
  

EPOX Maskin AB___________________________________________________________ 
Postadress Besöksadress Telefon Fax e-post Hemsida Version 

Box 6060 Landsvägen 1 08-754 71 60 08-754 81 00 info@epox.se www.epox.se 1,2 
192 06 Sollentuna Sollentuna 

Bruksanvisning  

  

  

MIKASA MVC-serien 
vibratorplattor 



2 Mikasa MVC vibratorplattor 

EPOX Maskin AB___________________________________________________________ 
Postadress Besöksadress Telefon Fax e-post Hemsida Version 

Box 6060 Landsvägen 1 08-754 71 60 08-754 81 00 info@epox.se www.epox.se 1,2 
192 06 Sollentuna Sollentuna 

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 utan att först 
konsultera generalagenten eller MIKASA 
SANGYO CO. LTD.. 
 
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 maskinen. 

1.4 Identifikation 
Maskinen är märkt med uppgifter på en svart- 
och 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 

1.5.1 Tillämpning 

Vibratorplattorna i MVC-serien är konstruerade 
och tillverkade av MIKASA SANGYO CO. 
LTD. för att användas vid packning av nylagd 
asfalt, grus, jord och liknande material. 
Vibratorplattan vibrerar underlaget så att det 
jämnas till och kompakteras. Kompaktionen sker 
genom att materialets porositet minskas då 
utrymmet mellan materialets partiklar minskar. 
 
Vibratorplattorna i MVC-serien är avsedda att 
användas för packningsarbeten vid t.ex. 



Mikasa MVC vibratorplattor  3 

EPOX Maskin AB___________________________________________________________ 
Postadress Besöksadress Telefon Fax e-post Hemsida Version 

Box 6060 Landsvägen 1 08-754 71 60 08-754 81 00 info@epox.se www.epox.se 1,2 
192 06 Sollentuna Sollentuna 

husbyggnation, vägbyggen och andra 
markarbeten. Exempel på tillämpningar är 
packning av underlag för t.ex. murar, gjutformar 
och fundament, för reparationsarbeten på gator, 
vägar och gångar och för markarbeten i parker 
och trädgårdar. 
 
MIKASA SANGYO CO. LTD. frånsäger sig allt 
ansvar för olyckor orsakade av felaktig 
användning av maskinen. 

1.5.2 Konstruktion 

MVC-seriens vibratorplattor är konstruerade så 
att en luftkyld bensinmotor vid ökat gaspådrag 
får en centrifugalkoppling att gripa in och via en 
kilrem överföra kraften från motorn till ett 
vibrationselement på maskinens bottenplatta. 
Vibrationselementet innehåller en kullagrad 
excenteraxel som när den roterar skapar 
vibrationer i bottenplattan. Vibrationerna ger i 
kombination med maskinens vikt en 
kompakterande kraft i bottenplattan. 
 

1.5.3 Tekniska specifikationer 

  Tekniska data MVC-serien   

Modell MVC-40G MVC-50G MVC-F60 MVC-F70 MVC-88GH 

Längd, inkl. handtag (mm)  855 865 880 880 1200 

Bredd (mm) 290 345 350 420 500 

Höjd, inkl. handtag (mm) 940 815 785 785 820 

Bottenplattans dim.(LxB) (mm) 420x285 460x345 510x350 510x420 525x500 

Vikt (kg) 46 56 65 75 83 

Centrifugalkraft (kN) 7,2 10,0 10,3 12,2 13,2 

Vibrationsfrekvens (Hz) 103 97 93 100 100 

Ljudtrycksnivå, uppmätt (dB(A)) 97 99 101 102 104 

Arbetshastighet (m/min) 22-25 

Tillåten lutning (°) ~20 ~25 ~20 ~20 ~25 

Vattentankens volym (l) - - 10 10 13 

Motormodell EH09-2D EH12-2D GX120 GX160 

      

Tekniska data bensinmotorer 

Motormodell EH09-2D EH12-2D GX120 GX160 

Fabrikat Robin Honda 

Effekt, maximal (kW / hk) 1,5 / 2,0 2,6 / 3,5 2,9 / 4,0 4,0 / 5,5 

Driftsvarvtal, motor (rpm) 3600 4000 4000 4000 

Bränsletankens volym (l) 1,5 3,6 2,5 3,6 

Bränsletyp Blyfri bensin 95 oktan 

Oljemängd, vevhus (l) 0,3 0,6 0,6 0,6 

Tändstift 
NGK 

BMR4A 
NGK 

BR6ES 
NGK BP6ES 

     

1.5.4 Ljudnivå 

Ljudtrycksnivån är uppmätt i luften vid platsen 
för användarens öra (LPA). 

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

 
 

Ljudnivåmätning enligt 200014/EC 

Packning av: Grus 

Ljudtrycksnivå: Se tabell 1.5.3 ovan 

1.5.5 Designstandarder 

MVC-serien är designad och tillverkad i enlighet 
med följande direktiv och standarder: 98/37/EC, 
89/336/EEC, EN500-4, EN811 och EN349 
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CE-märket (EUROPEAN CONFORMITY) 
visar att maskinen är designad i 
överensstämmelse med EUs maskin-
bestämmelser och uppfyller direktiv: 98/37/CE. 

1.6 Användning av denna 
bruksanvisning 

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

1.6.1 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. 

1.6.2 Säkerhetsvarning () 

Varnar för situation som kan leda till 
kroppsskador för användaren eller tredje person. 

1.6.3 Fara ( ) 

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

1.6.4 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. 

1.7 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 före rengöring 
eller borttagande av skydd (för 
underhåll eller byte av någon del).  

5. Maskinen aldrig används på platser där 
det föreligger risk för brand eller 
explosion och heller aldrig i inomhus 
eller i underjordiska miljöer. 

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, 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. Motorn stoppas före tankning eller 
oljepåfyllning. 

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

16. Eventuellt utspillt bränsle snarast 
åtgärdas. 

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

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

19. Allt arbete utförs lugnt och sansat. 
Olyckor och risker kan ofta undvikas 
genom gott omdöme och ett försiktigt 
handhavande. 

1.8 Säkerhetskrav 
MVC-serien är konstruerad i enlighet med 
gällande säkerhetsregler inom EU. 
Säkerhetskraven, enligt maskindirektiv 98/37, är 
ställda så att stor vikt läggs vid användarens 
säkerhet. 

1.8.1 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 vibratorplattorna i MVC-serien är relativt 
tunga bör de 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 samt 
vibrationsdämparnas infästning bör 
kontrolleras extra noga. 

 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 tappas vid lastning och 
lossning. 

 Lyft inte onödigt högt. 

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

 Om maskinen lyfts manuellt, var minst två 
om att lyfta den. Använd lyfthandtagen. 

 
Vibratorplattorna i MVC-serien (ej MVC-40G 
samt MVC-50G) kan förses med hjultillsats 
(tillval). Med hjulens hjälp kan maskinen lätt 
förflyttas manuellt kortare sträckor. 

2.2 Nödstopp 

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

2.3 Förberedelser inför start 
1. Kontrollera att maskinen är rengjord. (Se  

3.2 Rengöring). 
2. Kontrollera att ingen del av maskinen är 

skadad eller sitter löst och att alla skruvar 
är åtdragna. 

 Som en följd av maskinens vibrationer kan 
skruvar lossna och orsaka skador. 

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

4. Kontrollera att det inte är oljeläckage från 
vibratorn. 

5. 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. 

2.4 Start av maskinen 

 Var mycket försiktig vid start av 
motorn. När motorn startats börjar 
maskinen vibrera. 

 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 till ungefär halvgas. 
4. Vrid motorströmbrytaren till läge ”I” (On). 
5. Starta genom att dra i starthandtaget på 

magnapullstarten. Dra först tills 
startmekanismen ”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 och låt sedan 
motorn gå på tomgång någon minut före 
belastning. Uppvärmning genom 
tomgångskörning är extra viktigt vid låg 
yttertemperatur. 

2.5 Packning 
1. Ställ motorn på fullgas genom att snabbt 

föra gasreglaget till fullgas Vibratorn startas 
och maskinen börjar packa. 

 Bästa packningseffekt uppnås då motorn 
går på fullvarv. 

 Undvik att reglera gasreglaget långsamt. 
Maskinens centrifugalkoppling griper in vid 
ca 2300-2600 rpm och om motorn körs 
med varvtal nära detta intervall slirar 
kopplingen. Slirning leder till ökat slitage. 

 Lera och andra finkorniga material kan vara 
svårkörda, speciellt om vattenhalten är hög. 
Om maskinen går långsamt eller inte 
förflyttar sig alls kan lera ha fastnat under 
bottenplattan. Vänta då med att packa tills 
marken torkat upp. 

 Då maskinen körs på torrt material kan det 
damma. Att fukta marken något före 
packning brukar avhjälpa detta. 

2. När packningen är klar, ställ motorn på 
tomgång genom att snabbt föra gasreglaget 
till tomgång. Vibratorn stoppas och 
maskinen slutar packa. 

3. Låt motorn gå på tomgång några minuter 
före avstängning. 

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

5. Stäng bränslekranen. 
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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 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 
bottenplattan, luftrenaren, filterinsatsen 
och området runt förgasaren. Se även 
motorns instruktionsbok. 

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

3.3 Underhåll av transmission 

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

3.3.1 Kontroll av kilrem och 
centrifugalkoppling 

1. Ta loss remskyddet. 
2. Kontrollera att kilremmen inte  är skadad 

eller sliten. Om den är skadad eller sliten, 
byt enligt instruktionerna i 3.3.2 Byte av 
kilrem. 

3. Kontrollera remspänningen. Remmen skall 
mellan remskivan och centrifugal-
kopplingen med handkraft gå att trycka inåt 
10-15 mm. 

 För lös remspänning leder till dålig 
kraftöverföring och därmed sämre 
packning. Det förkortar även kilremmens 
livslängd. 

4. Kontrollera centrifugalkopplingens utsida 
så att inga synliga skador eller förslitningar 
finns i remspåret. Rengör om nödvändigt. 

3.3.2 Byte av kilrem 

1. Ta loss remskyddet. 
2. Sätt en svängd nyckel eller liknande vid den 

nedre remskivans fästbult. 
3. Stoppa in en trasa eller annat tyg under 

kilremmen, på vänster sida uppe vid 
centrifugalkopplingen. 

4. Vrid nyckeln medurs så att tyget kommer 
in mellan kilremmen och centrifugal-
kopplingen och får kilremmen att kränga 
av. 

5. Sätt den nya kilremmen runt nedre 
remskivan. 

 Välj alltid en kilrem med rätt längd och 
profil. 

6. Lägg kilremmen mot centrifugalkopplingen 
på vänster sida. 

7. Vrid nyckeln medurs så att kilremmen 
glider på centrifugalkopplingen. 

 Var noggrann vid byte av kilrem så att 
handen inte fastnar mellan kilremmen 
och remskivan eller centrifugal-
kopplingen. Använd alltid skydds-
handskar. 

3.3.3 Byte av centrifugalkoppling 

Om centrifugalkopplingens belägg är slitna slirar 
kopplingen och kraftöverföringen fungerar då 
inte riktigt. Om beläggen är slitna eller 
centrifugalkopplingen skadad behöver den bytas. 
1. Tag loss remmen enligt 3.3.2 Byte av kilrem 
2. Lösgör centrifugalkopplingens fästbult från 

motoraxeln med hjälp av en förlängd 
nyckel och t.ex. en gummiklubba. Bulten 
lossas moturs. 

3. Dra loss centrifugalkopplingen med en 
avdragare. 

4. Pressa på den nya kopplingen på 
motoraxeln. 

5. Dra åt fästbulten ordentligt med hjälp av 
t.ex. förlängd nyckel och gummiklubba. 

3.4 Kontroll och byte av 
vibratorolja 

1. Kontrollera att maskinen står på plant 
underlag och inte lutar. 
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2. Kontrollera att det är rent runt vibratorns 
oljeplugg och rengör om nödvändigt. 

 Oljepluggen är rödmålad och belägen i 
anslutning till vibratorn. 

 Om det kommer in smuts i vibratorn finns 
stor risk att lagren i vibratorn skär. 

3. Lossa oljepluggen. 
4. Kontrollera att oljenivån är riktig. Oljan 

skall nå upp till kanten, så att den nästan 
rinner över. 

5. Fyll om nödvändigt på med ny olja. 
Använd motorolja SAE10W-30. 

6. Sätt tillbaka oljepluggen. Var noga med att 
se till att ingen smuts kommer in i 
vibratorn och att pluggen inte är smutsig. 

7. Dra åt pluggen ordentligt. 
 Byt vibratorolja regelbundet. Töm 

vibratorn genom att lossa på oljepluggen 

och vinkla maskinen genom att stoppa 
under något på bottenplattans motsatta 
sidan. Samla upp oljan i ett kärl och se till 
att den omhändertas enligt gällande 
lagstiftning. 

3.5 Omhändertagande av 
restprodukter 

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

3.6 Reparationer 
Reservdelarna vid mekaniska reparationer måste 
vara originaldelar från MIKASA SANGYO CO. 
LTD och de får inte modifieras på något sätt. 
 

3.7 Underhållsschema 

 VARNING!!! Underhållsåtgärder får bara ske då motorn är avstängd och motorström-
brytaren är i läge ”O” (Off). Tändhatten skall vara avlyft från tändstiftet för att förhindra 
ofrivillig start. 

Åtgärd 
 

8 h 
(dagligen) 

Första 
20 h 

50 h 100 h 200 h 300 h 
 

500 h 

Rengöring av maskin (3.2) A       

Kontroll och åtdragning av bultar A       

Kontroll av ev. skadade eller lösa delar. A       

Kontroll av motoroljenivå (M) A       

Byte av motorolja (M)  A R H    

Läckagekontroll vibrator A       

Kontroll av vibratoroljenivå (3.4)    A    

Byte av vibratorolja (3.4)     A   

Kontroll av luftrenare (M) A       

Rengöring av filterinsats (M)   A1     

Kontroll av kilrem (3.3)     A   

Rengöring av bensinfilter (M)    H R   

Rengöring/justering av tändstift (M)    H R   

Rengöring av gnistsläckare (M)    H    

Kontroll/justering av ventilspel (M)      H2 R3 

Rengöring av bränsletank (M)      H2  

Kontroll och ev byte av bränsleslang (M) Vartannat år 

M= Se instruktionsbok för motorn. 
A= Alla modeller 
H= Modeller med Honda-motor 
R= Modeller med Robin-motor 
1) Oftare om omgivningen varit smutsig 
2) Åtgärdas av Hondaåterförsäljare. Får endast utföras om kunskap och erfoderliga verktyg finns. 
3) Åtgärdas av Robinåterförsäljare. Får endast utföras om kunskap och erfoderliga verktyg finns. 
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GX120 - GX160 - GX200

INSTRUKTIONSBOK

Tillverkningsnummer och motortyp
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Tack för att du har köpt en Honda-motor.

Denna handbok beskriver användning och skötsel av din motor av typ GX120,
GX160 eller GX200.

All information i boken är baserad på den senaste produktinformation, som fanns
tillgänglig vid tryckningen.

Honda Motor Co., Ltd. förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar utan
föregående meddelande och utan några förpliktelser.

Ingen del av denna publikation får reproduceras utan skriftligt tillstånd.

Instruktionsboken skall betraktas som en permanent del av motorn och skall
åtfölja denna vid en försäljning.

Ägna särskild uppmärksamhet åt de avsnitt, som föregås av följande ord:

Markerar att det finns stor risk för allvarliga personskador
eller dödsolyckor, om inte anvisningarna följs.

Anger att det finns risk för person- eller
materialskador, om inte anvisningarna följs.

Markerar att det finns risk för materialskador, om inte
anvisningarna följs.

ANM.: Ger värdefull information.

Rådgör med en auktoriserad Honda återförsäljare, om det uppstår några problem
eller om du har några frågor om din motor.

Hondas motorer är konstruerade för att göra säker och pålitlig tjänst, om de
används enligt anvisningarna. Läs och lär dig att förstå instruktionsboken
innan du börjar att använda motorn. I annat fall finns det risk för person-
eller materialskador.

VARNING!

FÖRSIKTIGHET!

VARNING!

OBS:
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VARNING!

1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

För säker användning:

Hondas motorer är konstruerade för att göra
säker och pålitlig tjänst, om de används
enligt anvisningarna. Läs och lär dig att
förstå instruktionsboken innan du börjar att
använda motorn. I annat fall finns det risk
för person- eller materialskador.

• Kontrollera alltid motorn (sid. 6) innan du startar den. Därmed kan du
förhindra en olycka eller uppkomsten av materialskador.

• För att förebygga brandrisker och för att motorn skall få tillräcklig
ventilation måste den placeras minst en meter från byggnader och annan
utrustning under drift. Placera aldrig brännbara föremål nära motorn.

• Håll barn och husdjur borta från arbetsområdet, eftersom det finns risk för
att de skall bränna sig på heta motordelar eller skadas av den utrustning,
som motorn driver.

• Lär dig hur du stannar motorn snabbt och lär dig att förstå funktionen hos
alla reglage. Låt aldrig någon annan använda motorn utan att först ha fått
erforderliga instruktioner.

• Placera aldrig brännbara ämnen eller föremål, t.ex. bensin, tändstickor
etc., nära motorn då denna är i gång.

• Tanka på en väl ventilerad plats med avstängd motor. Bensin är mycket
lättantändlig och kan vara explosiv under vissa förhållnden.

• Fyll inte bränsletanken alldeles full. Det får inte finnas något bränsle över
den översta nivåmärkningen.
– Kontrollera att bränsletankens lock är ordentligt stängt.

• Allt utspillt bränsle måste torkas upp fullständigt och bensinångorna
måste ha avdunstat innan motorn får startas.

• Rök inte och tillåt inte någon öppen eld eller gnistor i närheten av motorn
när denna tankas eller på platser där bensin förvaras.

• Avgaserna innehåller giftig kolmonoxid. Undvik att andas in avgaser. Kör
aldrig motorn i ett stängt garage eller inom annat avgränsat utrymme.

• Placera motorn på ett stadigt underlag. Luta den inte mer än 20° från
horisontalplanet. Drift av motorn i för mycket lutande läge kan medföra att
bränsle spills.
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VARNING!

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

För säker användning:

• Placera aldrig något på motorn, eftersom det kan medföra brandrisk.

• En gnistsläckare kan erhållas som extra utrustning till denna motor. På en
del platser är det inte tillåtet att köra en motor utan gnistsläckare.
Kontrollera vad som gäller lokalt innan du börjar att använda motorn.

• Ljuddämparen blir mycket het när motorn går och den förblir het en stund
efter det att motorn har stängts av. Var försiktig och undvik kontakt med
ljuddämparen när den är het. Undvik allvarliga brännskador och
brandrisker genom att låta motorn svalna innan du transporterar den eller
ställer upp den inomhus.

SÄKERHETSDEKALENS PLACERING

Denna dekal varnar för potentiell risk för allvarliga skador. Läs den noga.

Om dekalen skulle komma bort eller bli svår att läsa, kan du få en ny från din
Honda återförsäljare.

LÄS INSTRUKTIONS-
BOKEN
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2. BATTERIANSLUTNINGAR (för motorer med elstart)

Använd ett 12 V batteri med en kapacitet av minst 18 Ah.

Förbind batteriets positiva (+) pol med startreläets anslutning, som bilden visar.

Förbind batteriets negativa pol (–) med en motorfästbult, en annan bult på motorn
eller någon säker jordpunkt på motorn.

Kontrollera batterikablarnas anslutningar för att vara säker på att kablarna är
ordentligt fastdragna och fria från korrosion. Avlägsna all eventuell korrosion och
smörj in polbultarna och kabeländarna med fett.

• Batteriet avger explosiva gaser. Håll gnistor, öppen eld och cigarretter på
avstånd. Ordna med tillräcklig ventilation vid laddning och användning av
batterier i slutna utrymmen.

• Batteriet innehåller svavelsyra (elektrolyt). Om syran kommer i kontakt
med huden eller ögonen kan den vålla svåra brännskador. Använd
skyddskläder och ansiktsskydd.
– Skölj med vatten, om du får elektrolyt på huden.
– Skölj med vatten under minst 15 minuter och tillkalla omedelbart läkare,

om du får elektrolyt i ögonen.

• Elektrolyten är giftig.
– Om du har svalt elektrolyt måste du dricka stora mänger vatten eller

mjölk och sedan följa efter med magnesiummjölk eller vegetabilisk olja.
Tillkalla omedelbart läkare.

• FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN.

• Använd endast destillerat vatten för påfyllning i batteriet. Kranvatten
förkortar batteriets livslängd.

• Om batteriet fylls över den övre nivåmarkeringen kan elektrolyt strömma
ut och vålla korrosion på motorn eller närliggande delar. Skölj omedelbart
bort all spilld elektrolyt.

OBS:

POSITIV (+) BATTERIKABEL

NEGATIV (–)
BATTERIKABEL

STARTRELÄ

(TILL JORD
PÅ MOTORN)
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3. KONTROLL FÖRE START

1. Oljenivå

• Körning av motorn med för låg oljenivå kan vålla allvarliga motorskador.

• Stäng av motorn och se till att den står vågrätt vid kontroll av oljenivån.

1. Tag bort oljepåfyllningslocket och torka av oljestickan.

2. Sätt tillbaka oljestickan i röret, men skruva inte fast locket.

3. Fyll på olja av rekommenderad sort upp till påfyllningsrörets kant om nivån är
för låg.

Använd Honda fyrtaktsolja eller motsvarande
motorolja av premiumkvalitet med hög
detergenthalt, som uppfyller eller överträffar
den amerikanska bilindustrins krav för service-
klass SG, SF. Motoroljor med denna
serviceklass är märkta med SG, SF på
förpackningen.

SAE 10W-30 rekommenderas för allmän
användning vid alla temperaturer. Om olja
med enkel viskositet används, måste du välja
rätt viskositet för medeltemperaturen på
användningsplatsen.

Användning av olja utan detergenttillsatser eller av tvåtaktsolja kan förkorta
motorns livslängd.

FÖRSIKTIGHET!

FÖRSIKTIGHET!

NIVÅ

Omgivningstemperatur
11111 ENKEL VISKOSITET
22222 MULTIVISKOSITET

OLJEPÅFYLLNINGS-
LOCK/OLJESTICKA
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2. Oljenivån i reduceringsväxeln

Kontrollera oljenivån i reduceringsväxeln.

Fyll vid behov på med motorolja av klass SG, SF.

(Reducering 1:2 med automatisk centrifugalkoppling)

1. Tag bort oljepåfyllningslocket och torka av oljestickan.

2. Sätt in oljestickan i påfyllningsröret men skruva inte fast den.

3. Fyll upp till övre nivåmärket med samma olja som rekommenderas för motorn,
om nivån är för låg. Se oljerekommendationerna på sid. 6.

Oljerymd: 0,50 liter

(Reducering 1:6)

1. Tag bort oljenivåpluggen.

2. Kontrollera oljenivån. Den skall ligga vid kanten på nivåpluggens hål. Tag bort
påfyllningspluggen, om oljenivån är för låg, och fyll på olja tills den börjar rinna
ut genom nivåpluggens hål. Använd samma olja som rekommenderas till
motorn. Se motoroljerekommendationerna på sid. 6.

3. Sätt tillbaka oljenivåpluggen och påfyllningspluggen. Drag fast dem ordentligt.

Oljerymd: 0,15 liter

AVTAPPNINGSPLUGG

OLJENIVÅPLUGG

ÖVRE NIVÅ

OLJESTICKA/PÅFYLLNINGSLOCK

PÅFYLLNINGSPLUGG
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FÖRSIKTIGHET!

3. Luftrenare

Kör aldrig motorn utan luftrenare, eftersom
den då slits mycket snabbt.

(Renare med dubbla insatser)
1. Kontrollera luftrenarinsatserna för att se om

de är rena och i gott skick.

2. Rengör eller byt ut insatserna, om så
erfordras (se sid. 21).

(Cyklonrenare)
1. Kontrollera renaren för att se om den är

smutsig eller igensatt.

2. Kontrollera cyklonhuset för att se om det
har samlats smuts i det. Rengör det vid
behov (se sid. 22).

(GX120/160)   (GX120/160/200)

INSATSER

RENARINSATSER

CYKLON
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(Halvtorr typ)
Kontrollera renaren för att se om insatserna är smutsiga eller igensatta
(se sid. 23).

(Oljebadstyp)
1. Kontrollera renarinsatsen för att övertyga dig om att den är ren och i gott skick.

Rengör eller byt ut insatsen om så erfordras (se sid. 23).

2. Kontrollera oljans nivå och kondition.

Kör aldrig motorn utan luftrenare, eftersom den då slits mycket snabbt.

FÖRSIKTIGHET!

INSATS
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4. Bränsle

Använd bilbensin (lågblyad eller blyfri är bäst, eftersom den minskar
avsättningarna i förbränningsrummet).

ENDAST NYA SOUTH WALES:

Använd endast blyfri bensin.

Använd aldrig smutsig eller oljeblandad bensin. Undvik att få in smuts, damm eller
vatten i bränsletanken.

• Bensin är extremt lättantändlig och kan explodera under vissa
förhållanden.

• Tanka på en väl ventilerad plats med motorn avstängd. Tillåt inte rökning,
öppen eld eller gnistor på platser där motorn tankas eller bensin förvaras.

• Överfyll inte tanken. Det får inte finnas något bränsle i påfyllningsröret.
Sätt tillbaka tanklocket ordentligt efter tankningen.

• Var försiktig så att du inte spiller vid tankningen. Utspillt bränsle och
bränsleångor kan antändas. Eventuellt utspillt bränsle måste torkas upp
fullständigt innan motorn startas.

• Undvik upprepad och långvarig kontakt med huden och inandning av
ångorna. FÖRVARA BRÄNSLET OÅTKOMLIGT FÖR BARN.

Bränsletankens rymd: GX120 3,6 liter

GX160 3,6 liter

GX200 3,6 liter

VARNING!
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SPRITBLANDAD BENSIN

Om du bestämmer dig för att använda spritblandad bensin, måste du kontrollera
att dess oktanvärde är minst lika högt som det som rekommenderas av Honda.
Det finns två typer av spritblandad bensin, den ena innehållande etanol och
den andra innehållande metanol. Använd inte bensin, som innehåller mer än
10 % etanol. Använd inte bensin, som innehåller metanol (metyl eller träsprit) om
den inte också innehåller lösningsmedel och korrosionsskyddsmedel för metanol.
Använd aldrig bensin, som innehåller mer än 5 % metanol, även om den
innehåller dessa tillsatser.

• Skador på bränslesystemet och försämrade prestanda på grund av användning
av bränsle innehållande sprit täcks inte av garantin. Honda kan inte
rekommendera användning av spritblandade bränslen, eftersom det ännu inte
finns fullständiga bevis för deras lämplighet.

• Innan du köper bränsle från en okänd leverantör, måste du försöka att ta reda
på om det innehåller sprit. Om det gör det, måste du fastställa spritens typ och
mängd. Om du märker några driftstörningar vid användning av spritblandat
bränsle, måste du byta till ett bränsle, som du vet att det är fritt från sprit.

ANM:
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4. START AV MOTORN

1. Ställ bränslekranen i läge ON (öppen).

2. För chokereglaget till läge CLOSE (stängt).

Använd inte choken om motorn är varm eller om lufttemperaturen är hög.

ON

STÄNG

    ON
(ÖPPEN)

BRÄNSLEKRAN

STÄNG

CHOKEREGLAGE

OBS:
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3. För gasreglaget något åt vänster.

4. Starta motorn.

• Med snörstart:

För tändströmställaren till läge ON (till).

GASREGLAGE

TÄNDSTRÖMSTÄLLARE

HÖG LÅG

ON

ON
ON



14

Drag ut startsnöret sakta tills ett motstånd
känns och drag sedan till kraftigt.

Låt inte startsnöret slå tillbaka mot
motorn. Släpp tillbaka det sakta för att
undvika skador på startmekanismen.

• Med elstart (där sådan finns):

Vrid tändströmställaren till läge START
och håll den där tills motorn startar.

Använd inte startmotorn mer än fem
sekunder i taget. Om motorn inte startar,
måste du släppa nyckeln och vänta tio
sekunder före nästa startförsök.

Släpp tillbaka tändströmställaren till läge
ON när motorn startar.

FÖRSIKTIGHET!

START

TÄNDSTRÖMSTÄLLLARE

ANM:
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FÖRSIKTIGHET!

• Användning på hög höjd

På hög höjd blir bränsle/luftblandningen från standardförgasaren extremt fet.
Prestanda försämras och bränsleförbrukningen ökar.

Motorns prestanda på hög höjd kan förbättras genom montering av ett
huvudmunstycke med mindre diameter och omställning av blandningsskruven.
Om motorn alltid skall användas på höjder över 1 800 meter, bör du låta en
auktoriserad Honda återförsäljare utföra denna ändring.

Även efter ändringen av förgasaren sjunker motoreffekten med ungefär 3,5 % för
varje ökning av höjden med 300 meter. Höjdens inverkan på effekten blir ännu
större, om inte förgasaren modifieras.

Körning av en motor med höghöjdsinställning på lägre höjd kan medföra
sämre prestanda, överhettning och allvarliga motorskador på grund av att
bränsle/luftblandningen är för mager.
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5. DRIFT

1. För gradvis chokereglaget till öppet läge (OPEN) medan motorn värms upp.

2. Ställ in gasreglaget till det önskade motorvarvtalet.

ÖPPET

LÅGT

OPEN
(ÖPPET)

CHOKEREGLAGE

GASREGLAGE

HÖGT
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Oljenivålarm (där sådant finns)

Oljenivålarmet är avsett att förhindra att motorn skadas av för låg oljenivå i
vevhuset. Innan oljenivån i vevhuset har hunnit sjunka under den säkra gränsen
stannas motorn automatiskt av nivålarmet. Tändströmställaren står dock kvar i
läge ON.

Om motorn stannar och sedan inte går att starta igen måste du kontrollera
oljenivån (se sid. 6) innan du börjar att söka efter andra fel.

Automatsäkring (på motorer med elstart)

Automatsäkringen skyddar batteriets laddningskrets. Om det sker en kortslutning
eller om batteriet kopplas in med fel polaritet löser säkringen ut.

Den gröna indikatorn inne i säkringen åker ut för att visa att automatsäkringen har
brutit strömmen. Om detta inträffar, måste du fastställa orsaken till problemet och
avhjälpa den innan du återställer säkringen.

Återställ säkringen genom att trycka in knappen.

OBS:

FRÅN
AUTOMATSÄKRING

TILL
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6. AVSTÄNGNING AV MOTORN

I en nödsituation kan motorn stoppas genom att tändströmställaren förs till läge
OFF. Under normala förhållanden stängs den av enligt följande anvisningar:

1. För gasreglaget till högra ändläget.

2. Ställ tändströmställaren i läge OFF (FRÅN).

3. Stäng bränslekranen.

LÅG

GASREGLAGE

OFF

TÄNDSTRÖMSTÄLLARE

OFF (FRÅN)

OFF

OFF
OFF

BRÄNSLEKRAN

OFF
(STÄNGD)
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7. SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

• Utför aldrig några underhållsarbeten utan att först ha stängt av motorn.

• Slå från tändströmställaren och tag bort tändkabelskon från tändstiftet för
att förhindra oavsiktlig start av motorn.

• Service på motorn bör överlåtas till en auktoriserad Honda återförsäljare
om inte motorns användare har tillgång till erforderliga verktyg och
servicedata och anser sig vara kvalificerad att utföra arbetet.

Använd endast HONDA originaldelar eller motsvarande. Användning av
reservdelar av sämre kvalitet kan skada motorn.

Regelbunden kontroll och justering av Honda-motorn är en mycket viktig faktor för
att motorns goda prestanda skall bevaras. Regelbundet underhåll ger också
motorn längre livslängd. De erforderliga serviceintervallen och de arbeten som
skall utföras framgår av nedanstående schema.

FÖRSIKTIGHET!

VARNING!

Underhållsschema

NORMAL SERVICEINTERVALL
Utför arbetena efter angiven tid i månader
eller arbetstimmar, vilketdera som kommer
först.

SERVICEPUNKT

Motorolja Nivåkontroll a

Byte a a

Reduceringsväxelolja Nivåkontroll a

(i förekommande fall) Byte a a

Luftrenare Kontrollera a

Rengör a (1)

Slamsamlare Rengör a

Tändstift Kontrollera - rengör a

Gnistsläckare Rengör a

(extra utrustning)

Ventilspel Kontrollera - justera a (2)

Bränsletank och filter Rengör a (2)

Bränsleledning Kontrollera Vartannat år (2)

(byt ut vid behov)

Vid varje
användning

Efter första
månaden
eller första
20 arbets-
timmarna

Var tredje
månad eller

var 50:e
timme

Var sjätte
månad eller
var 100.e

timme

En gång om
året eller

 var 300:e
timme

(1) Gör service oftare vid användning på dammiga platser.
(2) Service på dessa punkter bör utföras av en auktoriserad Honda återförsäljare, om inte

användaren har tillgång till erforderliga verktyg och är mekaniskt kunnig. Se Hondas
verkstadshandbok.

ANM:
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1. Oljebyte

Tappa ur oljan medan motorn fortfarande är varm, så rinner den ur snabbare och
mer fullständigt.

1. Tag bort oljepåfyllningslocket och avtappningspluggen för att tappa ur oljan.

2. Sätt tillbaka avtappningspluggen och drag fast den ordentligt.

3. Fyll på rekommenderad olja (se sid. 6) och kontrollera oljenivån.

4. Sätt tillbaka oljepåfyllningslocket.

OLJERYMD, MOTOR: 0,60 liter
OLJERYMD, REDUCERINGSVÄXEL: 1:2 - 0,5 LITER (MOTOROLJA)
OLJERYMD, REDUCERINGSVÄXEL: 1:6 - 0,15 LITER

Begagnad motorolja kan vålla hudcancer om den upprepade gånger lämnas
i kontakt med huden under längre perioder. Även om detta är osannolikt om
du inte hanterar olja dagligen, är det ändå lämpligt att tvätta händerna noga
med tvål och vatten så snart som möjligt efter hantering av begagnad olja.

Tag hand om den gamla motoroljan på ett miljöriktigt sätt. Vi rekommenderar att
du tar den med dig i en sluten behållare till din lokala servicestation för
återvinning. Slå inte ut den bland soporna eller på marken.

FÖRSIKTIGHET

AVTAPPNINGS-
PLUGG

OLJEPÅFYLLNINGSLOCK

(REDUCERINGSVÄXELOLJA)

AVTAPPNINGSPLUGG

OLJEPÅFYLLNINGSLOCK

ANM:
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VARNING!

2. Luftrenarservice

En smutsig luftrenare begränsar luftflödet till förgasaren. Gör service regelbundet
på luftrenaren för att förebygga funktionsstörningar hos förgasaren. Gör service
oftare om motorn används på extremt dammiga platser.

Använd aldrig bensin eller lösningsmedel med låg flampunkt för rengöring
av luftrenarinsatser, eftersom det kan förorsaka brand eller explosion.

Kör aldrig motorn utan luftrenare, eftersom den då slits mycket snabbt.

(Renare med dubbla insatser)

1. Tag bort vingmuttern och luftrenarlocket.
Tag bort insatserna och skilj dem åt.
Kontrollera båda insatserna noga med
avseende på hål och skador och byt ut
dem om så erfordras.

2. Skuminsats: Tvätta insatsen i en lösning
av hushållstvättmedel och varmt vatten
och skölj sedan noga, eller tvätta i
lösningsmedel, som är obrännbart eller
har hög flampunkt. Låt insatsen torka
ordentligt.
Dränk in insatsen med ren motorolja och
krama ur överskottsoljan. Motorn ryker
vid den första starten om det finns för
mycket olja kvar i insatsen.

3. Pappersinsats: Knacka insatsen lätt
upprepade gånger mot en hård yta för
att bli av med överskottet på damm eller
blås med tryckluft från insidan och utåt.
Försök aldrig att borsta bort dammet -
det pressas bara in i fibrerna. Byt ut
pappersinsatsen, om den är extremt
smutsig.

FÖRSIKTIGHET!

(GX120/160)  (GX120/160/200)

VINGMUTTER

PAPPERS-
INSATS

SKUM-
INSATS
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(Cyklonrenare)

1. Tag bort vingmuttern och luftrenarlocket.
Tag ut insatserna och skilj dem åt.
Kontrollera båda insatserna noga med
avseende på hål och andra skador och
byt ut dem vid behov.

2. Skuminsats: Rengör insatsen i varmt
tvålvatten, skölj och låt den torka
ordentligt, eller rengör den i lösnings-
medel med hög flampunkt och låt den
torka. Doppa insatsen i ren motorolja
och pressa ur överskottet.
Motorn ryker vid den första
starten, om det finns för
mycket olja kvar i
skummaterialet.

3. Pappersinsats: Knacka insatsen lätt upprepade gånger mot en hård yta för att
få bort dammet eller blås med tryckluft genom filtret från insidan och utåt.
Försök aldrig att borsta bort smutsen, eftersom den då pressas in i fibrerna. Byt
ut pappersinsatsen om den är mycket smutsig.

(Rengöring av cyklonhuset)

1. Om cyklonhuset har blivit smutsigt: skruva bort de tre specialskruvarna med
cylindrisk skalle och torka av komponenterna eller tvätta dem med vatten.
Torka dem sedan noga före hopsättningen.

• Se vid hopsättningen av cyklonen till att klacken på luftintaget passar in i
spåret i grovrenarens lock.

• Var noga med att montera styrningen för luftintaget i rätt riktning.

STYRNING
TILL LUFTINTAG

SPÅR

VINGMUTTER

PAPPERS-
INSATS

CYKLONRENARE

KLACK PÅ
LUFTINTAG

SKUM-
INSATS

FÖRSIKTIGHET!
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(Halvtorr typ)

1. Skruva loss vingmuttern, tag bort
luftrenarlocket och tag bort insatsen.

2. Tvätta insatsen i ett lösningsmedel, som
är obrännbart eller har hög flampunkt
och torka den sedan noga.

3. Dränk in insatsen med ren motorolja och
krama ut överskottet på olja.

4. Sätt tillbaka luftrenarinsatsen och locket.

(Oljebadstyp)

1. Skruva bort vingmuttern, tag bort
luftrenarlocket och tag bort insatsen.

2. Tvätta insatsen i en lösning av
diskmedel och varmt vatten och skölj
sedan noggrant eller tvätta i
lösningsmedel, som är obrännbart eller
har hög flampunkt. Låt insatsen torka
ordentligt.

3. Dränk in insatsen med ren motorolja och
pressa ur överskottsoljan. Motorn ryker
vid den första starten om det finns för
mycket olja kvar i insatsen.

4. Töm ut oljan från luftrenarhuset och
tvätta ur samlad smuts med
lösningsmedel, som är obrännbart eller
har hög flampunkt. Torka huset.

5. Fyll luftrenarhuset till nivåmärket med
samma olja som rekommenderas till
motorn (se oljerekommendationerna på
sid. 6).

6. Sätt tillbaka insatsen och locket.

INSATS

VINGMUTTER

LUFTRENARLOCK

INSATS

VINGMUTTER

LUFTRENARLOCK
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3. Rengöring av slamavskiljaren

• Bensin är extremt lättantändlig och kan vara explosiv under vissa
förhållanden. Rök inte och tillåt inte någon öppen eld eller gnistor i
närheten.

• Kontrollera tätheten efter monteringen av slamsamlaren och kontrollera
att omgivningen är torr innan du startar motorn.

Stäng bränslekranen. Tag bort slamsamlarskålen och O-ringen och tvätta dem i
lösningsmedel som är obrännbart eller har hög flampunkt. Torka delarna noga och
sätt tillbaka dem ordentligt. Öppna bränslekranen och kontrollera tätheten.

4. Tändstiftsservice

Rekommenderat tändstift: BP6ES, BPR6ES (NGK)
W20EP-U, W20EPR-U (NIPPONDENSO)

Använd aldrig ett tändstift med fel värmetal.

Tändstiftet måste ha rätt elektrodavstånd och vara fritt från avsättningar, om
motorn skall kunna arbeta störningsfritt.

1. Tag bort tändkabelskon och använd en tändstiftsnyckel med rätt dimension för
att ta bort tändstiftet.

Om motorn har varit igång är ljuddämparen mycket het. Var försiktig, så att
du inte kommer i kontakt med den.

FÖRSIKTIGHET!

VARNING!

VARNING!

O-RING

SLAMSAMLARSKÅL
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2. Gör en besiktning av tändstiftet. Kasta stiftet om det är tydligt slitet eller om
isolatorn är spräckt eller skadad på annat sätt. Rengör stiftet med en
stålborste, om det skall användas igen.

3. Mät elektrodavståndet med ett trådmått. Korrigera vid behov genom att böja
sidoelektroden.

Elektrodavståndet skall vara:
0,7-0,8 mm

4. Kontrollera att tändstiftspackningen är i gott skick och skruva i tändstiftet med
handen för att inte få det snett i gängorna.

5. Drag in stiftet till anliggning mot packningen och drag sedan efter med en
nyckel för att pressa samman packningen.

Ett nytt tändstift skall dras 1/2 varv efter anliggningen mot packningen. Ett tidigare
monterat tändstift, som återanvänds, skall dras 1/8-1/4 varv för att pressa
samman packnngen.

Tändstiftet måste dras fast ordentligt. Ett dåligt fastdraget tändstift kan bli
mycket hett och vålla skador på motorn.

0,7-0,8 MM

FÖRSIKTIGHET!

ANM:
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5. Skötsel av gnistsläckaren (extra utrustning)

Om motorn har varit i gång är ljuddämparen mycket het. Låt den svalna,
innan du börjar med arbetet.

Gnistsläckaren måste ses över var 100:e arbetstimme för att bevara sin
funktion.

1. Tag bort de båda 4 mm skruvarna från avgasledplåten och tag bort plåten.

2. Tag bort de fyra 5 mm skruvarna från ljuddämparskyddet och tag bort skyddet.

3. Tag bort 4 mm skruven från gnistsläckaren och tag bort gnistsläckaren från
ljuddämparen.

4. Använd en borste för att avlägsna sotavsättningar från gnistsläckarens nät.

Var försiktig, så att du inte skadar gnistsläckarens nät.

Gnistsläckaren måste vara fri från hål och andra skador. Byt ut den, om så
erfordras.

5. Montera gnistsläckaren oh ljuddämparen i motsatt ordning mot demonteringen.

FÖRSIKTIGHET!

VARNING!

FÖRSIKTIGHET!

NÄT

LJUDDÄMPARSKYDD

5 MM SKRUVAR

AVGASLEDPLÅT

4 MM SKRUVAR

4 MM SKRUV

GNISTSLÄCKARE

LJUDDÄMPARE

ANM:
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6. Inställning av tomgångsvarvtal på förgasaren

1. Starta motorn och varmkör den till normal arbetstemperatur.

2. Låt motorn gå på tomgång och vrid gasspjällets stoppskruv tills rätt
tomgångsvarvtal har uppnåtts.

Tomgångsvarvtal, standard: 1 400 ± 200  r/min
150

GASSPJÄLLETS STOPPSKRUV
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8. GASREGLAGE- OCH CHOKEKABEL

Gs-och chokereglagearmarna är försedda med hål för anslutning av kabel (extra
utrustning). Nedanstående bilder visar exempel på montering av kabel med
massiv tråd eller kabel med flätad wire. Vid användning av en flätad wire måste
du också montera en returfjäder, som bilden visar.

Det är nödvändigt att lossa gasarmens friktionsmutter om gasspjället skall
manövreras med kabel.

5 MM C-BRICKA

RETURFJÄDER

GASSPÄLLSARMENS
FRIKTIONSMUTTER

HÖLJE FÖR
MASSIV TRÅD

HÖLJE FÖR WIRE

4 MM SKRUV
WIREFÄSTE

GASREGLAGEARM

5 MM C-BRICKA

TRÅDHÅLLARE

WIRE
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VARNING!

VARNING!

STÄLL IN MÄRKET PÅ START-
SNÖRSKIVAN MITT FÖR HÅLET I
SNÖRSTARTMEKANISMEN.

AVTAPPNINGS-
SKRUV

9. TRANSPORT OCH FÖRVARING

Stäng alltid bränslekranen och se till att motorn står i vågrätt läge för att
förhindra bränslespill under transporter. Bränsleånga och utspillt bränsle
kan antändas.

Innan motorn ställs undan för längre tid:

1. Kontrollera att förvaringsutrymmet är fritt från stark fukt och damm.

2. Tappa ur bränslet.

Bensin är extremt lättantändlig och kan vara explosiv under vissa
förhållanden. Rök inte och tillåt inte öppen eld eller gnistor intill
arbetsområdet.

a. Se till att bränslekranen är stängd. Tag bort och
töm slamavskiljarens skål.

b. Öppna bränslekranen och låt bränslet rinna ut
från tanken till ett lämpligt uppsamlingskärl.

c. Sätt tillbaka slamsamlarskålen och drag
fast den ordentligt.

d. Töm förgasaren genom att lossa
avtappningsskruven. Låt bensinen rinna ned i
ett lämpligt uppsamlingskärl.

3. Byt motoroljan (se sid. 20).

4. Tag bort tändstiftet och häll ungefär en dessertsked ren motorolja i cylindern.
Drag runt motorn flera varv för att fördela oljan och sätt sedan tillbaka
tändstiftet.

5. Drag sakta i startsnöret tills det känns ett motstånd. Fortsätt att dra tills strecket
på startsnörskivan står mitt för hålet i snörstartmekanismen (se nedanstående
bild). I detta läge är både insugningsventilen och avgasventilen stängda, vilket
hjälper till att skydda motorn mot invändig korrosion.

6. Motor med elstart: tag bort batteriet och förvara det på en sval och torr plats.
Ladda det en gång i månaden.

7. Täck över motorn för att skydda den mot damm.
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VARNING!

10. FELSÖKNING

En motor med snörstart startar inte:
1. Står tändströmställaren i läge ON?
2. Finns det tillräckligt mycket olja i motorn?
3. Är bränslekranen öppen?
4. Finns det bränsle i tanken?
5. Når bensinen fram till förgasaren? Kontrollera genom att lossa

avtappningsskruven med bränslekranen öppen.

Om något bränsle spills måste det torkas upp ordentligt före provning av
tändstift eller start av motorn. Utspillt bränsle och bränsleångor kan
antändas.

6. Finns det någon gnista i tändstiftet?
a. Tag bort tändkabelskon. Avlägsna all smuts från området runt tändstiftet och

tag sedan bort stiftet.
b. Sätt tillbaka tändkabeln på stiftet.
c. Slå till tändströmställaren.
d. Jorda sidoelektroden mot en jordpunkt på motorn och drag i startsnöret för

att se om det slår över en gnista mellan elektroderna.
e. Byt ut stiftet om det inte kommer någon gnista.

Om en gnista slår över, kan du sätta tillbaka tändstiftet och göra ett nytt
startförsök enligt anvisningarna.

7. Om motorn fortfarande inte startar, kan du lämna in den till en auktoriserad
Honda  återförsäljare.

En motor med elstart startar inte:
1. Är batterikablarna korrekt anslutna och fria från korrosion?
2. Är batteriet fulladdat?

Kontrollera automatsäkringen, om motorn inte laddar batteriet.

3. Om startmotorn fungerar, men motorn inte startar, kan du följa samma
felsökningsanvisningar som har lämnats för motorer med snörstart.

AVTAPPNINGSSKRUV

ANM:



31

11. TEKNISKA DATA

Dimensioner*

Kodbeteckning för
motordriven utrustning

Längd

Bredd

Höjd

<Längd>

<Bredd>

<Höjd>

Torr vikt

GX120

GCO1

300 mm

345 mm

320 mm

12,0 kg

<    > :  Modeller med elstart

GX200

GCAE

313 mm

376 mm

335 mm

<313 mm>

<395 mm>

<335 mm>

16,0 kg

<17,9 kg>

GX160

GC02

305 mm

365 mm

335 mm

<305 mm>

<385 mm>

<335 mm>

14,0 kg

<16,0 kg>

Motortyp

Cylindervolym

Cylinderdiameter x
slaglängd

Max. effekt

Max vridmoment

Bränsleförbrukning

Kylsystem

Tändsystem

Kraftuttagsaxelns
rotationsriktning

Motor

Encylindrig, fyrtakts toppventilmotor

118 cm3

60 x 42 mm

2,9 kW/4 000 r/min

0,75 kgm/
2 500 r/min

230 g/hkh

Luftkylning med fläkt

Transistoriserad magnettändning

Moturs

196 cm3

68x54 mm

4,8 kW/3 600 r/min

1,35 kgm/
2 500 r/min

* Typ ”S”

163 cm3

68x45 mm

4 kW/4 000 r/min

1,1 kgm/
2 500 r/min

Tekniska data skiljer sig mellan typerna och kan komma att ändras utan
föregående meddelande.

ANM:
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Med cyklonluftrenare

Dimensioner*

Kodbeteckning för
motordriven utrustning

Längd

Bredd

Höjd

Torr vikt

GX120

GCO1

310 mm

410 mm

325 mm

12,0 kg

GX160

GCO2

345 mm

420 mm

335 mm

14,0 kg

GX200

GCAE

313 mm

430 mm

335 mm

16,0 kg

Tekniska data varierar mellan typerna och kan komma att ändras utan föregående
meddelande.

Motortyp

Cylindervolym

Cylinderdiameter x
slaglängd

Max. effekt

Max. vridmoment

Bränsleförbrukning

Kylsystem

Tändsystem

Kraftuttagsaxelns
rotationsriktning

230 g/hkh

Luftkylning med fläkt

Transistoriserad magnettändning

Moturs

Motor

Encylindrig fyrtaktsmotor med toppventiler

118 cm3

60x42 mm

2,9 kW/4 000 r/min

0,75 kgm/
2 500 r/min

163 cm3

68x45 mm

4 kW/4 000 r/min

1,1 kgm/
2 500 r/min

196 cm3

68x54 mm

4,8 kW/3 600 r/min

1,35 kgm/
2 500 r/min

*  ”S”-typ

ANM:
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EUROPEAN ENGINE CENTER SWEDEN

Box 50583

202 15  Malmö

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