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1) DECLARATION OF CONFORMITY 
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Försäkran om överensstämmelse 

Här följer den svenska översättningen av föregående sidor: 

1. Försäkran om överensstämmelse 

2. Tillverkarens namn och adress 

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

4. Typ: Vibratorplattor 

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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1 Förord 

• Denna bruksanvisning beskriver hur den 

fram-/backgående markvibratorn skall 

användas och hur grundläggande 

inspektioner och underhållsarbeten skall 

utföras. Vänligen läs denna bruksanvisning 

före användning för att fullt ut kunna dra 

nytta av maskins utmärkta prestanda, för 

att förbättra ditt arbete och kunna arbeta 

mer effektivt. 

• Förvara bruksanvisningen på ett säkert och 

tillgängligt sätt för framtida referens. 

• För skötsel av motorn, se den separata 

bruksanvisningen för motorn. 

• För frågor om reservdelar, reservdels-

kataloger, service manualer och 

reparationer vänligen kontakta din 

återförsäljare.  

 

Reservdelskataloger finner du på: 

http://www.mikasa.com/ där du kan nå Mikasa 

WEB Parts Lists 

 

Illustrationerna i denna bruksanvisning kan 

skilja sig lite från den maskin du köpt på 

grund av designförändringar. 

 

2 Användning, varningar, 

uppbyggnad och 

kraftöverföring 

2.1 Användning 

Denna maskin är en fram- och backgående 

markvibrator som väger från över 200 kg till 

över 400 kg beroende på modell. De kraftiga 

vibrationerna från den kraftiga strukturen med 

två excentervikter inuti vibratorn ändrar 

maskinens rörelse till rakt framåt eller bakåt. 

Maskinen kompakterar genom denna rörelse. 

Maskinen packar och kompakterar alla 

marktyper förutom mjuk jord med hög 

vattenhalt. Eftersom maskinen kan gå rakt 

framåt och bakåt arbetar den mycket effektivt 

när man vill kompaktera i ett rakt spår. 

Eftersom maskinen arbetar så effektivt är den 

lämplig för kompaktering av stora ytor. 

Maskinen är också bra på att jämna ut och 

platta till så grova ytor med ojämnheter som 

uppstår efter en vibratorstamp. 

Maskinen har ett brett användningsområde 

inom tung kompaktering, från grundarbeten till 

utjämning före asfaltering. 

2.2 Varning för felaktig 

användning 

Använd inte denna maskin på mark med högt 

vatteninnehåll och särskilt inte på lera för då 

kommer maskinen inte kunna förflytta sig. 

Använd maskinen för att packa grus, sand, jord 

eller blandningar av dessa. Använd inte 

maskinen till något annat. 

2.3 Uppbyggnad 

Den övre delen av maskinen består av en 

motor, ett handtag, remskydd och en 

skyddsbåge. Den övre delen av maskinen är 

fäst i bottenplattan, som hör till den undre 

delen, genom vibrationsdämpare av gummi. 

Den undre delen av maskinen består av en 

bottenplatta med en vibrator. I vibratorn finns 

två excenteraxlar med excentervikter. 

Excenteraxlarnas rörelsefas relativt varandra 

kan ändras med hydraulisk styrning. 

Hydraulcylindern ansluter med en hydraulslang, 
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till hydraulpumpen som är direkt kopplad till 

fram-/backreglaget. 

2.4 Kraftöverföring 

Maskinen drivs av en luftkyld encylindrig 

fyrtakts bensinmotor eller dieselmotor. På 

motorns drivaxel sitter en centrifugalkoppling. 

Centrifugalkopplingen griper tag när motorns 

varvtal blir tillräckligt högt. Kopplingen driver 

en remskiva som via en kilrem överför kraften 

från motorn till remskivan på vibratorn.  

Genom denna process ändras motorns 

rotationsrörelse till en excentrisk rörelse som 

passar till kompaktering. 

Remskivan driver den primära excenteraxeln. 

De två axlarna med excentervikter sitter 

parallellt monterade och är sammankopplade 

genom kugghjul. De två axlarna roterar i 

samma hastighet åt olika håll och skapar 

vibrationer. 

Det finns ett spiralspår på insidan av den 

sekundära axelns kugghjul. Detta spår fungerar 

som ett styrspår som låter styrpinnen flytta sig 

längs med axeln. Styrpinnen vrider den 

sekundära axeln relativt kugghjulet. 

Fasförskjutningen mellan de två excenter-

axlarna ändras genom styrpinnens rörelse i 

axelriktningen. Skillnaden i fas ändrar 

vibrationernas riktning och ändrar därigenom 

maskinens rörelseriktning och hastighet.  
Hydrauliskt tryck används för att flytta 

styrpinnen i axelled. När oljetrycket ökar 

trycker kolven på axeln, styrpinnen följer då 

spåret så att axeln vrids och axlarnas 

fasförskjuts mot varandra. 

Maskinföraren kan justera trycket och 

oljemängden med handpumpen och genom att 

använda fram-/backreglaget få maskinen att 

förflytta sig i en för arbetet önskad hastighet.  

 

3 Varningssymboler 

Triangelsymbolerna ( ) som används i denna 

bruksanvisning och på dekaler på maskinen 

varnar för vanliga faror. Vänligen läs och följ 

dessa säkerhetsanvisningar. 

 

Fara! Symbolen visar att fara föreligger för 

den personliga säkerheten. 

Extremt farligt! Att inte följa en 

instruktion märkt med den här symbolen 

leder sannolikt till allvarlig skada eller dödsfall. 

Mycket farligt! Att inte följa en 

instruktion märkt med den här symbolen kan 

leda till allvarlig skada eller dödsfall. 

Fara! Att inte följa instruktionen 

kan medföra risk för personskador eller 

materiella skador, att maskinen skadas eller 

förstörs. 

Säkerhetsanvisningar (utan  symbol) 

Att inte följa anvisningen kan leda till 

materiella skador. 
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4 Säkerhetsföreskrifter 

4.1 Generella 

säkerhetsanvisningar 

 

 Mycket farligt! 

 
• 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. 

 

 Fara! 

    
• 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. För modeller med batteristart är 

det extra viktigt att avlägsna och förvara 

startnyckeln säkert. 

• Stäng av motorn innan någon form av 

underhållsarbete eller inspektion utförs. 

Om maskinen har batteri koppla ur det 

före underhållsarbetet. 

• Mikasa avsäger sig allt ansvar för olyckor 

som uppkommit till följd av modifikationer 

som gjorts på maskinen. 



Mikasa MVH- MVH-208/209/308/408 vibratorplattor 9 

 

EPOX Maskin AB 

Besöksadress: Landsvägen 1. Sollentuna • Telefon 08-754 71 60   402-07405 

E-post: info@epox.se • Hemsida: www.epox.se    1.1 

4.2 Säkerhetsanvisningar för 

tankning  

 Extremt farligt! 

   
• Tanka alltid på en väl ventilerad plats. 

• Se till att motorn är avstängd och att den 

har svalnat innan du tankar. 

• Ställ maskinen på en öppen plan yta utan 

brännbara material i närheten. Var försiktig 

och spill inte bränsle. Torka noga om spill 

inträffar. 

• Tanka aldrig i närheten av en öppen låga 

eller tända cigaretter. 

• Fyll inte upp till kanten, bränsle kan rinna 

ut från tanken och skapa en farlig situation. 

• Stäng tanklocket ordentligt efter 

tankningen. 

 

4.3 Säkerhetsanvisningar för 

användningsplats och 

ventilation 

 Extremt farligt! 

  
• Använd inte maskinen i dåligt ventilerade 

utrymmen som inomhus eller i tunnlar. 

Avgaserna från motorn innehåller giftiga 

gaser som kolmonoxid och är mycket 
farliga. 

• Använd inte maskinen nära öppen låga. 

 

4.4 Säkerhetsanvisningar före 

start 

 Fara! 

 

• Kontrollera att alla delar sitter fast 

ordentligt. Vibrationerna lossar bultarna 

vilket kan förorsaka allvarliga fel. Se till att 

bultarna är ordentligt åtdragna. 

 

4.5 Säkerhetsanvisningar under 

arbetet 

 Fara! 

 
• Se till att det är säkert att starta maskinen 

genom att först kontrollera vilka 

människor och objekt som finns i 

omgivningen 

• Se till att du står stadigt på marken och kan 

hålla balansen och kontrollera maskinen 

när du arbetar. 

• Motorn och ljuddämparen blir mycket 

heta. Rör inte omedelbart efter att motorn 

stängts av för de behåller värmen ett tag. 

• Om du märker en försämring av maskinens 

prestanda under arbetet, avbryt 

omedelbart arbetet. 

• Stäng alltid av motorn innan du lämnar 

maskinen. Vid transport stäng även 

bränslekranen. 

• Använd inte en elstartad maskin utan 

batteriet inkopplat. Det kan skada 

elsystemet. 
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4.6 Säkerhetsanvisningar för 

lyftning 

 Extremt farligt! 

 
• Kontrollera alltid före lyft att inga delar 

sitter löst eller är skadade, särskilt 

lyftbågen och vibrationsdämparnas 

infästningar. 

• Vid lyft måste motorn vara avstängd och 

bränslekranen stängd. 

• Använd en tillräckligt stark lyftstropp. 

• Lyft alltid i lyftbågen och lyft inte i någon 

annan del.  

• Låt aldrig människor eller djur passera 

under den upplyfta maskinen. 

• Tänk på säkerheten och lyft inte högre än 

nödvändigt. 

4.7 Säkerhetsanvisningar för 

transport och förvaring 

 

 Mycket farligt! 

    

• Motorn skall vara avstängd under 

transport. 

• Låt maskinen och motorn svalna före 

transport. 

• Töm maskinen på bränsle före transport. 

• Surra maskinen på ett säkert sätt under 

transporten så den ej kan röra sig eller 

välta. 

 

4.8 Säkerhetsanvisningar för 

underhåll 

 Mycket farligt! 

 
• 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.  

Var extra noga med maskinens lyftbåge, 

om den skadas kan en allvarlig olycka 

inträffa. 

• Börja underhållsarbeten först när maskinen 

svalnat helt. Särskilt ljuddämparen blir 

mycket het, risk för brännskador 

föreligger. Även motorn, motoroljan och 

vibratorn blir heta. Akta dig för 

brännskador. 

 

 

 Fara! 

 
• Före inspektioner och underhållsarbeten 

måste maskinen stängas av. Allvarliga 

skador kan uppstå om du fastnar i en 

roterande del. 

• Kontrollera att alla säkerhetsanordningar 

är korrekt fastsatta efter underhållsarbetet. 

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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Batterihantering 

 Extremt farligt! 

• Se till att batteriet är väl fastsatt, dra åt 

bultarna som håller batteriet väl efter 

bortmontering. Rörelserna hos ett dåligt 

fixerat batteri kan förorsaka kortslutning, 

ge elchocker och läckströmmar, 

vibrationerna kan skada batteriet så att det 

läcker frätande vätska. 

• Gas från batteriet kan förorsaka explosion. 

Låt inga gnistor eller öppna flammor 

komma nära batteriet. 

• Lått aldrig pluspolen och minuspolen 

komma i kontakt så att kortslutning sker. 

Gnistbildningen kan leda till antändning. 

 Mycket farligt! 

• Var försiktig när du hanterar batterivätska, 

elektrolyten är giftig och frätande. Om 

vätskan kommer i kontakt med huden, 

ögonen eller kläder skölj med rikligt med 

vatten och kontakta läkare. 
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4.9 Maskinens märkning och dekalernas platser på maskinen 
   

       
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Illustrationen visar modell MVH-308 

*Specifikationer kan ändras utan förvarning. 
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Referens Artikelnummer Artikelbenämning Antal Anmärkning 

1 9202-10100 Dekal, EU ljud Lwa 108 1  
2 9201-08800 Dekal, tändningslås 1 Endast diesel 

3 9202-14960 Dekal, tändningslås 1 Endast diesel 

4 9202-01950 Dekal, olja SAE 10W-30 1  

5 9202-14950 Dekal, ta ur nyckel 1 Endast diesel 

6 9202-14730 Dekal, lyft inte här 1  

7 9202-14740 Dekal, lyftposition 1  

8 9202-17640 Dekal, Compass logotyp 94 mm 1 Endast diesel 

9 9202-17650 Dekal, Compass logotyp 110 mm 2 Endast diesel 

10 9202-14760 Dekal, varningar (piktogram)/ V-typ 1  

11 9202-14750 Dekal, handhavande motor /GS 1 Endast bensin 

12 9202-17130 Dekal, Mikasa logotyp (w) 200L  2  

13 9202-17110 Dekal, Mikasa logotyp 35x70 2  

14 9202-18140 Dekal, E/G RPM 3400 1 208(209)G/D, 308D 

14 9202-18130 Dekal, E/G RPM 3600 1 308G 

14 9202-18150 Dekal, E/G RPM 2400 1 408D, 508D 

14 9202-18160 Dekal, E/G RPM 3200 1 208(209)DY, 408G 

15 9202-17870 Dekal, modell MVH-308 1 308 

15 9202-17880 Dekal, modell MVH-408 1 408 

15 9202-17890 Dekal, modell MVH-508 1 508 

16 9202-20060 Dekal, modell MVH-208 R-gr 2 208 

16 9202-20080 Dekal, modell MVH-208 R-or 2 208 

16 9202-20100 Dekal, modell MVH-209 R-gr 2 209 

16 9202-20120 Dekal, modell MVH-209 R-or 2 209 

16 9202-17710 Dekal, modell MVH-308 R-gr 2 308 

16 9202-17730 Dekal, modell MVH-308 R-or 2 308 

16 9202-17750 Dekal, modell MVH-408 R-gr 2 408 

16 9202-17770 Dekal, modell MVH-408 R-or 2 408 

16 9202-17790 Dekal, modell MVH-508 R-gr 2 508 

16 9202-17810 Dekal, modell MVH-508 R-or 2 508 

17 9201-05070 Dekal, modell MVH-208 L-gr 1 208 

17 9202-07820 Dekal, modell MVH-208 L-or 1 208 

17 9202-08540 Dekal, modell MVH-209 L-gr 1 208 

17 9202-17770 Dekal, modell MVH-209 L-or 1 208 

17 9202-17770 Dekal, modell MVH-308 L-gr 1 208 

17 9202-17770 Dekal, modell MVH-308 L-or 1 208 

17 9202-17770 Dekal, modell MVH-408 L-gr 1 208 

17 9202-17770 Dekal, modell MVH-408 L-or 1 208 

17 9202-17770 Dekal, modell MVH-508 L-gr 1 208 

17 9202-17770 Dekal, modell MVH-508 L-or 1 208 

18 —— Maskinskylt, Serienummer 1 Säljs ej separat. 

❖Specifikationer kan ändras utan förvarning. 
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4.10 Beskrivning av symboler på varningsklistermärken 

 
 

 

 

Läs bruksanvisningen noga 
Läs alltid bruksanvisningen så du 

förstår hur maskinen fungerar innan 

du använder den. 

 

 

Fara vid tankning 
Tanka inte när motorn är på eller är 

het  

 

 

Fara: Giftiga avgaser 
Risk för kolmonoxidförgiftning vid 

inandning av avgaserna. Använd inte 

maskinen i dåligt ventilerade 

utrymmen. 

 

 

Fara för hörselskada 

Använd alltid hörselskydd när du 

använder maskinen. 

 

 

Akta, fastna inte i rörliga delar 
Försäkra dig att maskinen är avstängd 

innan remskyddet lossas vid rembyte. 

 

 

Brandrisk 
Stäng av motorn vid tankning. Öppen 

flamma nära öppen bensintank medför 

stor brandrisk 

 

 

Risk för brännskada 
Rör inte de heta delarna (motor, 

ljuddämpare o.s.v.) under drift eller 

strax efter maskinen stängts av. 

 

 

Lyft inte maskinen i denna del  
Förbjudet att lyfta maskinen i 

handtaget. 

 

 

Håll avstånd till farliga delar 
Akta dig för heta eller roterande delar 

vid drift. 

 

 

Lyftställe 
Lyft endast maskinen i denna lyftbåge. 

Starta och stänga av (för dieselmotorer, se motorns bruksanvisning) 

Artikelnummer 9209-00110 Dekal, set /MVH, MRH /EXP, EU 

(NPA-1476 : ”Diesel engine type” ingår ej.) 

Starta 

 Öppna bränslekranen för att starta. 

 Vrid strömbrytaren till ”I” (ON) läget. 

 Stäng choke reglaget. 

 Dra igång motorn med magnapullstarten. 

 Ställ tillbaka choken till öppen. 

Stänga av 

 Vrid ner gasreglaget till min. 

 När motorn svalnat, vrid strömbrytaren till ”O” (OFF) läget. 

 Stäng bränslekranen. 
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4.11 Reglagens plats och benämningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
❖Illustrationen visar modell MVH-308 

 
1. Oljepåfyllning för motorn (ingen nivåplugg) 

2. Gummilock 

3. Tanklock (bränslepåfyllning) 

4. Tim- och varvtalsräknare 

5. Låsmekanism för handtagsstången 

6. Tändningslås  

7. Luftningsplugg med gummihätta 

8. Handtag 

9. Handpump 

10. Kompakteringsindikator (COMPASS) 

11. Cyklonrenare 

12. Breddökningslist (tillval) 

13. Lyft- och skyddsbåge 

14. Bottenplatta 

15. Oljenivåplugg för vibratorn (påfyllning) 

16. Motor 

17. Skyddshuv, främre  

18. Skyddsbåge 

19. Spänne för skyddshuv 

20. Skyddshuv, bakre 

21. Handtagsstång (förvaringsläge) 

22. Fram-/backreglage (justering av riktning 

och hastighet)  Forward-framåt,  

Neutral-neutral, Reverse-back  

23. Gasreglage 

24. Handtagsstång (driftläge) 

25. Vred för höjdjustering av handtagsstången 

26. Batteri 

27. Tömningsplugg för olja i vibratorn 

28. Motorströmbrytare (ON-på /OFF-av) 
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5 Specifikationer 

Modell MVH-208DSZ MVH-208DSY MVH-209DSZ 
MVH-308DSZ 

MVH-308DSZ-

PAS Huvuddimensioner 

Total längd mm 1310 1310 1310 1540 

Total höjd (Handtag) mm 1010 1010 1010 1030 

Total bredd mm 500 500 600 445(595,745) 

Bottenplatta 

Bredd mm 500 500 600 445(595,745) 

Längd mm 720 720 720 860 

Vikt 

Arbetsvikt kg 240 237 247 345(360,375) 

Motor 

Fabrikat / Modell  HATZ, 1B30 YANMAR, L70N6 HATZ, 1B30 HATZ, 1B30 

Motortyp  
Luftkyld, fyrtakts 

dieselmotor 

Luftkyld, fyrtakts 

dieselmotor 

Luftkyld, fyrtakts 

dieselmotor 

Luftkyld, fyrtakts 

dieselmotor 

Maximal effekt 
kW/min-1 

HK/min-1 

4,9/3300 

6,7/3300 

4,9/3600 

6,7/3600 

4,9/3300 

6,7/3300 

4,9/3300 

6,7/3300 

Driftsvarvtal (rpm) min-1 3400 3100 3400 3350 

Elektrisk start  Ja Ja Ja Ja 

Prestanda 

Vibrationsfrekvens Hz/VPM 87/5200 87/5200 87/5200 73/4400 

Centrifugalkraft kN/kgf 37/3772 35/3570 37/3772 45/4600 

Arbetshastighet max m/min 27 26 26 27 

Hand- och arm- 

vibrationer (HAV) 
m/s2 3,8 —— 4,4 6,1 

 

Modell 
MVH-308DSY 

MVH-308DSY-

PAS 

MVH-408DSZ 

MVH-408DSZ-

PAS 

MVH-408DSY 

MVH-408DSY-

PAS 

MVH-508DSZ 

MVH-508DSZ-

PAS Huvuddimensioner 

Total längd mm 1540 1570 1570 1600 

Total höjd (Handtag) mm 1030 1030 1030 1070 

Total bredd mm 445(595,745) 500(650,800) 500(650,800) 650(800) 

Bottenplatta 

Bredd mm 445(595,745) 500(650,800) 500(650,800) 650(800) 

Längd mm 860 900 900 900 

Vikt 

Arbetsvikt kg 341(356,371) 408(423,438) 407(422,437) 525(540) 

Motor 

Fabrikat / Modell  YANMAR, L70N6 HATZ, 1B50 YANMAR, L100N2 HATZ, 1D81 

Motortyp  
Luftkyld, fyrtakts 

dieselmotor 

Luftkyld, fyrtakts 

dieselmotor 

Luftkyld, fyrtakts 

dieselmotor 

Luftkyld, fyrtakts 

dieselmotor 

Maximal effekt 
kW/min-1 

HK/min-1 

4,9/3600 

6,7/3600 

6,7/2500 

9,1/2500 

7,0/3200 

9,5/3200 

8,9/2500 

12,1/2500 

Driftsvarvtal (rpm) min-1 3600 2350 3200 2350 

Elektrisk start  Ja Ja Ja Ja 

Prestanda 

Vibrationsfrekvens Hz/VPM 73/4400 73/4400 73/4400 69/4150 

Centrifugalkraft kN/kgf 45/4600 55/5600 50/5100 65/6600 

Arbetshastighet max m/min 27 28 27 29 

Hand- och arm- 

vibrationer (HAV) 
m/s2 —— 4,7 —— 5,5 
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Modell 
MVH-

208GH 

MVH-

209GH 

MVH-

308GH 
MVH-308GE 

MVH-

408GH 

Huvuddimensioner 
Total längd mm 1310 1310 1540 1540 1570 

Total höjd (Handtag) mm 1010 1010 1030 1030 1030 

Total bredd mm 500 600 445(595,745) 445(595,745) 500(650,800) 

Bottenplatta 

Bredd mm 500 600 445(595,745) 445(595,745) 500(650,800) 

Längd mm 720 720 860 860 900 

Vikt 

Arbetsvikt kg 210 217 310(325,340) 307(322,337) 364(379,394) 

Motor 

Fabrikat / Modell  HONDA, GX240 HONDA, GX240 HONDA, GX270 ROBIN,EX27 HONDA, GX390 

Motortyp  
Luftkyld, fyrtakts 

bensinmotor 

Luftkyld, fyrtakts 

bensinmotor 

Luftkyld, fyrtakts 

bensinmotor 

Luftkyld, fyrtakts 

bensinmotor 

Luftkyld, fyrtakts 

bensinmotor 

Maximal effekt 
kW/min-1 

HK/min-1 

5,3/3600 

7,2/3600 

5,3/3600 

7,2/3600 

6,3/3600 

8,6/3600 

6,6/4000 

9,0/4000 

8,7/3600 

11,9/3600 

Driftsvarvtal (rpm) min-1 3400 3400 3600 3600 3200 

Elektrisk start  Nej Nej Nej Nej Nej 

Prestanda 
Vibrationsfrekvens Hz/VPM 87/5200 87/5200 73/4400 73/4400 73/4400 

Centrifugalkraft kN/kgf 37/3772 37/3772 45/4600 45/4600 55/5600 

Arbetshastighet max m/min 27 26 27 27 28 

Hand- och arm- 

vibrationer (HAV) 
m/s2 4,0 3,7 2,8 3,8 3,7 

* Specifikationer kan ändras utan förvarning. 

* Talet i parantes anger värdet med breddökningslister (tillval). 

   MVH-308,408: (standardlister, breda lister) 

   MVH-508: (breda lister) 

 

Anmärkning: 

Vibrationsvärdet följer EU direktivet 2002/44/EC och värdet visas som ett tre-axligt min värde. 

Testbanan (gruskross) följer standarden EN500-4. 

Ovanstående värden kan ändras om maskinen modifieras och/eller kraven ändras. 
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6 Yttermått 
MVH-208 

MVH-209 

MVH-308 

MVH-408 

*Illustrationen visar modell MVH-308 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MVH-508 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Specifikationer kan ändras utan förvarning 
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7 Inspektion/Kontroll före användning 
 

Kontrollpunkt Att göra/titta efter 

Utseende Sprickor, deformation 

Främre och mittersta skyddshuven Lösa delar, sprickor, lösa eller saknade bultar och muttrar 

Bränsletanken Läckage, bränslenivå, smuts 

Bränslesystem Läckage 

Bränslefilter Smuts 

Motorolja Läckage, oljenivå, smuts 

Olja i vibratorhus Läckage, oljenivå, smuts 

Kilrem Sprickor, remspänning 

Hydraulsystem Läckage, lösa delar, skavanker, slitage 

Fram-/backreglage, delar Lösa delar, sprickor, lösa eller saknade bultar och muttrar 

Fram-/backreglage, funktion Funktionskontroll, spel 

Bultar och muttrar Lösa eller saknade bultar och muttrar 

För motorns kontrollpunkter, se den separata bruksanvisningen för motorn.  

 Fara! 

Motorn måste stängas av före inspektion. 

 

 

7.1 Motorolja 

Ställ maskinen plant för att kontrollera motorns 

oljenivå. Fyll på om nivån är låg. 

(Fig. 1) 

På Hatz motorer (1B och 1D) kan endast 

påfyllning kan göras uppifrån. (Det finns ingen 

mätsticka.) (Fig. 2) 

 *Fyll på sakta vid påfyllning uppifrån (Hatz 1B 

och 1D). Om en stor mängd olja hälls på en 

gång kan den rinna över. 

 

 

 

Använd följande oljetyp: 

Kvalitet: Dieselmotorolja; CC eller bättre. 

 Bensinmotorolja; SE eller bättre. 

Viskositet: SAE 30 vid 20C eller varmare 
 SAE10W-30 

7.2 Olja i vibratorhus 

Ställ maskinen plant och ta loss oljenivåpluggen 

på vibratorn. Kontrollera att nivån är inom det 

tillåtna intervallet, fyll på vid behov med 

SAE10W-30 motorolja.   

Rekommenderad oljemängd är 6 dl. (Fig. 3) 
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7.3 Tankning 

 Extremt farligt! 

• Stäng av motorn före tankning. 

• Tanka aldrig nära öppen flamma. 

• Fyll inte upp till kanten på grund av risk 

för spill. 

• Torka noga om spill inträffar. 

• Använd för motortypen lämpligt bränsle, 

ren bilbensin eller diesel. Tanka genom ett 

filter. 

• Tanklocket sitter under gummilocket på 

maskinens ovansida. 

• Tanklocket på en Hatz motor har ett 
spänne som måste lossas innan tanklocket 

kan öppnas. (Fig. 4) 

 

7.4 Höjdjustering av 

handtagsstången 

Handtaget är justerbart för bättre 

förarkomfort.  (Fig. 5) 

Lossa vingmuttern. Vrid knoppen medurs för 

att höja handtaget och moturs för att sänka det. 

Lås fast handtaget med vingmuttern när det är i 

önskad höjd.  

 

8 Användning 

8.1 Start 

Bensinmotor 

1. Öppna bränslekranen genom att vrida 

reglaget. (Fig. 6) 
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2. Vid kall väderlek eller då motorn är 

svårstartad, stäng chokereglaget genom att 

vrida det till startläget. Detta behövs inte 

när motorn redan är varm. (Fig. 7) 

 

3. För gasreglaget till tomgångsläget. (Fig. 8) 

 

4. När motorn är står still visar tim- och 

varvtalsräknaren total driftstid (kumulativ 

tid) i timmar (HRS). (Fig. 9) 

 

5. Vrid motorströmbrytaren, på den bakre 

skyddshuven, till läge ”ON” (Fig. 10) 

 

6. Starta motorn 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. Dra inte så hårt att 

snöret går av. (Fig. 11) 

 

7. När motorn startat, öppna chokereglaget 

gradvis till helt öppet. (Fig. 12) 

När chokereglaget står i startläget, 

vrid det gradvis till körläget, lyssna så 

att motorns gång stabiliseras. 
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8. Varmkör motorn i tomgångsläge i 2 till 3 

minuter, detta är extra viktigt vid låg 

yttertemperatur. 

9. När motorn går, visar tim- och 

varvtalsräknaren motorns varvtal i varv per 

minut (RPM).  

 

 

Dieselmotor 

För YANMAR motor, öppna bränslekranen 

genom att vrida reglaget. (Fig. 14) 

(Gäller endast YANMAR) 

 

Startmotor 

1. Sätt nyckeln i tändningslåset. 

2. För upp gasreglaget till tomgångsläget.  

(Fig. 15) 

 

3. Vrid nyckeln till körläget (”RUN”). (Fig. 16)  

En summerton hörs. Tim- och 

varvtalsräknaren visar först ”HA” eller 

”YA” (motortyp) men övergår omedelbart 

till total driftstid (kumulativ tid) i timmar 

(HRS). (Fig. 17) 
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4. Vrid nyckeln ytterligare till startläget 

”START” för att starta motorn. Släpp 

nyckeln när motorn har startat. (Fig. 12) 

När motorn kommit upp i varv tystnar 

summertonen. 

5. När motorn går, visar tim- och 

varvtalsräknaren motorns varvtal i varv per 

minut (RPM). (Fig. 18) 

 

6. Varmkör motorn i tomgångsläge i 2 till 3 

minuter, detta är extra viktigt vid låg 

yttertemperatur. 

 

 Fara! 

• Om motorn inte startar, kör inte 

startmotorn längre än 5 sekunder. 

Vrid tillbaka nyckeln till körläget 

(”RUN”) och vänta minst 10 

sekunder till nästa försök. 

• Vrid aldrig nyckeln till startläget när 
motorn är igång. 

 

Magnapullstart 

1. Sätt nyckeln i tändningslåset. 

2. För upp gasreglaget till tomgångsläget.  
(Fig. 15) 

3. Vrid nyckeln till körläget (”RUN”).  

(Fig. 16) En summerton hörs. Tim- och 

varvtalsräknaren visar först ”HA” 

(motortyp) men byter snart till total 

driftstid (kumulativ tid) i timmar (HRS). 

(Fig. 17) 

4. Dra långsamt ut starthandtaget tills du 

känner ett motstånd (kompressionsläge).  
Dra kraftigt i starthandtaget för att starta 

motorn, men dra inte så hårt att snöret går 

av eller lossnar, följ med handtaget tillbaka 

utan att släppa taget tills snöret rullats in.  

(Fig. 19) 

 

 

 Fara! 

• Dra inte ut snöret hela vägen. 

• Släpp inte handtaget när motorn 

startat, följ med handtaget tillbaka 

utan att släppa taget tills snöret 

rullats in. Om handtaget släpps kan 

kastet skada magnapullstarten och 

motorn. 

• Vrid aldrig nyckeln till startläget när 

motorn är igång. 
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8.2 Drift 

 Fara! 

• Kontrollera att inga föremål eller 

markförhållanden som kan skada 

föraren eller maskinen finns i 

närheten eller i maskinens väg. 

• Rör aldrig rörliga eller heta delar när 

maskinen körs. 

 

1. Starta vibratorn genom att snabbt och 

bestämt föra upp gasreglaget till driftläget. 

När motorns varvtal ökar börjar 

centrifugalkopplingen greppa, om varvtalet 

ökar långsamt kommer kopplingen att slira 

vilket sliter på kopplingen och kan skada 

den. 

(Fig. 20 Bilden visar gasreglagets lägen på 

maskin med dieselmotor.) 

 

2. Använd fram-/backreglaget för att få 

maskinen att köra framåt eller bakåt. När 

reglaget förs framåt rör sig maskinen framåt 

och när reglaget förs bakåt rör sig maskinen 

bakåt. Med reglaget i neutralläget vibrerar 

maskinen på stället.  

(Fig. 21) 

 

3. När maskinen körs på lerhaltigt underlag 

tenderar lera att fastna under bottenplattan 

och körhastigheten minskar. Kontrollera då 

om lera sitter fast på bottenplattans 

undersida.  

Denna maskin kan inte prestera bra på 

lermark eller annan mark med hög 

vattenhalt. Låt marken torka tills en lämplig 
vattenhalt nåtts så att maskinen kan 

kompaktera väl. 

4. För gasreglaget snabbt tillbaka till 

tomgångsläget när du vill avbryta arbetet. 

(Fig. 22 Bilden visar gasreglagets lägen på 

maskin med dieselmotor.) 

 

  Fara! 

• Vänta tills vibratorn har stannat 

innan du för tillbaka gasreglaget till 

driftläget efter att du har dragit ner 

det till tomgångsläget under drift. 

 

8.3 Kompakteringsindikator  

(Compass II) 
*Indikatorn är ett fabriksmonterat tillval för 

modellerna MVH-308 och MVH-408. 

Kompakteringsindikatorn (Compass II) är ett 

system som visar packningsgraden med 

lysdioder (LED) baserat på mätningar av en 

accelerationssensor när maskinen körs. 

Denna kompakteringsindikator effektiviserar 

packningsarbetet genom att hindra onödig 

packning av områden som redan är väl 

kompakterade och hjälper till att identifiera 

områden som behöver kompakteras ytterligare. 

Indikatorn kan även påvisa avvikelser i 

maskinens vibrationsfrekvens, markproblem 

(mjuk jord) och funktionsproblem. 

(Fig. 23) 
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Observera: 

Kompakteringsindikatorn visar inte ett absolut 

värde på markbärigheten. 

Kontrollera markbärigheten genom att utföra 

mätningar med statisk plattbelastning och 

fallviktsmätning (FDW) eller motsvarande 

metod, jämför med vilken kompakteringsgrad 
indikatorn visar för att notera vilken 

indikering som motsvarar det uppmätta 

värdet. 
 

1. Normal packning. 

Den gröna dioden lyser när maskinen rör 

sig normalt. När packningen inleds tänds 

den första gula dioden ① och med ökande 
packningsgrad tänds fler dioder ②-⑧. 
När den kompakteringsgrad som 
kalibrerats in på mark med önskad styvhet 
uppnåtts är packningen färdig. (Fig. 24 och 
25) 

 

 

 

2. Normal packning, kompakteringsgräns. 

Kompakteringsgränsen har uppnåtts när 

alla gula dioder från ①-⑧ lyser och den 

röda dioden tänds. Högre packningsgrad 

kan inte uppnås med maskinen. Önskas 

ytterligare kompaktering måste en 
kraftigare maskin användas.  

3. Indikering vid avvikelser  

a. Indikering vid markavvikelser 

Om marken är instabil eller för mjuk 

(t.ex. jord med hög lerhalt) kommer 

endast den röda dioden lysa, inga gula 

dioder tänds. (Fig. 26) 

 

b. Indikering vid vibrationsavvikelser  

En felaktig vibrationsfrekvens (för låg eller 

för hög) indikeras av att den gröna dioden 

blinkar. För låg vibrationsfrekvens kan 

orsakas av till exempel för lågt 

motorvarvtal eller slirande drivrem. 

(Fig. 27) 
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4. Indikering vid elfel 

a. Sensorn urkopplad 

(mellan accelerometer och panel) 

Om panelen växlar mellan att visa 

blinkande grön och blinkande röd diod, se 
illustrationen nedan, kan kontakten 

mellan accelerometern med panelen 

brutits. (Fig.28) 

 

b. Elkabel urkopplad 

(mellan batteri och panel) 

Om panelen inte får ström när 

strömbrytaren är tillslagen, kontrollera så 

att elledningen till batteriet inte har 

lossnat.  
 

9 Stänga av maskinen 
Bensinmotor 

1. Vrid ner gasreglaget till tomgångsläget. Kör 

motorn på lågt varvtal i 3 till 5 minuter, så 

att den svalnar, innan den stängs av.  

2. Vrid motorströmbrytaren till ”OFF” för att 

stanna motorn. (Fig. 29) 

 

3. Stäng bränslekranen. (Fig. 30) 
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Dieselmotor 

1. Vrid ner gasreglaget till tomgångsläget. Kör 

motorn på lågt varvtal i 3 till 5 minuter, så 

att den svalnar, innan den stängs av.  

2. Vrid ner gasreglaget till stoppläget för att 
stanna motorn. När motorn stannat hörs 

en summerton. (Fig. 31) 

 

3. Vrid tändningsnyckeln till stoppläget 

(”STOP”) och summertonen slutar.  

(Fig. 32) 

 

4. För YANMAR motor, stäng bränslekranen 

genom att vrida reglaget. (Fig. 33) 

(Gäller endast YANMAR) 

 

 

10 Transport och förvaring 

10.1 På och avlastning  

 Mycket farligt! 

• Kontrollera alltid före lyft att inga 

delar sitter löst eller är skadade, 

särskilt lyftbågen och vibrations-

dämparnas infästningar. 

• Vid lyft måste maskinen vara 

avstängd och bränslekranen stängd. 

• Kontrollera att lyfthjälpmedlen är i 

gott skick och godkända för 

erforderlig vikt och lyftsätt. 

• Lyft sakta utan ryck. Låt aldrig 

människor eller djur passera under 

den lyfta maskinen. 

• Tänk på säkerheten och lyft inte 

högre än nödvändigt. 

1. Använd en kran för att lasta på och av 

maskinen. 

2. Utse en kvalificerad person till att övervaka 

lyftet och följ alltid den personens 

instruktioner. 

3. Lyft alltid i maskinens lyftbåge. (Fig. 34)  

Lyft aldrig i handtaget. 
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10.2 Säkerhetsanvisningar för 

transport 

 

 Mycket farligt! 

• Motorn skall vara avstängd under 

transport. 

• Töm maskinen på bränsle före 

transport. 

• Surra maskinen på ett säkert sätt 

under transporten så den ej kan röra 

sig eller välta. 

• Se till att handtagsstången låses fast 

ordentligt i förvaringsläget. 

• Avlägsna startnyckeln före transport. 

 

 

10.3 Förvaring 

1. Rengör maskinen med vatten för att 

avlägsna damm och smuts. Var försiktig vid 

tvättningen så att du inte blöter ner 

elektriska komponenter eller ljuddämparen.  

2. Förvara på en torr plats utan direkt solljus, 

täck över maskinen så att den ej blir 

dammig.  

3. Förvara maskinen inomhus, i en lokal med 

låg luftfuktighet, lämna den inte utomhus. 

4. Inför längre tids förvaring, töm tanken på 

bränsle och koppla bort batteriet eller 

förvara det separat. 

5. Kontrollera oljenivå och batterikapacitet 
före användning efter en längre tids 

förvaring. 
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11 Regelbundet underhåll och justeringar 

11.1 Underhållsschema 
Kontrollintervall Kontroll av del Att göra/titta efter Oljor 

Dagligen 

(Före start) 

Utseende Skavanker, deformation   

Bränsletank Läckage, bränslenivå, smuts Bränsle 

Bränslesystem Läckage, bränslenivå, smuts   

Motorolja Läckage, oljenivå, smuts Motorolja 

Vibrationsdämpare Sprickor, skador, slitage   

Handpump Läckage  Hydraulolja 

Olja i vibratorhus Läckage  Motorolja 

Hydraulsystem Läckage, lösa delar, skavanker, slitage Hydraulolja 

Luftrenare Damm på skumgummifiltret   

Lyftbåge Brott, skador, lösa eller saknade bultar och muttrar   

Fram-/backreglage, 

ingående delar 

Saknade delar, brott, skavanker, lösa delar, saknade 

bultar och muttrar 

  

Fram-backreglage, funktion Funktionskontroll, spel 
 

Bultar och muttrar Lösa eller saknade delar  

Slangar  Sprickor, skador   

Efter de första 20 

timmarna 

Motorolja Byt efter de första 20 h Motorolja 

Oljefilter Byt efter de första 20 h   

Var 100:e timme Motorolja Byt   Motorolja 

Oljefilter Rengör   

Olja i vibratorhus Läckage, oljenivå, smuts Motorolja 

Hydraulolja Läckage, oljenivå, smuts Hydraulolja 

Batteripoler Rengör   

Var 200:e timme Kilrem Skavanker, remspänning   

Centrifugalkoppling Smuts, skavanker, slitage   

Var 300:e timme Olja i vibratorhus Byt Motorolja 

Hydraulolja Byt Hydraulolja 

Bränslefilter Byt   

Oljefilter Byt   

Vartannat år Bränsleslangar Byt   

Vid behov Luftfilterinsats Byt   

Hydraulslangar Byt   

Cyklonrenare Rengör  

För ytterligare information om skötsel och underhåll av motorn se den medföljande 

bruksanvisningen för motorn.  

Varning: Den ovanstående tabellen visar kontrollintervaller vid standardförhållanden. 

 Kontrollintervallet kan behöva ändras beroende på driftsförhållanden. 

Vid kontroll av åtdragning av bultar och muttrar se nedanstående tabell över dragmoment. 

Åtdragningsmoment (enhet kgf-cm, 1kgf-cm=9,80665Ncm) 
 Gängdimension 

6mm 8mm 10mm 12mm 14mm 16mm 18mm 20mm 

 

 

Material 

4T (SS41) 70 150 300 500 750 1100 1400 2000 

6-8T (S45C) 100 250 500 800 1300 2000 2700 3800 

11T (SCM3) 150 400 800 1200 2000 2900 4200 5600 

Vid infästning i 

aluminium 

100 300-350 650-700 (Alla bultar på maskinen är högergängade.) 



30 Mikasa MVH- MVH-208/209/308/408 vibratorplattor 

 

EPOX Maskin AB 

Besöksadress: Landsvägen 1. Sollentuna • Telefon 08-754 71 60     402-07405 

E-post: info@epox.se • Hemsida: www.epox.se    1.1 

 

11.2 Öppna den främre 

skyddshuven 

För bekvämt underhållsarbete. 

 Fara! 

• Utför underhållsarbeten på en plan 

och hård yta så att maskinen står 

stadigt. 

• Vänta tills maskin och motor svalnat 

innan underhållsarbeten påbörjas. 

• Rör inte heta delar! Motor och 

ljuddämpare blir mycket heta vid 

drift. 

• Var försiktig så att du inte klämmer 

fingrarna vid öppning och stängning 

av skyddshuven. 

 

1. Lossa och avlägsna bultarna uppe på den 

främre skyddshuven. Lossa bultarna på 

skyddshuvens sidor (utan att avlägsna dem). 

(Fig. 35) 

Modell Bultstorlek 

MVH-208,209 M12x35 

MVH-308,408,508 M14x45 

 

Generalagentens anmärkning: 

Spännena uppe på huven som håller fast den 

bakre skyddshuven måste också öppnas. 

Bensinmotor 

2. Greppa skyddshuvens sidor och drag 

uppåt. (Fig.36) 

 

3. Öppna skyddshuven genom att försiktigt 

tippa den framåt. (Fig.37) 

 

Dieselmotor 

2. Greppa lyftbågen och undre kanten på 

huvens framsida och drag uppåt. (Fig. 38) 

 

3. Öppna skyddshuven genom att försiktigt 

tippa den framåt. (Fig.39) 
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Alla motortyper 

4. Stäng skyddshuven genom att försiktigt fälla 

tillbaka den och sen tycka ner den till 

ursprungsläget (stängt läge). Drag åt 

bultarna med angivet åtdragningsmoment. 

(Fig. 40) 
Bultstorlek Åtdragningsmoment Anmärkning 

M12x35 117,6 Nm 
Använd Loctite 

#243 

M14x45 176,6 Nm 
Använd Loctite 

#243 

 

 Fara! 

• Fäst inte skyddshuven med 

framkanten i öppet läge, tryck ner 

den till stängt läge först. 

• Starta inte motorn med 

skyddshuven öppen. 

• Drag åt bultarna noga. 

 

11.3 Byte av motorolja 

Utför det första bytet av motorolja efter 20 

drifttimmar, byt sedan var 100:e timme. (Fig. 

41) 

 

Generalagentens anmärkning: 

Se den separata bruksanvisningen för motorn. 

 

11.4 Rengöring av luftrenare 

Motorns luftrenare. 

När filterinsatsen i motorns luftrenare blir 

smutsigt blir motorn mer svårstartad och full 

effekt kan inte uppnås. Maskinens prestanda 

försämras och motorns livslängd förkortas 

markant. Glöm inte att rengöra filterinsatsen. 

(För detaljer se motorns bruksanvisning.) Byt 

till en ny filterinsats om den inte kan göras ren. 

(Fig. 42) 

 

Cyklonrenare 

Rengör koppen ofta. En igensatt kopp minskar 

cyklonrenarens effekt och sliter på 

filterinsatsen. 

Rengöring av dammkoppen 

1. Öppna spännet för att ta loss koppen.  

(Fig. 43) 
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 Fara! 

Var försiktig så att du inte klämmer 

fingrarna. 

2. Rengör koppens insida med vatten och pH-

neutralt rengöringsmedel. 

 Fara! 

Använd inte organiska lösningsmedel 

som lacknafta eller aceton, det kan 

skada eller deformera koppen. 

3. Montera tillbaka koppen och spänn fast den 

ordentligt. (Fig. 44) 

 

11.5 Kontroll och byte av kilrem 

och centrifugalkoppling 

1. Kontroll av kilrem (Fig. 45) 

Kontrollera kilremmen var 200:e drift-

timme. Ta loss övre remskyddet. Vid hårt 

tryck med ett finger mitt emellan axlarna 

skall remmen ge efter ca 10mm. För lös 

remspänning leder till dålig kraftöverföring 

och därmed sämre packning. Det förkortar 

även kilremmens 

livslängd.

 
2. Byta kilrem 

• Ta loss kilremmen 

Ta loss övre och nedre remskyddet. Sätt 

en svängd nyckel, 19 mm, eller liknande, vid 

den nedre remskivans fästbult. Stoppa in en 

trasa eller annat tyg under kilremmen, på 

vänster sida uppe vid centrifugalkopplingen. 

Vrid nyckeln medurs så att tyget kommer 

in mellan kilremmen och centrifugal-

kopplingen och kräng av kilremmen genom 

att samtidigt dra i tyget. 

• Montera kilremmen 

Sätt den nya kilremmen runt nedre 

remskivan. Tryck kilremmen mot 

centrifugalkopplingen på vänster sida. Vrid 

nyckeln medurs så att kilremmen glider på 

centrifugalkopplingen. 

 Fara! 

• Stäng av motorn före kontroll eller 

byte av kilrem. 

• Var försiktig så att handen inte 

fastnar mellan kilremmen och 

centrifugalkopplingen. Använd alltid 

skyddshandskar. 
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3. Kontroll av kopplingen 

Kontrollera kopplingen när kilremmen 

kontrolleras. Kontrollera centrifugal-

kopplingens utsida och remspåret så att 

inga synliga skador eller förslitningar finns. 

Rengör remspåret om det behövs.  

Kopplingens funktion testas när provkörs 

med monterat remskydd. Om 

centrifugalkopplingens belägg är slitna slirar 

kopplingen och kraftöverföringen fungerar 

då inte riktigt. Om beläggen är slitna eller 

centrifugalkopplingen skadad behöver den 

bytas. 

4. Byte av kopplingen 

• Demontera kilremmen. (Se avsnittet ovan 

om kilremmen) 

• Lösgör centrifugalkopplingens fästbult från 

motoraxeln med hjälp av en förlängd nyckel 

och t.ex. en gummiklubba. Bulten lossas 

moturs. 

• Dra loss centrifugalkopplingen med en 

avdragare. 

• Montera den nya kopplingen genom att 

utföra ovanstående baklänges. Dra åt 

fästbulten ordentligt med hjälp av t.ex. 

förlängd nyckel och gummiklubba. 

 Fara! 

• Om maskinens vibrationer minskar under 

drift trots att motorn går normalt, 

kontrollera genast kilremmen och 

kopplingen. 

 

11.6 Kontroll och byte av 

vibratorolja 

Kontrollera vibratoroljan var 100: drifttimme. 

Ställ maskinen plant så den inte lutar. Ta loss 

oljenivåpluggen och kontrollera att oljenivån är 

inom det tillåtna intervallet. (Fig. 46) 

Byt vibratoroljan var 300:e drifttimme. Töm 

vibratorn genom att lossa på oljeavtappnings-

pluggen och vinkla maskinen genom att palla 

upp bottenplattan på den motsatta sidan. Samla 

upp oljan i ett kärl och se till att den 

omhändertas enligt gällande lagstiftning. 

 

❖ Använd motorolja SAE10W/30 som 

smörjolja. Oljemängden till är 6 dl. 

 

 Fara! 

• 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.  
Var extra noga med maskinens lyftbåge, 

om den skadas kan en allvarlig olycka 

inträffa. 

• Rengör alltid runt oljepluggarna innan de 

öppnas för att förhindra föroreningar från 

att komma in i oljan. 

• Vid tömning av vibratorn återstår alltid 
lite olja i vibratorn. Kontrollera därför 

alltid oljenivån med nivåpluggen efter 

påfyllning. 

• Överfyll inte med olja (6 dl), det ger en 

ökad bränsleförbrukning och försämrar 

maskinens prestanda p.g.a. överbelastning 

av motorn. 
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11.7 Kontroll och byte av 

hydraulolja 

Kontroll av hydrauloljenivå 

Kontrollera hydrauloljenivån var 100:e 

drifttimme. Ställ handtaget förvaringsläget, rakt 

upp, lossa gummihättan och luftpluggen. 

Kontrollera att oljenivån är i höjd med strecket 

(OIL LEVEL). (Fig. 47) 

 

Byte av hydraulolja 

1. Avlägsna gummihättan och sen luftpluggen 

(med en 24 mm nyckel). Töm oljan genom 

att lossa hydrauloljeslangen från cylindern på 

vibratorn. För frambackreglaget till läge 

bakåt för att tömma pumpen. Samla 
hydrauloljan i ett kärl och se till att den 

omhändertas enligt gällande lagstiftning. (Fig. 

47, 48) 

 

2. Återmontera hydraulslangen på cylindern 

när oljan tömts ur. Fixera fram-/backreglaget 

i läge maximalt framåt med ett rep fäst i 

lyftbågen. (Fig. 49) 

 

3. Fyll på hydraulolja (5,5 dl) genom 

luftningsplugg-hålet på handtaget. (Fig. 47) 

4. Ta loss luftpluggen på cylindern. Olja 

kommer att bubbla ut. Skruva fast pluggen 

ordentligt när det slutat att komma 

luftbubblor ur hålet. (Fig. 48) 

5. Lösgör fram-/backreglaget. För reglaget 

fram och tillbaka många gånger tills det inte 

kommer några luftbubblor. Håll reglaget i 
framåtläget i 10 sekunder varje gång 

(Ventilen är öppen i läge maximalt framåt så 

då kan luft bubbla upp till oljereservoaren i 

handpumpen) (Fig.34) 

Upprepa steg 4 och 5 tills hydraulsystemet 

är avluftat 

6. Kontrollera att oljenivån är i höjd med 

strecket (OIL LEVEL). Skruva sedan fast 

luftpluggen och sätt på gummihättan. 

 

 Fara! 

Hydrauloljenivån skall alltid vara vid 

OIL LEVEL. Vid högre nivå läcker det 

olja vid luftpluggen. 

 

❖ Hydraulolja: Shell Tellus Oil #32 eller 

motsvarande 

 

Generalagentens anmärkning: 

Var försiktig så att ingen smuts kommer in i 

hydraulsystemet. 
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11.8 Kontroll och byte av batteri 

Kontroll av batteriet. 

Det batteri som installeras som standard är ett 

underhållsfritt batteri. Vätska behöver inte fyllas 
på i batteriet. Byt till ett nytt batteri om 

spänningsnivån plötsligt sjunker eller batteriet 

inte går att ladda snabbt. 

Laddningsindikatorn på tim- och 

varvtalsräknaren. 

Vid för låg batterispänning, då batteriet behöver 

laddas, kommer laddningsindikatorn på tim- och 

varvtalsräknaren att lysa rött. (Fig. 50) 

 

 Fara! 

Ett äldre batteri kan ha för dålig laddning för 

att driva startmotorn trots att laddnings-

indikatorn inte lyser. Byt i så fall ut batteriet. 

 

Montera loss batteriet 

1. Öppna de två spännen som håller fast den 

bakre skyddshuven och öppna huven.  

(Fig. 51) 

 

2. Lossa, men avlägsna inte, de två M8 bultar 

som håller cyklonrenaren. Flytta 

cyklonrenaren genom att först dra den 

nedåt. (Fig. 52) 

 

3. Skruva ur muttrarna som fäster 

batterihållaren och avlägsna dem. Luta 

batteriet bakåt och koppla sen bort 

kablarna från polerna. Koppla alltid loss 
minuspolen (svart) först. 

4. Greppa handtaget på batteriets ovansida, 

drag uppåt och lyft bort batteriet från 

maskinen. (Fig. 53) 

 

 Fara! 

Akta så att batteriets poler inte kommer 

i kontakt med maskinen. 
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5. Återmontera batteriet genom att utföra 

stegen ovan i omvänd ordning. När 

batteriet kopplas in skall alltid pluspolen 

(röd) anslutas först. Se till att batteriet 

monteras fast ordentligt, så att det inte 

lossnar av vibrationerna. 

 Fara! 

Avlägsna batteriet från maskinen innan 

det laddas. 

 

 

 

 

Batteristorlekstabell 

Modell Batteri L B H 

MVH-308 

Standard 55B24L(JIS)    No.51R(BCI) 238 129 203 

Utbytesbatteri DIN 55 Ah eller motsvarande 
245 175 175 

245 175 190 

Maximal storlek, batterityp JIS/BCI 245 129 203 

Maximal storlek, batterityp DIN 245 175 190 

MVH-408 

Standard 55B24L(JIS)    No.51R(BCI) 238 129 203 

Utbytesbatteri 

75D23L(JIS)    No.35(BCI) 232 175 203 

DIN 55 Ah eller motsvarande 
245 175 175 

245 175 190 

Maximal storlek 245 175 203 

MVH-508 

Standard 75D23L(JIS)    No.35(BCI) 232 175 203 

Utbytesbatteri DIN 75 Ah eller motsvarande 
245 175 175 

245 175 190 

Maximal storlek 245 175 203 
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12 Felsökning 

12.1 Bensinmotor 

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. 

Strömmen når inte 

tändstiftet 

Kortslutning i motorströmbrytaren. 

Fel på tändspolen. 

Smuts eller glapp i tändstifthatten. 

Motorn får bränsle och 

tändstiftet ger gnistor 

Kompressionen är bra Fel bränsle används. 

Vatten eller smuts i bränslet. 

Luftrenaren igensatt. 

Kompressionen är 

dålig 

Motorventilerna har fastnat öppna. 

Sliten kolvring eller cylinder 

Tätningsproblem mellan tändstift och topplock. 

Trasig topplockspackning. 

Bränslet når inte förgasaren Bränsletanken är tom. 

Bränslekranen öppnas inte korrekt. 

Bränslefiltret igensatt. 

Tanklockets lufthål igensatt. 

Luft har fastnat i bränsleslangen. 

Problem med magnapullstarten Smuts hindrar delarna från att rotera. 

Skadad spiralfjäder. 

Driftproblem 

Låg effekt från motorn Kompressionen är bra 

och inga tändproblem 

Luftrenaren igensatt. 

Sotuppbyggnad i cylindern. 

Fel oljenivå i förgasaren. 

Kompressionen är dålig, se ovan under startproblem. 

Kompressionen är bra 

men motorn feltänder 

Vatten i bränslet. 

Smuts på tändstiftet. 

Fel på tändspolen. 

Tillfällig kortslutning av tändspolen. 

Motorn blir överhettad Sotuppbyggnad inuti förbränningskammaren och avgashålet. 

Tändstift med felaktigt värmetal. 

Kylflänsarna är smutsiga eller sönder. 

Varierande varvtal Gasreglaget fel injusterat. 

Fel på fjädern till gasreglaget. 

Bränsletillförseln hindrad. 

Luft i bränsleslangen. 
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12.2 Dieselmotor 

Startproblem 
Problem med kompressionen Ingen kompression alls Insugs-/avgasventiler skadade. 

Dekompressionsventilen felställd. 

Nästan ingen 

kompression 

Kolven sliten. 

Kolvringen sliten. 

Cylindern sliten. 

Dålig tätning mellan cylinder och topplock. 

Munstycket sitter löst. 

Fel på bränsleinsprutningen Liten eller ingen 

bränsletillförsel 

Igensatt lufthål på tanklocket. 

Igensatt luftfilter. 

Bränslekranen inte helt öppen. 

Luft i bränsleslangen. 

Bränslet når inte 

cylindern 

Ventilen i insprutningspumpen har fastnat. 

Igensatt insprutningsmunstycke. 

Inget bränsle i tanken. 

Vatten eller smuts i bränslet. 

Motorn startar inte trots bra 

kompression och bränsleflöde, 

den når inte startvarvtalet 

Felaktigt startförfarande. 

Hög viskositet på motoroljan eller smutsig motorolja. 

Luft i bränsleslangen. 

 

Driftproblem 

Problem med kompressionen Se avsnittet om kompression ovan 

Motorn blir överhettad och svart 

rök bildas 

Kylflänsarna är smutsiga eller sönder. 

Vatten i bränslefiltret. 

Sotuppbyggnad inuti förbränningskammaren eller avgashålet. 

Felinställd eller bränd avgasventil. 

Överbelastning. 

Felinställd bränsleinsprutning. 

Igentäppt munstycke. 

Ojämnt varvtal/ Motorn går 

ojämnt 

Glapp i varvtalsregulatorn. 

Problem med varvtalsregulatorfjädern. 

Problem med motorns svänghjul. 

Motorns varvtal ökar inte Felaktig tajming vid öppning/stängning av ventiler. 

Igensatt  avgassystem, ljuddämpare.  

Överbelastning.  

Tändningsproblem med vit rök 

(utan belastning) 

Sliten kolv eller kolvring.    

Igentäppt munstycke.   

Fastnad kolvring. 

Felmonterade kolvringar (upp och ner).   

Felaktig insprutningstajming.   

Felaktig tajming vid öppning/stängning av ventiler. 

Lös insprutningspump  

För hög bränsleförbrukning (svart 

rök) 

Läckage i bränslesystemet.   

Igensatt luftfilter.   

Orenheter i bränslet. 

Överbelastning. 

Stort slitage på kolv och cylinder 

eller kolvringarna har fastnat    

Fel olja har använts. 

Oljan har bytts för sällan . 

Trasig luftrenare eller filtret har inte hållits tillräckligt rent. 
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Plötsligt stopp med konstigt ljud Skadad eller bränd kolv, cylinder o.s.v.  

Oljevolymen ökar, oljan utspädd Slitage i insprutningspumpen.   

Motorn stannar inte trots att 

gasreglaget dragits ner 

(eller motorn rusar) 

För mycket olja. 

Felmonterat gasreglage. 

Insprutningspumpen har lossnat. 

 

12.3 Vibratorplattan 

Låg arbetshastighet och svaga 

vibrationer 

Otillräcklig motoreffekt p g a fel injusterat varvtal vid fullgas. 

Kopplingen slirar. 

Kilremmen slirar 

För mycket olja i vibratorn. 

Fel inuti vibratorn. 

Kör framåt eller bakåt men det 

går inte att byta körriktning 

Problem med handpumpen. 

Felaktig installation av fram-/backreglaget. 

Brott på hydrauloljeslangen. 

Luft i hydraulsystemet. 

Backventilen i handpumpen är igensatt av smuts. 

Trasigt kolvlager i hydraulcylindern. 

Ingen rörelse framåt eller bakåt Kilremmen slirar, har hoppat av eller gått av. 

Kopplingen slirar. 

Vibratorn har låst sig. 

Trasigt kolvlager i hydraulcylindern. 

Fram-/backreglaget går trögt   Kolven i handpumpen kärvar. 

Kolven vid vibratorcylindern kärvar. 
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13 Kopplingsschema 
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