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Obecnie na rynku polskim dostępne 
są cztery modele ubijaków Mikasa, 
które w pełni zaspokajają paletę ocze-
kiwań krajowych użytkowników.
Ubijaki serii MTX to flagowe mode-
le spośród maszyn Mikasa. W sezonie 
2014/2015 dostępne są dwa: MTX-60 
i MTX-70.
Mniejszy MTX-60 o wadze 64 kg, to 
uniwersalny ubijak przeznaczony do 
większości prac zagęszczających i sta-
bilizujących. Kompaktowa, zwarta 
budowa, sprawia, że można go z po-
wodzeniem używać w  wąskich wy-

kopach. Ubijak jest wyjątkowo do-
brze wyważony co powoduje, że praca 
nim jest łatwa i przyjemna. W maszy-
nie zastosowano potrójny układ filtra-
cji powietrza. Pierwszy etap filtracji 
to podwójny cyklon, który oczyszcza 
powietrze z  najgrubszej frakcji py-
łu. Kolejny to filtr gąbkowy składają-
cy się z dwóch warstw nasączonej ole-
jem gąbki o różnej przepuszczalności. 
Trzeci, właściwy wykonany z  tworzy-
wa, ma za zadanie przechwycić naj-
drobniejsze zanieczyszczenia. Dzięki 
temu udało się kilkukrotnie wydłu-
żyć cykl życia silnika oraz ograni-
czyć do minimum koszty eksploatacji. 
W  praktyce, podstawowe przeglądy 
maszyny sprowadzają się do wymia-
ny oleju.
Model MTX-70 to dużo cięższa ma-
szyna, ważąca 75 kg i mająca wszyst-
kie wymienione wyżej zalety lżejsze-
go modelu. Natomiast wyższy ciężar 
i siła uderzenia sprawiają, że pracu-
je dużo wydajniej na większych po-
wierzchniach.
Obydwie maszyny napędzane są czte-
rosuwowym silnikiem Honda GX100 
o pojemności 98 cm3. Dodatkowo jest 
on wyposażony w ręczną pompę zasy-
sającą, która eliminuje kłopoty z roz-
ruchem w  niższych temperaturach. 
Ubijaki serii MTX wyróżniają się na 
tle konkurencji również bogatym wy-
posażeniem. W standardzie mają zin-
tegrowane liczniki motogodzin, które 
przypominają operatorowi o koniecz-

nych przeglądach oraz obrotomierze, 
pełniące funkcje kontrolne dla pracy 
silnika spalinowego.
Dopełnieniem oferty ubijaków MTX 
są dwie maszyny serii MT (MT-65H 
i  MT-40R). W  porównaniu do se-
rii MTX są one dość ubogo wyposa-
żone, jednakże długa obecność na 
rynku sprawiła, że zainteresowanie 
tymi modelami jest stale na wyso-
kim poziomie.
Model MT-65H o  ciężarze 65 kg, to 
uniwersalna maszyna z  podwójnym 
układem filtracji. Ubijak ten zdo-
był uznanie dzięki prostej konstruk-
cji oraz odporności na jakość paliwa. 
Zastosowany klasyczny gaźnik pływa-
kowy zwiększa odporność silnika na 
wszelkie zanieczyszczenia i osady.

MT-40R to ultralekki skoczek o  wa-
dze 46 kg i szerokości stopy zaledwie 
15 cm. Dodatkowa rączka dla opera-
tora sprawia, że maszyna doskona-
le sprawdza się w trudno dostępnych 
miejscach, gdzie wymagane jest za-
gęszczanie boczne lub pod kątem.
Dystrybutor produktów Mikasa 
w  Polsce, firma Aries Power Equip-
ment cały czas powiększa sieć diler-
ską i  serwisową dla marki Mikasa. 
W ostatnim czasie do sieci dołączy-
ła firma Warowny z  Łukowa, która 
jest jedynym dilerem Mikasa w woje-
wództwie lubelskim. 

Ubijaki Mikasa na 
krajowym rynku
Pierwszy ubijak firma Mikasa wyprodukowała już w 1961 
roku. Ponad 50 lat doświadczeń i udoskonaleń sprawiło, 
że produkty z logiem trzech trójkątnych parasoli zdobyły 
sobie zaufanie użytkowników na całym świecie. Ubijaki 
Mikasa to prawdziwa jakość „Made in Japan”, ponieważ 
całość produkcji oraz dział konstrukcyjny zlokalizowane są 
w Japonii.

Ubijak Mikasa MTX-70 ważący 75 kg, 
przeznaczony do wydajnej pracy na 
dużych powierzchniach

Mikasa MT-65H o ciężarze 65 kg, 
to uniwersalny ubijak z podwójnym 
układem filtracji
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