motoroljenivå 
(Oil Alert-modeller).

Fyll på med 
rekommenderad olja 
till rätt nivå (sidan 9).

4. Kontrollera 
bränslet.

Slut på bränsle. Fyll på bränsle 
(sidan 8)

Dåligt bränsle 
(motorn förvarad 
utan behandling eller 
tömning av bensin 
eller påfylld med 
dålig bensin.

Töm bränsletanken 
och förgasaren 
(sidan 14). Fyll 
på med ny bensin 
(sidan 8).

5.  Ta ur och 
kontrollera tänd- 
stiften. 

Tändstift felaktigt, 
smutsigt eller fel 
elektrodavstånd.

Justera 
elektrodavståndet 
eller byt tändstift 
(sidan 12).

Tändstift fuktigt 
av bränsle 
(flödad motor).

Torka av tändstiftet 
och sätt tillbaka det. 
Starta motorn med 
gasreglaget i 
MAX-läget.

6.  Ta motorn till 
en auktoriserad 
Honda- åter-
försäljare eller titta 
i verkstads- 
handboken.

Bränslefilter 
igentäppt, fel på 
förgasare, fel på 
tändning, fastsatta 
ventiler etc.

Byt ut eller reparera 
felaktiga delar 
när det behövs.

MOTORN SAKNAR 
KRAFT

Tänkbar orsak Åtgärd

1.  Kontrollera 
luftfiltret.

Filterelement 
igentäppta.

Rengör eller byt ut 
filterelement 
(sidan 10-11).

2. Kontrollera 
bränslet.

Dåligt bränsle; 
motorn förvarad utan 
behandling eller 
tömning av bensin 
eller påfylld med 
dålig bensin.

Töm bränsletanken 
och förgasaren 
(sidan 14). 
Fyll på med ny 
bensin (sidan 8).

3.  Ta motorn till 
en auktoriserad 
Honda-åter-
försäljare eller 
titta i verkstads- 
handboken.

Bränslefilter 
igentäppt, fel på 
förgasare, fel på 
tändning, fastsatta 
ventiler etc.

Byt ut eller reparera 
felaktiga delar 
när det behövs.

BYTE AV SÄKRING (vissa modeller)

Elstartens reläkrets och batteriets laddkrets skyddas med en säkring. 
Om säkringen bränner kommer elstarten inte att fungera. Motorn kan 
startas manuellt om säkringen bränt, men batteriet laddas då inte när 
motorn är igång.

1. Ta bort 6 × 12 mm specialskruvarna från den bakre kåpan på 
motorns kopplingsdosa och ta bort den bakre kåpan.

2. Ta bort locket över säkringen och dra sedan ut säkringen och 
kontrollera den.

 Kassera säkringen om den är bränd. Montera en ny säkring av 
samma typ som den som togs bort och sätt tillbaka locket. 

 Om du har frågor angående den ursprungliga säkringen, ska du 
kontakta din Honda-verkstad.

 Använd aldrig en säkring med högre kapacitet än den som fanns i 
motorn från början. Detta kan orsaka brand eller allvarliga skador 
på elsystemet.

3. Sätt tillbaka den bakre kåpan. Montera× 12 mm skruven och dra åt 
den ordentligt.

Om säkringen bränner ofta tyder det på kortslutning eller 
överbelastning i elsystemet. Om säkringen bränner ofta ska motorn 
lämnas in till en Honda verkstad för reparation.

OBS!

SÄKRINGS- 
KÅPA

SÄKRING 

MOTORBRYTARE 
BAKRE KÅPA

6 × 12 mm 
SPECIALSKRUV
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TEKNISK INFORMATION
Serienumrets placering
Notera motorns serienummer på  
avsedd plats nedan. Du behöver 
denna information vid beställning  
av delar och vid tekniska frågor  
eller garantifrågor.

Motorns serienummer: __ __ __ __ — __ __ __ __ __ __ __

 Motortyp: ___ ___ ___ ___

Inköpsdatum: ______/ ______/ ______

Batterianslutningar för elstart (vissa modeller)

Rekommenderat batteri
GX240 
GX270

12 V – 14 Ah ~ 12 V – 30 Ah

GX340 
GX390

12 V – 18 Ah ~ 12 V – 30 Ah

Anslut inte batteriet till fel poler eftersom det kortsluter batteriets 
laddsystem. Anslut alltid batteriets pluskabel (+) till batteripolen innan 
du ansluter batteriets minuskabel (–) så att verktygen inte kan orsaka 
en kortslutning om de vidrör en jordad del när du skruvar åt kabelskon 
för batteriets pluskabel (+).

VARNING: Batteriet, dess poler och tillbehör innehåller bly och 
blysammansättningar. Tvätta händerna efter hantering.

1. Anslut batteriets pluspol (+) till startreläets anslutning så som visas.
2. Anslut batteriets minuskabel (–) till en motorfästbult, rambult eller 

någon annan säker jordpunkt på motorn.
3. Anslut batteriets pluskabel (+) till batteriets pluspol (+) så som visas.
4. Anslut batteriets minuskabel (–) till batteriets minuspol (–) så som 

visas.
5. Smörj in polerna och kabeländarna med fett.

MINUSKABEL (-) 
TILL BATTERIET

PLUSKABEL (+) TILL BATTERIET

Länksystem för fjärrkontroll

Gasreglaget och chokereglaget har hål för extra vajrar. Följande figurer 
visar exempel på installationer för fast vajer samt flexibel flätad vajer. 
Vid användning av flexibel flätad vajer ska en returfjäder läggas till 
enligt figuren.

Man måste lossa gasreglagets friktionsmutter när gasreglaget ska 
fjärrmanövreras.

 LÄNKSYSTEM FÖR FJÄRRMANÖVRERING AV GASREGLAGE

 LÄNKSYSTEM FÖR FJÄRRMANÖVRERING AV CHOKE

SERIENUMMER &
MOTORTYP, PLACERING ELSTART

(vissa modeller)

Ett batteri kan explodera om man inte följer rätt arbetsgång 
vilket kan orsaka allvarliga personskador.

Håll alla gnistor, öppna lågor och rökutvecklande material 
på behörigt avstånd från batteriet.

VARNING

FRIKTIONSMUTTER 
FÖR GASREGLAGE

Montering av 
flexibel ledarkärna

Montering av fast 
ledarkärna

VAJER

LÅSRING 
på 5 mm

4mm SKRUV

VAJERHÅLLARE

GASREGLAGE

TILLVAL

4 mm SKRUV VAJERHÅLLARE

LÅSRING på 5 mm

VAJER

STARTMOTORRELÄET
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Modifiering av förgasare för körning på hög höjd

På hög höjd är den vanliga luft-/bränsleblandningen för rik för 
förgasaren. Motorns prestanda minskar och bränsleförbrukningen 
ökar. En mycket fet blandning smutsar också ner tändstiftet och gör 
det svårare att starta. Utsläppen kan öka om motorn under lång tid 
körs på en höjd som skiljer sig från den som motorn certifierats för.

Motorns funktion på hög höjd kan förbättras med speciella 
modifieringar av förgasaren. Om motorn alltid ska köras på höjder 
över 1500 meter över havet ska serviceverkstaden modifiera 
förgasaren. När den här motorn används på hög höjd med 
förgasarmodifieringar för användning på hög höjd, uppfylls alla 
utsläppsstandarder under hela dess livslängd.

Vid förgasarmodifiering minskas även motorns hästkrafter med cirka 
3,5 % för varje 300 meters höjdökning. Om ingen förgasarmodifiering 
gjorts kommer effektförlusten att bli större.

När förgasaren modifierats för användning på hög höjd kommer 
bränsle-/luftblandningen att vara för mager för körning på låg höjd. 
Körning på höjder under 1500 meter över havet med modifierad 
förgasare kan göra att motorn överhettas, vilket kan innebära 
allvarliga motorskador. Vid användning på låga höjder ska 
serviceverkstaden återställa förgasaren till ursprungsskicket.

Information om system för utsläppskontroll

 Utsläppskällor
Förbränningsprocessen bildar koloxid och kolväten, kväveoxider och 
kolväten. Det är därför mycket viktigt att kolväten och kväveoxider 
begränsas, eftersom de under vissa förhållanden reagerar genom att 
bilda fotokemisk smog när de utsätts för solljus. Koloxid reagerar inte 
på samma sätt, men det är giftigt. 

Honda använder lämpligt förhållande luft/bränsle och andra 
utsläppskontrollsystem för att reducera utsläpp av koloxid, 
kväveoxider och kolväten. 
Dessutom använder Hondas bränslesystem komponenter och 
kontrollteknologier för att reducera avgasutsläpp.

 Miljöbestämmelser i USA, Kalifornien och Kanada
Enligt bestämmelser i EPA, Kalifornien och Kanada måste alla 
tillverkare tillhandahålla skriftliga anvisningar angående drift och 
service av systemen för utsläppsreglering.

Följande anvisningar och förfaranden måste följas för att avgaserna 
från Honda-motorn ska hållas inom utsläppsstandarderna.

 Manipulering och ändringar
Manipulering eller ändring av systemet för utsläppsreglering kan öka 
avgasutsläppen så att de överstiger gällande gränsvärden. Bland 
annat följande åtgärder anses utgöra manipulering:

● Borttagning eller förändring av någon del av insuget, 
bränslesystemet eller avgassystemet.

● Förändring eller förbikoppling av varvtalsregulatorns länksystem 
eller hastighetsreglerande mekanism, så att motorn arbetar utanför  
avsedda värden.

 Problem som kan påverka utsläppen
Om du vet att något av följande symptom förekommer ska motorn 
kontrolleras och repareras av serviceverkstaden.

● Svårstartad eller stannar efter start.
● Ojämn tomgång.
● Feltändning eller baktändning vid belastning.
● Efterförbränning (baktändning).
● Svart avgasrök eller hög bränsleförbrukning.

 Reservdelar
Systemet för utsläppsreglering på din Hondamotor har konstruerats, 
byggts och certifierats för att uppfylla bestämmelserna i EPA, 
Kalifornien (modeller som certifierats för försäljning i Kalifornien) 
och Kanada. Vi rekommenderar användning av Honda originaldelar 
vid varje servicetillfälle. Originaldelarna tillverkas med samma 
standard som motorns ursprungliga delar och du kan därför vara 
säker på deras funktion. Användning av reservdelar som inte är av 
originalkonstruktion och originalkvalitet kan försämra effektiviteten hos 
systemet för utsläppsreglering. 
En tillverkare av en eftermarknadsprodukt tar på sig ansvaret för att 
delen inte påverkar utsläppsförmågan negativt. Den tillverkare som 
tillverkat den aktuella delen måste certifiera att användning av delen 
inte kommer att leda till motorfel samt att utsläppskraven uppfylls.

 Underhåll
Följ underhållsschemat på sidan 7. Kom ihåg att detta schema 
bygger på förutsättningen att maskinen används i det syfte den 
är avsedd. Långvarig användning under hög belastning eller hög 
temperatur, eller användning i osedvanligt våta eller dammiga 
omgivningar, innebär att service måste utföras oftare.

OBS!
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Luftindex 
(modeller som är certifierade för försäljning i Kanada)

En etikett med luftindexinformation appliceras på motorer som 
certifierats för att hålla samma utsläppsvärden över tiden i enlighet 
med kraven i California Air Resources Board.

Stapeldiagrammet är avsett att ge dig, vår kund, möjligheten 
att jämföra utsläppsförmågan hos tillgängliga motorer. Ju lägre 
luftindexet är desto mindre utsläpp.

Beskrivningen avser att ge dig information som avser motorns 
förmåga att hålla samma utsläppsvärden hela tiden. Beskrivningen 
anger den förmodade livslängden för motorns utsläppsreglersystem. 
LäsSystem för utsläppskontrollGaranti för ytterligare information.

Beskrivning Avser varaktighet 
Period

Måttlig      50 timmar (0-80 cc, inklusive)
   125 timmar (större än 80 cc)

Medelhög    125 timmar (0 - 80 cc, inklusive) 
   250 timmar (större än 80 cc)

Utökad    300 timmar (0 - 80 cc, inklusive)
   500 timmar (större än 80 cc)
1 000 timmar (225 cc och större)

Specifikationer

GX240/GX270 (kraftuttagsaxel typ S, med bränsletank)
Längd x bredd x  
höjd

355 X 428 X 422 mm  

Torrvikt 25,8 kg 
Motortyp Encylindrig fyrtakts toppventilmotor
Cylindervolym 
[Cylinderdiameter x 
slaglängd]

270 cm3

[77,0 X 58,0 mm]

Nettoeffekt 
(i enlighet 
med SAE J1349*)

GX240 5,9 kW vid 3 600 varv/min

GX270 6,3 kW vid 3 600 varv/min

Max.
nettovridmoment 
(i enlighet med 
SAE J1349*)

GX240 18,3 N·m (1,86 kgf·m) vid 2 500 varv/min

GX270
19,1 N·m (1,94 kgf·m) vid 2 500 varv/min

Motoroljevolym 1,1 l
Tankvolym 5,3 l
Kylsystem Luftkylning
Tändsystem C.D.I. magnettändning
Kraftuttagsaxelns 
rotationsriktning

Moturs

GX340/GX390 (kraftuttagsaxel typ S, med bränsletank)
Längd x bredd x  
höjd

380 X 460 X 448 mm  

Torrvikt 31,7 kg 
Motortyp Encylindrig fyrtakts toppventilmotor
Cylindervolym 
[Cylinderdiameter 
x slaglängd]

389 cm3

[88,0 X 64,0 mm]

Nettoeffekt 
(i enlighet med 
SAE J1349*)

GX340 8,0 kW vid 3 600 varv/min

GX390 8,7 kW vid 3 600 varv/min

Max. 
nettovridmoment 
(i enlighet med 
SAE J1349*)

GX340 26,4 N·m (2,69 kgf·m) vid 2 500 varv/min
GX390 26,5 N·m (2,7 kgf·m) vid 2 500 varv/min

Motoroljevolym 1,1 l
Tankvolym 6,1 l
Kylsystem Luftkylning
Tändsystem C.D.I. magnettändning
Kraftuttagsaxelns 
rotationsriktning

Moturs

* Motorns effekt som anges i detta dokument är nettouteffekten 
som testats på en produktionsmotor för motormodellen och 
uppmätt i enlighet med SAE J1349 vid 3 600 varv/min (nettoeffekt) 
och vid 2 500 varv/min (max nettovridmoment). Detta värde kan 
variera på massproducerade motorer. 

 Den verkliga uteffekten på motorn som monterats i maskinen 
kommer att variera beroende på ett antal faktorer, så som den 
installerade motorns drifthastighet, miljöförhållanden, underhåll och 
andra variabler.
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Trimningsspecifikationer GX240/GX270/GX340/GX390
DETALJ SPECIFIKATIONER UNDERHÅLL

Elektrodavstånd 0,7 – 0,8 mm Se sidan: 12

Tomgångsvarvtal 1400 ± 150 varv/min Se sidan: 13

Ventilspel (kall) IN: 0,15 + 0,02 mm 
UT: 0,20 ± 0,02 mm

Kontrollera med din 
auktoriserade 
Honda-
återförsäljare

Andra 
specifikationer

Inga ytterligare justeringar krävs.

Snabbreferens

Bränsle Blyfri bensin (se sidan 8)

USA Bensin med ett oktantal på 86 eller 
högre

Utanför 
USA

Bensin med RON (research octane 
number) på 91 eller högre
Bensin med ett oktantal på 86 eller 
högre

Motorolja SAE 10W-30, API SJ eller senare, allmän användning.
Se sidan 8.

Slutväxel- 
olja

Samma som motoroljan, se ovan (vissa modeller).

Tändstift BPR6ES (NGK) 
W20EPR-U (DENSO)

Underhåll Före varje användning:
• Kontrollera motoroljenivån. Se sidan 9.
•  Kontrollera slutväxeloljan (vissa modeller)Se sidan 9.
• Kontrollera luftfiltret. Se sidan 10.
Första 20 timmarna:
•  Byt motorolja. Se sidan 9.
•  Byt slutväxelolja (vissa modeller).

Se sidan 10.
Övrigt:
  Se underhållsschemat på sidan 7.

Kopplingsscheman

 Med Oil Alert och elstart

 Med Oil Alert och utan elstart

(1) MANÖVERBOX (8) LADDSPOLE
(2) LIKRIKTARE (9) TÄNDSPOLE
(3) SÄKRING (10) TÄNDSTIFT
(4) ÖVERSPÄNNINGSSKYDD (11) STARTMOTOR
(5) MOTORBRYTARE (12) STARTMOTORRELÄET
(6) Modell med Oil Alert (13) BATTERI (12 V)
(7) OLJENIVÅOMKOPPLARE

BI Svart Br Brun

Y Gul O Orange

Bu Blå Lb Ljusblå

G Grön Lg Ljusgrön

R Röd P Rosa

W Vit Gr Grå
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KONSUMENTUPPLYSNING

Information om garanti och leverantör/återförsäljare

INFORMATION OM LEVERANTÖR/ÅTERFÖRSÄLJARE

För USA, Puerto Rico och amerikanska Jungfruöarna:
besök vår webbsajt: www.honda-engines.com

Kanada:
Ring (888) 9HONDA9
eller besök vår webbsajt: www.honda.ca

Europa:
besök vår webbsajt: http://www.honda-engines-eu.com

Australien:
Ring (03) 9270 1348 
eller besök vår webbsajt: www.hondampe.com.au

Information om kundservice

Servicepersonalen är utbildade proffs. De bör kunna besvara alla 
frågor du har. Om du stöter på ett problem som återförsäljaren inte 
kan lösa kan du diskutera det med återförsäljarens företagsledning. 
Servicechef, verkställande direktör eller ägaren kan hjälpa till. Nästan 
alla problem kan lösas på detta sätt.

För USA, Puerto Rico och amerikanska Jungfruöarna:
Om du ändå inte är nöjd med beslutet från återförsäljarens ledning 
kan du kontakta Hondas regionkontor i ditt område.

Om du fortfarande är missnöjd efter att ha kontaktat Hondas 
regionkontor kan du kontakta Honda enligt nedan.

Alla övriga områden:
Om du ändå inte är nöjd med beslutet från återförsäljarens ledning 
kan du kontakta Hondas kontor enligt nedan.

«Hondas kontor»
Uppge följande information när du skriver eller ringer:
● Tillverkarens namn och modellnummer på den utrustning där 

motorn monterats
● Motormodell, serienummer och typ (se sidan 16)
● Namn på återförsäljaren som sålde motorn till dig
● Namn, adress och kontaktperson för återförsäljaren som gjort 

service på motorn
● Inköpsdatum
● Ditt namn, din adress och ditt telefonnummer
● En detaljerad beskrivning av problemet

För USA, Puerto Rico och amerikanska Jungfruöarna:
 American Honda Motor Co., Inc.
 Power Equipment Division
 Customer Relations Office
 4900 Marconi Drive
 Alpharetta, GA 30005-8847, USA

 Eller ring: (770) 497-6400, 8:30 - 19:00:00 ET

Kanada:
 Honda Canada, Inc.
 Besök gärna www.honda.ca
 för adressinformation

 Telefon: (888) 9HONDA9 Kostnadsfritt (inom USA eller Kanada)
  (888) 946-6329
 Fax: (877) 939-0909 Kostnadsfritt (inom USA eller Kanada)

Australien:
 Honda Australia Motorcycle and Power Equipment Pty. Ltd.
 1954–1956 Hume Highway  

Campbellfield Victoria 3061

 Telefon: (03) 9270 1111
 Fax: (03) 9270 1133

Europa:
 Honda Europe NV.
 European Engine Center

 http://www.honda-engines-eu.com

Alla övriga områden:
Kontakta närmaste Honda-representant för information.

 




