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Försäkran om överensstämmelse 

Här följer den svenska översättningen av motstående sida: 

1. Försäkran om överensstämmelse 

2. Tillverkarens namn och adress 

3. Namn och adress för personen som förvarar den tekniska dokumentationen 

4. Typ: Vibratorstampar 

5. Modell 

6. Modellnummer 

7. Serienummer. För serienummer, se (original)bruksanvisningens framsida 

8. Kraftkälla 

Kontinuerlig nettoeffekt 

Maxeffekt 

9. Uppmätt ljudeffektnivå (dB) 

10. Garanterad ljudeffektsnivå (dB) 

11. Max. ljudtrycksnivå (dB) 

12. Bedömning av överensstämmelse enligt bilaga: VIII (Fullständig kvalitetssäkring) 

13. Namn och adress till anmälande organ  

14. Relaterade direktiv: EU-direktiv: 2000/14/EG, som följs av 2005/88/EG, om buller i miljön 

från utrustning som är avsedd att användas utomhus. 

15. Försäkran: Utrustningen som refereras till i detta dokument är i överensstämmelse med 

riktlinjerna i Direktiv 2000/14/EG. 

16. Andra relaterade EU-direktiv: 2006/42/EG, 2005/88/EG, 2004/108/EG, 2002/88/EG 

(2004/26/EG)och följande standarder och tekniska specifikationer har använts; SS-EN ISO 500-1, 

SS-EN ISO 500-4 

17. Certifikatsnummer för CE-intyg om överensstämmelse: 

18. Plats och datum för försäkran 
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Tekniska specifikationer för MTX-serien 

Stampspecifikationer 
Modell MTX-60E/60FE MTX-70E/70FE MTX-80E/80FE MTX-90E/90FE 
Yttermått, höjd mm 1025 1027 (FE 1055) 1027 1027 

Yttermått, bredd mm 350 350 365 365 

Yttermått, längd mm 713 788 (FE 713) 788 788 

Fotstorlek, B x L mm 265 x 340 285 x 340 

Slagfrekvens Hz 

(min-1) 
10,7 11,6 

(644  695) 

10,7 11,6 

(644  695) 

10,7 11,3 

(642  679) 

11,0 11,6 

(660  698) 

Slaglängd / amplitud mm 50  80 

Slagkraft kN 13,6 (1390)    

Kopplingstyp  Automatisk centrifugalkoppling 

Bränsletank, 

kapacitet 

l 2,5 liter 

Smörjmedel för 

stampmekanism 

Motorolja SAE 10W-30 SE klass eller högre  

Volym smörjmedel l 0,65 0,82 

Arbetsvikt * kg 64 kg 75 kg 83 kg 89 kg 

Garanterad ljudnivå 

(enl.2000/14/EG) 

107 dB 107 dB 107 dB 107 dB 

Hand och armvibrationer m/s2 

(enl. 2002/44/EG) Ahv 

5,2 5,6 5,6 5,5 

 

Motorspecifikationer 
Modell Honda GX100U-KRBF / KRB5 Robin EH12-2D46532 / 46650 
Typ Luftkyld 4-takts, OHC, encylindrig 

bensinmotor 

Luftkyld 4-takts, OCV, encylindrig 

bensinmotor 

Förgasartyp Membran / flottör Membran / flottör 

Slagvolym cm3 98 121 
Max. effekt/vid varvtal kW / r/min 2,1 / 3600 2,6 / 3600 

Varvfrekvens r/min 3800 - 4100 3400-3600 3500-3700 

Startsystem Magnapullstart 

Tändstift 

Använd endast avstörda tändstift 

(resistortändstift) 

NGK : CRHSB 

DENSO : U16FSR-UB 

NGK : BR6ES 

Smörjmedel för motor Motorolja SE klass eller högre  

Smörjmedels-

volym 

l 0,28 0,4 

Bränsle Blyfri bensin 

 

Standardutrustning Trippelt luftrenarsystem 

  Tim- och varvtalsmätare 

  Gasreglage med integrerad bränslekran och avstängning 

  Motorskydd 

  Transportrulle på handtaget 

  Lyft- och skyddsbåge 

 

* Arbetsvikten gäller med bränsletanken fylld till hälften av specificerad volym och med oljenivå i motorn 

och stampfoten enligt anvisning.
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 Förord 
Denna bruksanvisning beskriver hur stampen 

ska användas, inspekteras och hur det löpande 

underhållet ska utföras.  

Läs denna bruksanvisning före 

användning av stampen, för att fullt ut kunna 

dra nytta av maskins utmärkta prestanda, för att 

förbättra ditt arbete och kunna utföra 

anläggningsarbeten effektivt. 

Efter att bruksanvisningen har lästs, förvara 

den på en lättillgänglig plats för 

referens/konsultation. 

För mer detaljerad information om motorn, se 

den separata bruksanvisningen för motorn. 

För frågor om reservdelar, reservdelslistor, 

service manualer och reparationer av maskinen 

kontakta din återförsäljare.  

Reservdelslistor finns även på MIKASAs 

hemsida: 

http://www.mikasas.com/english/ 

 

Illustrationer och bilder i denna 

bruksanvisning kan skilja sig från din maskin 

på grund av designförändringar och 

förbättringar. 

 

 

 Användning,  
Denna kompakta stamp packar underlaget 

mycket effektivt trots sin ringa vikt.  
Den packar nästan alla sorters jord förutom 

mjuk jord som innehåller för mycket fukt. 

Använd stampen för att kompaktera underlaget 

vid anläggningsarbeten för vägar och banvallar 

samt vid grundarbeten för byggnader. Den kan 

även användas vid nedläggning av rör och kablar. 

http://www.mikasas.com/english/
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 Varning för felaktig 

användning 
Använd inte maskinen på underlag som är 

hårdare än maskinen kan hantera, för att driva 

ner pålar eller på sten.  

Användning av maskinen på sluttande mark, som 

t.ex. sidan av en vägbank, ökar risken för 

olyckor då det kan göra maskinen instabil.  Det 

kan också ge ökat slitage på maskinen på grund 

av sned belastning. 

Maskinen kan användas säkert vid kompaktering 

av finjord (kohesionsjord), sand, jord, grus och 

asfalt. 

Använd inte maskinen till andra arbetsuppgifter. 

 

 Uppbyggnad 
Den övre delen av maskinen fungerar som vikt 

och innehåller motor, reduceringsväxel och 

vevstake. Där finns även handtaget och 

bränsletanken som är infästa med 

vibrationsdämpare av gummi. 

Den nedre delen av maskinen, som slår mot 

marken, består av ett stampben (fjäderhus) som 

påbörjar rörelsen och lutar så att maskinen 

vinklas framåt, en bälg, ett rörligt skyddande 

hölje, som täcker benet och en stampfot. 

 

 Kraftöverföring 
Maskinen drivs av en luftkyld, 4-takts, 
encylindrig bensinmotor. På motorns drivaxel 

sitter en centrifugalkoppling. 

När motorns varvtal ökar trycks 

kopplingsbackarna utåt så kopplingen greppar 

och överför kraften till en kuggväxel som 

omvandlar rotationen till en vertikal rörelse. 

Samtidigt minskas rörelsens hastighet, det ger 

den kraft som behövs för kompakteringen. 

De vertikala rörelserna överförs från växeln till 

en stark fjäder.  

Kraften från motorn och maskinens vikt 

trycker ihop fjädern vilket får foten att röra sig 

uppåt och neråt och kraftfullt stampa marken. 

 

 Varningssymboler 

Triangelsymbolerna ( ) som används i denna 

bruksanvisning och på dekaler på maskinen 

varnar för vanliga faror. Vänligen läs och följ 

dessa säkerhetsanvisningar. 
 

 Symbolen visar att fara föreligger för 

skada av person och utrustning. 

Extremt farligt. Att inte följa en 
instruktion märkt med den här symbolen 

leder sannolikt till allvarlig skada eller dödsfall. 

Farligt. Att inte följa en 

instruktion märkt med den här symbolen kan 

leda till allvarlig skada eller dödsfall. 

Möjlig fara. Att inte följa 
instruktionen kan medföra risk för 

personskador eller materiella skador, att 

maskinen skadas eller förstörs. 

Säkerhetsanvisningar    

(utan triangelsymbolen) Att inte följa 

anvisningen kan leda till materiella skador. 
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 Säkerhetsanvisningar 

7.1 Generella 

säkerhetsanvisningar 

 
 Använd inte maskinen  

o Om du inte mår bra på grund av sjukdom 

eller trötthet. 

o Om du tar medicin som påverkar din 

förmåga att använda maskinen. 

o Om du är påverkad av alkohol. 
 

 

 
 Läs denna bruksanvisning noga och hantera 

maskinen enligt anvisningarna så att du kan 

arbeta säkert. 

 För detaljer om motorn, läs den separata 

bruksanvisningen för motorn. 

 Försäkra dig om att du förstår maskinens 
konstruktion och hur den ska användas. 

   
 För att arbeta säkert ska alltid personlig 

skyddsutrustning användas (hörselskydd, 

skyddsskor, skyddsglasögon, skyddshjälm o 

dyl.). Arbeta alltid i lämpliga kläder.   

 Kontrollera alltid att maskinen är i gott skick 
innan du börjar arbeta. 

 Dekalerna på maskinen (funktioner, 

varningar o.s.v.) är mycket viktiga för 

säkerheten. Håll maskinen ren så att 

dekalerna alltid är läsliga. Byt ut oläsliga 

dekaler. 

 Barn kan skada sig på maskinen. Tänk på 
säkerheten för hur och var maskinen 

förvaras.  

 Stäng av motorn innan någon form av 

underhållsarbete utförs. 

Mikasa avsäger sig allt ansvar för olyckor eller 

problem som uppkommit till följd av användning 

av delar som inte är Mikasas originaldelar 

(stampfot etc.) eller om maskinen har 

modifierats.  

7.2 Säkerhetsanvisningar för 

tankning 

 
 När du tankar: 

o Säkerställ att arbetet utförs på en väl 

ventilerad plats. 

o Se till att motorn är avstängd och att den 

har svalnat. 

o Ställ maskinen på en öppen plan yta utan 

brännbara material i närheten. Var 

försiktig och spill inte bränsle. Torka 

noga om spill inträffar. 

 
o Tillåt ingen öppen flamma i närheten vid 

tankning. (Rökning vid tankning är 

förbjudet.) 

 Fyll inte upp till kanten på grund av risk för 
spill.  

 Stäng tanklocket ordentligt efter tankningen 

 

7.3 Säkerhetsanvisningar för var 

maskinen används 

 

 
 Använd inte maskinen i dåligt ventilerade 

utrymmen som inomhus eller i tunnlar. 

Avgaserna från motorn innehåller giftiga 

gaser som kolmonoxid och är livsfarliga. 

 
 Använd inte maskinen nära öppen eld. 
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7.4 Säkerhetsanvisningar före 

start 

 
 Se upp för tecken på vibrationsskador om 

du använder maskinen under en längre tid. 
Eftersom maskinen vibrerar kan lång tids 

användning ge vibrationsskador. Ta 

tillräckligt med raster under arbetet. 

 Se till att det är säkert att starta maskinen 

genom att först kontrollera att det inte finns 

människor eller föremål för nära maskinen. 

 När motorn startas kan stampen plötsligt 
hoppa. Håll handtaget stadigt med en hand 

och dra magnapullstartens starthandtag med 

den andra handen.  

 Var alltid mycket försiktig i närheten av 

byggnadsställningar. Kör stampen stadigt 

och lugnt så att det inte uppstår obalans. 

 Låt aldrig stampfoten komma nära din fot 
när stampen körs. Din fot kan krossas. 

 
 Motorn, ljuddämparen och ljuddämpar-

kåpan blir mycket heta under drift. Var 

försiktig och rör dem inte under drift eller 

omedelbart efter att motorn stängts av. 

 Om du märker en försämring av maskinens 

prestanda eller något onormalt beteende 
under arbetet, avbryt omedelbart arbetet. 

 Stäng alltid av motorn innan du lämnar 

maskinen. Motorn ska även vara avstängd 

när maskinen flyttas till en annan plats. När 

gasreglaget är i stopp–läget är bränslekranen 

stängd. Reglaget ska vara i stoppläget när 

maskinen inte körs. 

 Akta så att du inte klämmer fingrarna mellan 
handtaget och maskinkroppen om maskinen 

lyfts manuellt i handtaget. 

 

 

 Var försiktig så att maskinen inte välter 

under arbetet, när den står stilla eller vid 

förvaring. När du lämnar stampen vid 

förvaring eller på tomgång, surra den stadigt 

med band eller liknande så att den inte kan 

välta. En allvarlig olycka kan ske om stampen 

välter när det finns barn i närheten. Om 

stampfoten är sliten blir maskinen mer 

ostadig. Byt ut stampfoten mot en ny om 

den är mycket sliten. 

 Om maskinen välter under drift kommer 
stampfotens sparkande rörelse få maskinen 

att åka framåt när den ligger på sidan. Om 

marken är hård kommer den att förflytta sig 

snabbt och vara mycket farlig. För din och 

andras säkerhet dra gasreglaget till stopp-

läget och se till att maskinen stannar. Var 

extra försiktig vid arbete på vägar eftersom 

en allvarlig olycka lätt kan inträffa. 

7.5 Säkerhetsanvisningar för 

lyftning 

 
 

 Kontrollera alltid före lyft att inga delar 
sitter löst eller är skadade, särskilt lyftbågen 

och vibrationsdämparna, och att inga bultar 

saknas. 

 Stäng av motorn innan maskinen lyfts. 

 Använd en tillräckligt stark lyftstropp. 

 Av säkerhetsskäl, lyft inte högre än 

nödvändigt. 

 Använd inte en skadad lyftstropp. 
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 Lyft alltid endast i lyftpunkten på lyftbågen, 

och lyft inte i någon annan del (som 

handtaget). 

 Lyft eller sänk inte stampen snabbt vid 
maskinella lyft. 

 Låt aldrig människor eller djur befinna sig 

under eller nära den lyfta maskinen. 

 Var försiktig vid maskinella lyft så att du inte 

förorsakar en olycka. Kontrollera alltid så 

att den lyftutrustning du använder inte är 
skadad. 

 

7.6 Säkerhetsanvisningar för 

transport och förvaring 

 
Vid transport 

 Stäng av motorn innan maskinen flyttas. 

 Låt maskin och motor svalna före transport. 

 Töm maskinen på bränsle före transport. 

 Transportera helst stampen stående. Om 
det är nödvändigt att lägga maskinen ner 

töm då först både tanken och förgasaren på 

bränsle, dra åt tanklocket och oljepluggen 

noga. Lägg maskinen med förgasaren vänd 

uppåt. 

 Surra maskinen så att den inte kan förflyttas 

eller välta under transporten. 

 Akta så att du inte klämmer fingrarna mellan 
handtaget och maskinkroppen om maskinen 

lyfts manuellt i handtaget. 

 För att lyfta maskinen, använd bara 

hjälpmedel som klarar maskinens vikt. 

Vid förvaring 

 När maskinen och motorn svalnat, ställ 
maskinen plant. Surra stampen stadigt med 

band eller liknande så att den inte kan välta. 

Om det är nödvändigt att lägga maskinen 

ner töm då först både tanken och förgasaren 

på bränsle och dra åt tanklocket och 

oljepluggen noga. Lägg maskinen med 

förgasaren vänd uppåt. Kontrollera så att 

den inte läcker olja eller bränsle när den 

ligger ner. (Om den läcker bränsle, töm ur 

det sista ur tanken.)  

7.7 Säkerhetsanvisningar för 

underhåll 

 
 Lämpligt underhållsarbete måste utföras på 

maskinen för att den ska kunna fungera 

effektivt och säkert. Var uppmärksam på 

maskinens skick och håll den i gott skick. 
 

 
 Stäng alltid av maskinen innan du utför 

kontroller eller justeringar. 

 
 Motorn, ljuddämparen och ljuddämpar-

kåpan blir mycket heta under drift. Rör dem 

inte förrän de har svalnat. 

 Oljan i maskinen och motorn blir mycket 
heta under drift och kan orsaka 

brännskador. Låt oljan svalna innan du utför 

underhållsarbeten. 

 Kontrollera efter utfört underhållsarbete 

maskinens säkerhetsfunktioner och 

allmäntillstånd. Kontrollera särskilt att 

muttrar och bultar är åtdragna.  

 Om du behöver demontera delar från 

maskinen läs underhållsinstruktionerna först 

och arbeta på ett säkerhetsmedvetet sätt. 
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 Maskinens märkning och dekalernas platser på maskinen 
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Nr Artikelnummer Benämning Anmärkning 

1 9202-15440 Dekal, användning  

2 9202-12460 Dekal, luftrenare  

3 9202-12470 Dekal, reglage användning  

4 9202-12490 Dekal, max varvtal 4100 MTX-60E/60FE, 70E/70FE 

4 9202-12500 Dekal, max varvtal 3600 MTX-80E/80FE 

4 9202-12510 Dekal, max varvtal 3700 MTX-90E/90FE 

5 9202-12480 Dekal, stanna maskinen  

6 9202-10310 Dekal, EC noise req. LWA107  

7 9202-12840 Dekal, choke användning  

8 9202-12540 Quick Manual   

11 9202-13040 Maskinskylt, serienummer/ MTX-60 MTX-60E/60FE 

11 9202-12850 Maskinskylt, serienummer/ MTX-70 MTX-70E/70FE 

11 9202-12860 Maskinskylt, serienummer/ MTX-80 MTX-80E/80FE 

11 9202-12870 Maskinskylt, serienummer/ MTX-90 MTX-90E/90FE 
 

Beskrivning av symbolerna på varningsdekalerna 
A. Läs bruksanvisningen noga. 

B. Fyll inte på bränsletanken när motorn är igång eller är het. 

C.  Använd inte maskinen i dåligt ventilerade utrymmen. 

D. Brandfara. 

E. Fara: giftiga avgaser. 

F. Varning, risk för brännskada. 

G. Klämrisk, akta så att inte foten kommer under maskinen. 

H. Akta så att maskinen inte välter och orsakar skada. 

I. Använd skyddsglasögon. 

J. Använd hörselskydd. 

K. Lyftpunkt. 

L. Förbjudet att lyfta med gafflar. 

M. Förbjudet att lyfta i motorskyddsbågen. 

N. Bränslespecifikation (bensin). 

Starta och köra maskinen 

1) För gasreglaget från stoppläget till tomgångsläget. 

2) För chokereglaget till läget ”stängt”. 

3) Drag i magnapullstartens starthandtag. 

4) För chokereglaget till läget ”öppet”. 

5) Starta kompakteringen genom att föra gasreglaget till körläget. 

Stanna 

6) Avsluta kompakteringen genom att föra gasreglaget till tomgångsläget. 

7) När maskinen svalnat lite, för gasreglaget till stopp-läget. 

 
 

Maskinskylt 

Maskinmodell, serienummer, vikt, motoreffekt och CE-märkning. 
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 Dimensioner 
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 Komponenter 

             
1. Skyddskåpa för luftrenare (övre) 

2. Lyft- och skyddsbåge 

3. Gasreglage, med integrerad bränslekran 

och avstängning 

4. Handtag 

5. Bälg 

6. Transportrulle 

7. Stampfot 

8. Tanklock 

9. Tim- och vartalsräknare 

10. Bränsletank 

11. Bensinmotor 

12. Nivåindikator 

13. Dräneringsplugg 

14. Ljuddämpare 

15. Magnapullstart 
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 Kontroll före användning 

 
 Utför kontroll av maskinen endast när 

motorn är avstängd, annars kan du fastna i 

rörliga delar och skadas allvarligt. 

 
 Vänta tills motorn svalnat innan du utför 

kontroller eller justeringar. Ljuddämparen blir 

mycket het och du kan få svåra 

brännskador. 

Se dagliga kontrollpunkter i tabellen för 

regelbundet underhåll och justeringar, sid 18. 

1. Rengör alla delar noga från smuts och lera. 

Var särskilt noga med att ta bort smuts 

från stampfoten och området runt 

magnapullstarten och förgasaren. 

2. Kontrollera att alla bultar och muttrar är 

ordentligt åtdragna. Lösa bultar kan på 

grund av vibrationerna orsaka en olycka. 

3. För att kontrollera motoroljan, placera 

maskinen på ett plant underlag och luta den 

framåt. (Fig. 1)  

Fyll på med olja om det behövs, för låg 

oljenivå ger ökat slitage på motorn.  

Använd motorolja 10W-30 av SE eller SF 

kvalité eller bättre. Se den separata 

bruksanvisningen för motorn för fler 

detaljer. 

 

4. Placera maskinen på ett plant underlag och 

kontrollera oljenivån i stampmekanismen i 

nivåindikatorn på skyddsröret. Se till att 

nivån är inom det specificerade intervallet. 

(Fig. 2) 

 
 

5. Fyll på med blyfri bensin i bränsletanken.  

(Fig. 3) 
 

 Brandfara vid tankning. 

 Torka upp eventuellt 

bränslespill noga. 
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 Användning 

12.1 Start 

1. För gasreglaget från stoppläget till 

tomgångsläget ( ). Det öppnar 

bränslekranen och maskinens strömbrytare 

slås automatiskt på. (Fig. 4-1) 

 
Membranförgasare med 

primerpump. 

Tryck på primerpumpen flera gånger för att 

pumpa fram bränsle till förgasaren. (Fig 4-2) 

För många tryck med pumpen kan få 

förgasaren att flöda över. 

 
 

2. För chokereglaget till läget ”stängt”. Vrid 

reglaget till helt stängt vid kall väderlek 

men lämna det lite öppet när det är varmt 

eller helt öppet om motorn redan är 

varmkörd. Om motorn inte startar öppna 

choken lite så att förgasaren inte flödar 

över. (Fig. 5-1, 5-2) 

 

 
 

3. Starta genom att dra i starthandtaget på 

magnapullstarten. Dra lugnt tills 

startmekanismen ”greppar” därefter 

kraftigt och snabbt. Följ med tillbaka med 

handtaget utan att släppa taget tills snöret 

rullats in. (Fig. 6) 

 
 

4. När motorn startat, öppna choken gradvis 

till helt öppet, lyssna så att motorns gång 

stabiliseras. Varmkör motorn i 

tomgångsläge i 3 till 5 minuter, detta är 

extra viktigt vid låg yttertemperatur. 
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Medan motorn värms upp, kontrollera att 

det inte finns något bränsleläckage, att 

motorn låter normalt och att avgaserna 

inte har onormal färg. 

 Var uppmärksam på 

motorns varvtal, värm inte upp motorn på 

för högt varvtal, då kan centrifugal-

kopplingen börja slira. 

 

5. Om motorn inte startar efter flera drag 

med magnapullstarten, lossa tändstiftet och 

se om det ger gnistor. Torka det om det är 

blött av bränsle (för att förgasaren flödat 

över), rengör noga eller byt om det är 

skadat. Drag 2-3 gånger i starthandtaget 

när tändstiftet är borta för att driva ut 

bränsle från cylindern. 
 

12.2 Drift 

1. Stampen kommer att börja röra sig upp 

och ner, stampa, när gasreglaget förs från 

tomgångsläget ( ) till körläget (  ).  

(Fig. 7). För gasreglaget snabbt förbi läget 

där kopplingen börjar greppa, annars slirar 

kopplingen och maskinen kan då röra sig 

ryckigt vilket kan skada kopplingen, fjädern 

och foten. 

 

: Om du startar maskinen för snabbt 

kan motorn stanna på grund av förgasarens 

funktion. 
 

2. Justera gaspådraget så att stampen stampar 

korrekt. Stampen arbetar bäst vid det 

optimala varvtalsintervallet, ett högre 

varvtal gör att fjäderns resonans minskar 

packningskraften och ger sämre 

kompaktering och ökat slitage på maskinen. 

 Om du använder stampen i 

sluttande terräng var extra försiktig så att 

maskinen inte välter. 

3. Vid kallt väder kommer oljan i maskinen att 

vara tjockare och rörelsemotståndet större 

vilket kan få maskinen att röra sig 

oregelbundet. Skifta mellan tomgångsläge 

och körläge flera gånger för att värma upp 

maskinen innan du påbörjar det faktiska 

arbetet. 

4. Undersidan av stampfoten är av metall som 

står emot nötning mycket bra. Behöver du 

packa mark med större stenar (av 

knytnävsstorlek) täck dem med jord/sand 

så att foten slår mot ett jämnt underlag. 

5. Maskinen kommer att röra sig framåt när 

den hoppar. Om du vill flytta den framåt 

fortare luta maskinen lite framåt genom att 

trycka ner handtaget. 

6. För att avbryta arbetet; för snabbt 

gasreglaget från körläget (  ) till 

tomgångsläget ( ). Dra inte ner reglaget 

sakta. (Fig. 8) 

 

EPOX förtydligande: 

Att låta centrifugalkopplingen slira kan skada 

centrifugalkopplingen och få maskinen att 

börja vibrera okontrollerat. 
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 Stänga av maskinen 

1. För gasreglaget snabbt från körläget (  ) 

till tomgångsläget ( ). Låt motorn varva 

ner på tomgång i 3 till 5 min.  För sedan 

gasreglaget till stoppläget, motorn kommer 

att stanna och bränslekranen stängs 

automatiskt. (Fig. 9) 

 
2. Om maskinen inte stannar för att 

motorbrytaren inte fungerar eller något 

liknande, flytta maskinen till en säker plats 

och håll gasreglaget i stoppläget. Maskinen 

kommer att gå på tomgång några minuter 

och sedan stanna. 

 

 Underhåll och förvaring 
1. Tvätta bort smuts och lera från maskinens 

alla delar med rent vatten. 

2. När maskinen och motorn svalnat förvara 

maskinen på en plan plats. Säkra maskinen 

så att den inte kan välta. 

Om du behöver lägga maskinen ner, dra åt 

tanklocket och oljepluggen noga. När 

maskinen läggs ner måste den läggas med 

förgasaren vänd uppåt. Kontrollera att 

inget bränsle eller olja läcker efter att du 

lagt den ner. Töm om nödvändigt 

bränsletanken. 

3. Täck över maskinen för att skydda den från 

smuts. Förvara maskinen på en torr plats 

skyddad från direkt solljus. 

4. Vid längre tids förvaring: 

 Sätt gasreglaget i stoppläget. 

 Töm bränslet och byt olja. Töm även 

bränsleslangen. Smörj alla 

smörjpunkter. 

 Täck över luftintaget på luftrenaren och 

avgasmynningen på ljuddämparen. 

 Förvara maskinen inomhus, lämna den 

inte utomhus. 
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 Regelbundet underhåll och justeringar 
Tabell över regelbundet underhåll 

Kontrollintervall Kontrollera, del Att göra/titta efter Annat 

Dagligen 

(Före start) 

Utseende Skavanker, deformation, smuts   

Luftrenare Smuts, skador, deformation  

Bultar och muttrar Lösa eller saknade delar  

Handtag Sprickor, skador, deformation, slitage  

Vibrationsdämpare Sprickor, skador, deformation, slitage  

Motorolja Läckage, oljenivå, smuts Motorolja 

Olja i stampmekanismen Läckage, oljenivå, smuts Motorolja 

Bränsletank Läckage, bränslenivå, smuts Bensin 

Bränslesystem Läckage, slitage, lösa delar   

Efter de första 20 

timmarna 

Motorolja Byt efter de första 20 timmarna sen var 

50:e timme 

Motorolja 

Efter de första 50 

timmarna 

Olja i stampmekanismen Byt efter de första 50 timmarna sen var 

200:e timme 

 

Var 50:e timme Tändstift Rengör, justera gnistgap  

Motorolja Byt Motorolja 

Bränslefilter Rengör  

Var 80-100:e 

timme 

Primära filtret Rengör Fotogen 

Motorolja 

(25-30 ml) 

Var 100-150:e 

timme 

Sekundära filtret Rengör Vatten och 

neutralt 

diskmedel 

Varje 200:e timme Olja i stampmekanismen Byt Motorolja 

Vartannat år Bränsleslang Byt   

Luftslang Byt   

 

 

1. Dagligt underhåll 

Torka bort smuts, lera och olja från 

maskinen. Om olja läcker skruva åt 

infästningar och kontrollera igen. 

2. Underhåll efter var 50:e driftstimme 

Ta loss bränslefilterkoppen och rengör den 

noggrant inuti. (Fig. 10) 

Ta loss tändstiftet, rengör det och justera 

gnistgapet till 0,6-0,7mm. 

 



Mikasa MTX- serien vibratorstampar 19 

 
EPOX Maskin AB 
Postadress Besöksadress Telefon e-post hemsida  Version 

Box 6060 Landsvägen 1 08-754 71 60 info@epox.se www.epox.se  302-02812 

192 06 Sollentuna Sollentuna     1,0 

3. Byte av olja i stampfoten 

Avlägsna oljepluggen på stampfotens nedre 

del och töm ur oljan. Fyll på med den 

specificerade mängden ny olja. 

Modell: Oljemängd 

(liter) 

MTX-60ER 0,65 

MTX-70ER 0,82 

MTX-80ER 0,82 
 

 
4. Rengöring av luftrenaren 

Avlägsna luftrenarkåpan genom att lossa 

och avlägsna de två skruvarna (Phillips) som 

håller kåpan på plats. 

a) Primära filtret, platt filterinsats 

(rengör var 80-100:e driftstimme)  

Om filtret är smutsigt rengör det med 

bensin eller fotogen. Doppa det sen i 

motorolja SAE10W-30 och vrid ur (låt 25-

30 ml bli kvar i filtret). (Fig. 12) 

 

b) Sekundära filtret, oval filterinsats 

(rengör var 100-150:e driftstimme) 

Tvätta det sekundära filtret (under det 

primära filtret) med ett neutralt 

rengöringsmedel (diskmedel) när det blivit 

smutsigt, låt det torka väl och återanvänd 

det. (Fig. 13, 14) 

 

 
5. Kontrollera att bränsleslangen sitter 

fast ordentligt och inte är skadad. 

Byt bränsleslang vartannat år även om inga 

skador syns. 

6. Rengöring av maskinen 

Om du rengör maskinen med 

högtryckstvätt, akta noga så att det inte 

kommer vatten i luftrenaren, förgasaren, 

ljuddämparen eller i bränsletanken, det kan 

ge motorproblem. 
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 Felsökning 
Startproblem 

Motorn får bränsle, 

men tändstiftet ger 

inga gnistor 

Strömmen når tändstiftet Bryggning i tändstiftet. 

Sotuppbyggnad på tändstiftet. 

Kortslutning pga skadad isolering i tändstiftet. 

Felaktigt gnistgap i tändstiftet. 

Strömmen når inte tändstiftet Kortslutning i motorströmbrytaren. 

Fel på tändspolen. 

Motorn får bränsle 

och tändstiftet ger 

gnistor 

Kompressionen är bra Ljuddämparen är igensotad. 

Fel bränsle används. 

Luftrenaren igensatt. 

Vatten eller smuts i bränslet. 

Kompressionen är dålig Trasig topplockspackning eller topplocket ej 

fastsatt ordentligt. 

Sliten kolvring. 

Sliten cylinder. 

Tätningsproblem mellan tändstift och topplock. 

Problem med motorventilerna.  

Bränslet når inte 

förgasaren 

Bränsletanken är tom. 

Bränslekranen fungerar inte. 

Igensatt bränslefilter. 

Tanklockets lufthål igensatt. 

Luft har fastnat i bränsleslangen. 

Driftproblem 

Låg effekt från motorn Kompressionen är bra och inga 

tändproblem 

Luftrenaren igensatt. 

Luft har fastnat i bränsleslangen.  

Sotuppbyggnad i cylindern. 

Kompressionen är dålig Se ovan under startproblem, dålig 

kompression 

Kompressionen är bra, men 

motorn feltänder 

Fel på tändspolen.  

Smuts på tändstiftet. 

Tillfälliga kortslutningar i tändspolen. 

Motorn blir 

överhettad 

Sotuppbyggnad inuti förbränningskammaren. 

Igensatt avgasutblås eller ljuddämpare. 

Tändstift med felaktigt värmetal. 

Det ryker från 

ljuddämparen 

Svart rök Choke reglaget har lämnats i stängt läge. 

Blå 

rök 

Kompressionen är bra Tvåtaktsbensin, med olja inblandad, har 

använts. 

För mycket olja i motorn. 

Motorolja har läckt in till luftfiltret när 

maskinen lagts på sidan. 

Kompressionen är dålig Slitna eller dåligt passande kolvringar. 

Vit rök Vatten i bensinen. 

Luftrenaren är blöt. 

Vintertid kan maskinen avge vit rök en liten stund när den först startas på morgonen, det är helt normalt. 

Varierande varvtal Gasreglaget fel injusterat. 

Fel på fjädern till gasreglaget på motorn. 

Bränsletillförseln hindrad. 

Luft kommer in i bränslesystemet. 
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