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SKÖRDEN ÄR INGEN SLUMP
Multiva tillverkar högklassiga och
lätt använda lantbruksmaskiner i
världens nordligaste lantbruksland.
Vi är här för att svara på våra lantbrukskunders utmaningar genom att utveckla
moderna lantbruksmaskiner samtidigt
som vi värdesätter naturen och bevarar
dess livskraft.

CULTIVATING THE FUTURE
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VI FÖRNYAR VÅR PROFIL
Multiva utvecklas ständigt och nu är det tid att
också förnya Multivas visuella profil att motsvara
det där vi är i dag.
Pålitligheten och kvaliteten är som tidigare, men i
fortsättningen känner du igen oss på vår nya look.

Genom Multivas profilförändring kan vi föra fram det,
hur Multiva vill betjäna den moderna lantbruksföretagaren av i dag med moderna lantbruksmaskiner
genom att introducera effektivitet i odlingen. Vår unikhet kommer från allt det vi gör.
Vi erbjuder pålitlighet, hållbarhet, erkänd och beprövad arbetskvalitet på åkern samt bästa återförsäljningsvärde.
Kunden, företagaren som är sysselsatt inom lantbruket, som vill vara framgångsrik också i morgon,
innehar huvudrollen.

Vår mission är att utveckla de bästa lantbruksmaskinerna nu och i framtiden, för att du med tillförlit skall
kunna se emot framtiden. Med Multivas arbetsmaskiner siktar man på den bästa skörden, en lönsam
odling och bibehållande av en bördig jordmån för
kommande generationer.
Cultivating the Future -sloganen framhäver hur avsikten med Multivas existens ansluter sig till både att
möjliggöra lantbrukets framtid och att kontinuerligt
utveckla det.
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MULTIVA S-PINNHARVAR
S-pinnharvens funktionsprinciper

- ÄKTA KÄNSLA FÖR JORDEN

Med en bra S-pinnharv strävar man till att få en jämn bearbetningsbotten och åkeryta med så få överfarter som möjligt
varmed groningsförhållanden är de bästa möjliga.
S-pinnharven borde också lämna en bra grynstruktur med rätt fördelning. Det är speciellt viktigt på styvare jordarter
där det kring utsädet behövs små partiklar för att garantera groningsfukten samt grövre partiklar på ytan för att förhindra tillslamning.
Multiva-harvarnas funktion bygger helt på att uppfylla de här kraven. Harvarnas optimala pinngeometri garanterar en jämn
bearbetningsbotten samt en effektiv söndedelning. Den progressiva plank- och ribbvältstekniken effektiverar skapandet av
rätt grynstruktur.
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MULTIVA S-PINNE

- UNDERSÖKT JÄMN BEARBETNINGSBOTTEN
Bearbetningsbottnens jämnhet

Den jämna bearbetningsbotten som Multiva TerraFlex
och TerraSuper -pinnarna åstadkommer bygger på en
unik pinngeometri. Multiva-pinnarna bibehåller bättre
sitt arbetsdjup än konkurrenternas, exempelvis då man
går över från lätt jord till styv jord.
Inverkan av fjäderpinnarnas dimension, pinnindelning
och spetsens bredd på bearbetningsegenskaper,
Pro Gradu Helsingfors universitet, 2012

Jämnare

Multiva
TerraFlex

Multiva
TerraSuper

TopLine Super Konkurrentharv Tallriksredskap

Arbetsdjupets variation vid harvning
Arbetsdjupets variation, cm

Man har i Finland vid lantbruksteknologiska institutionen för Helsingfors Universitet undersökt bearbetningsbottnens jämnhet efter S-pinnar samt faktorer som
inverkar på jämnheten.
Vid undersökningen granskade man S-pinnarnas
fjädring vid belastning samt den bearbetningsbotten
som pinnarna åstadkom i praktiken. I den här undersökningen konstaterades speciellt Multiva-pinnarnas
jämnaste arbetsdjup vid belastning samt jämnaste
bearbetningsbottnen.

Vid såbearbetning
vanligen rådande
belastning*

Utmärkt öppen konstruktion
Multiva 1265 TerraSuper
Konkurrentens pinne
Multiva 1045 TerraFlex
Multiva 1145 TerraFlex

* Vakolas grupprovning för
S-pinnar, nr. 1313

Belastning, kg

Man har fäst speciell uppmärksamhet på harvarnas
öppna konstruktion. Det är en mycket viktig faktor
på lättbearbetade jordar där det på åkerytan finns
mycket halm och växtrester. Multiva-harvens pinnar
är fördelade på sju, åtta eller upp till nio axlar.
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Trygg på vägen
Multiva TopLine 600-700 -modellernas transportbredd
är tre meter smal. De är trygga att transportera också
på smalare vägar. Bromsar, belysning och extra reflexer
kan fås som extra utrustning till harven.

Vridstyv och stark ram
Multiva-harvarna har en ram med två eller tre grova
tvärgående balkar och 60 mm:s pinnaxlar.
Dubbel- eller trippelbalkkonstruktion och robusta pinnaxlar i kombination med Double Grade specialstål ökar
ramens vridstyvhet och harvens brukstid betydligt.
I TopLine Cross och TopLine Super XL -harvarna är
rambalkarnas höjd 120 mm, vilket i praktiken innebär
54 % starkare ramkonstruktion jämfört med användning av 100 mm:s rambalkar.

TOPLINE CROSS
- ÖVERLÄGSEN BEARBETNINGSEFFEKT

TopLine Cross är speciellt de styva lerjordarnas harv. Den har som standard
åtta pinnrader. Harven är därför öppen och mycket bra genomsläpplig också
då lättbearbetning används.
Topline Cross är överlägsen för såbearbetning av förbearbetad jord. Den är
lämplig vid odling av specialväxter såsom sockerbetor.
Arbetet löper då bearbetningshastigheten kan vara upp till 15 km/h.
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ANVÄNDARERFARENHET
Jussi och Satu Tarumas åkrar i Jokela i Tusby består i huvudsak
av äkt- och molera som är typiska för Södra-Finland.
Bearbetningstiden för speciellt äktlerorna är kort och de kräver
god bearbetningseffekt av utrustningen. Samtliga vårsådda fält
kultiveras eller bearbetas med tallriksredskap på hösten och
färdigställs med harv för sådden.
”Vi satte medvetet igång med att hitta en robustare harv som
bibehåller sitt arbetsdjup i växlande förhållanden. Teknik med
flera sladdplankor, hög vikt, robusta pinnar och stor däckyta
verkade bra.” berättar Jussi Taruma.
Satu Taruma, som i huvudsak använder harven, konstaterar
att hon är mycket nöjd med harvens konsekventa och exakta
justering. ”Då jordarterna växlar behövde man knappt alls röra
justeringarna. Harven var stabil och lämnade ett utmärkt resultat såväl vad bearbetningsresultat som bearbetningsbotten
beträffar.
Dubbla plankor framtill utjämnade och sönderdelade jorden
bra. Frontlamellplankornas spetsar med dubbla skär fungerade
fint och samlade inte halm. Kombinationen med ribbvält och
efterharv fungerade väl.”
”Man uppnådde bearbetningens kvalitetsmål och man kunde
minska antalet överfarter jämfört med tidigare, varmed vi skall
vara nöjda med anskaffningen”, konstaterar Jussi och Satu.

EFFEKTIV FINFÖRDELNING
OCH UTJÄMNING

I harven används Multivateknik med flera sladdplankor,
varför harvens utjämnings- och finfördelningsförmåga
är av toppklass. TopLine -modellerna är standardutrustade med två lamellplankor över hela harvbredden.
Plankorna justeras hydrauliskt och förhållandet mellan
dem kan behändigt justeras med vev. Till TopLine Cross
-modellerna kan man som extra utrustning få lamell–
planka baktill.

Rätt till förändringar förbehålles | Extra utrustning under adress www.multiva.info
TEKNISKA DATA: TOPLINE CROSS
				
TopLine Cross
600
700
800
900
1000
Pinnantal, st
73
83
93
105
123
Pinnindelning, mm
80
80
80
80
80
Pinnaxlar, st
8
8
8
8
8
Arbetsbredd, cm
600
680
780
880
1000
410
Ramlängd, cm
410
410
410
410
Transportbredd, cm
300
300
360
360
440
Transporthöjd, cm
315
355
385
430
440
Effektbehov från, hk*
120
150
180
210
240
Däckdimension
340/55-16 340/55-16 340/55-16 340/55-16 340/55-16
Vikt, kg
5020
5620
6440
7110
8390

* Dragkraftsbehovet är endast riktgivande och det är definierat för 5 cm:s bearbetningsdjup
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Frontstödhjul

Till TopLine Super XL och Topline Cross harvarna kan
man som extra utrustning få frontstödhjul i sidosektionerna. Frontstödhjulen stabiliserar maskinens gång
betydligt vid större arbetsbredder. Det framhävs speciellt då man använder höga bearbetningshastigheter.

Bärande däck

Multiva-harvarna är utrustade med stora, bärande däck
och robusta hjulnav. Stor 340/55-16 däckdimension
är standardutrustning i TopLine Cross och Super XL
-modeller.

TOPLINE SUPER XL
- MÅNGSIDIG METOD

TopLine Super XL är en s-pinnharv av ny generation för stora arealer. Tack
vare en lättanvänd och mångsidig maskin löper bearbetningen flexibelt
också i extrema förhållanden.
Ribbvältens och efterharvens justering kan göras lätt och snabbt med vev.
Terra Super 12 x 65 pinnen möjliggör såbearbetning t.o.m. direkt i stubben.
Med TopLine Super uppnår man höga arbetsprestationer, eftersom bearbetningshastigheten kan vara upp till 15 km/h.
8

ANVÄNDARERFARENHET
Veikko Kuusinen odlar gården Metsola i Pertteli, Salo i
Södra-Finland. På gården varierar jordarterna från molera till
mjällera och grov mjäla. Kuusinen bearbetar stubbåkrarna på
våren direkt med TopLine Super.
Kuusinen har både Multiva DiscMaster tallriksredskap
och TopLine Super XL -harv som bearbetningsredskap.
Husvärden är mycket nöjd med sin harv. ”TopLine Super XL
släpper igenom halmen bra och är tillräckligt tung för att
komma ned till önskat harvningsdjup. Harvningsresultatet är
jämnt och harven hoppar inte”, berättar Kuusinen. “Av egen
erfarenhet har jag konstaterat att traditionella S-pinnharvar
är för lätta för mina jordarter och odlingsmetoder”, tillägger
han.
Kuusinens erfarenheter av Multiva är goda och han har redan
haft många Multiva-maskiner. Kuusinen beslöt sig för den
första Multiva TopLine -harven tack vare att den var bland de
första harvarna för stubbearbetning på marknaden. Speciellt
tack får Multiva för sin produktgaranti: ”Multiva har skött bra
sin eftermarknadsföring.”

LÅNG OCH ÖPPEN
RAMKONSTRUKTION
TEKNISKA DATA: TOPLINE SUPER XL

En harv för all såbearbetning
Tack vare harvens öppna konstruktion och toppeffektiva bearbetningsegenskaper kan den så- och
stubbearbeta på våren samt harva halmen på hösten.
Dessutom är det möjligt att med TopLine Super XL
-harven bearbeta grunt på hösten t.ex. efter tröskning.
Med gåsfotskären som kan levereras till harvpinnarna
effektiveras mekanisk bekämpning av svårbekämpade
ogräs.

TopLine Super XL
Pinnantal, st
Pinnindelning, mm
Pinnaxlar, st
Arbetsbredd, cm
Ramlängd, cm
Transportbredd, cm
Transporthöjd, cm
Effektbehov från, hk*
Däckdimension
Antal däck, st
Vikt, kg

600
59
100
9
600
410
300
310
140
340/55-16
8
4230

Rätt till förändringar förbehålles | Extra utrustning under adress www.multiva.info

700
67
100
9
680
410
300
350
180
340/55-16
8
4880

800
77
100
9
780
410
360
380
220
340/55-16
8
5650

900
87
100
9
880
410
360
425
250
340/55-16
8
6090

* Dragkraftsbehovet är endast riktgivande och det är definierat för 5 cm:s bearbetningsdjup

1000
101
100
9
1000
410
440
440
280
340/55-16
10
7370

1250
129
100
9
1300
410
440
440
360
340/55-16
10
9320

1500
143
100
9
1450
410
440
440
400
340/55-16
14
11025
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Öppen konstruktion

Avaran-harvens 8 pinnaxlar, jämnt fördelade över
hela ramens längd, skapar grund för en öppen, för
växtrester genomsläpplig, konstruktion. Den långa
3,3 meters ramen medger ett rejält avstånd mellan pinnaxlarna. Den optimala pinnindelningen med
avseende på genomsläppligheten har undersökts och
testats.

Komplett skärande gåsfot

Man kan som extra utrustning till både Multiva Avaran
och TopLine Super XL -harvarna få komplett genomskärande gåsfotsspetsar. Med gåsfotsspets försedd
Avaran lämnar en mycket jämn bearbetningsbotten
med t.o.m. 12 cm:s pinnindelning.
Gåsfotsspetsen är ett mycket effektivt verktyg vid
bekämpning av fleråriga ogräs. Avaran utrustad med
gåsfotsspetar är därmed ett utmärkt redskap för ekologisk odling där ogräsen bekämpas vid varje bearbetning.

AVARAN

- MÅNGSIDIG EFFEKTHARV
Multiva Avaran är en S-pinnharv md vilken såbearbetningen kan göras effektivt på lätt- och minibearbetade samt plöjda fält.
Maskinen kan med fördel användas för stubbearbetning i goda förhållanden
med 12 cm:s pinnindelning. Genomsläppligheten är god tack vare 8 pinnaxlar och de starka 10 x 65 mm:s TerraSuper-pinnarna gör kombinationen
effektiv och mångsidig.
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Smal transportbredd

Vid användning av Multiva Avaran-harvar är
landsvägstransporterna problemfria och trygga.
Transportbredden för samtliga Avaran-modeller är 3 m.

AVARAN S -PINNHARVARNAS MÅNGSYSSLARE
TEKNISKA DATA: AVARAN

Imponerande finfördelningsförmåga
Den i Avaran-harvarna använda TerraSuper-pinnens
vibration är mycket aggressiv. Pinnens förmåga att
byta loss jord är helt i särklass. Den starka vibrationen förbättrar också växtresternas genomsläpplighet.
Tillsammans med Multiva Avaran -harvens effektiva
efterredskap är finfördelningsförmågan bra också i torra
förhållanden. Med tätare pinnindelning bearbetar Avaran
effektivt och lämnar en jämn bearbetningsbotten.

Avaran
Pinnantal, st
Pinnindelning, mm
Pinnaxlar, st
Arbetsbredd, cm
Ramlängd, cm
Transportbredd, cm
Transporthöjd, cm
Effektbehov från, hk*
Däckdimension
Antal däck, st
Vikt, kg

Rätt till förändringar förbehålles | Extra utrustning under adress www.multiva.info

500
63/42
80/120
8
500
330
300
270
110
250/65-14,5
6
3200

600
75/50
80/120
8
600
330
300
300
140
250/65-14,5
8
3620

700
87/58
80/120
8
700
330
300
340
180
250/65-14,5
8
3920

* Dragkraftsbehovet är endast riktgivande och det är definierat för 5 cm:s bearbetningsdjup

800
97/64
80/120
8
800
330
300
390
220
250/65-14,5
8
4220
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Harv som växer

Optimas förändringsmöjligheter är i särklass.
Arbetsbredden kan vid behov ökas.
Optima T600 modellen blir en T700 och T800
modellen blir en T900. Förbreddningsdelarna
monteras behändigt med bultar.

Lätt justering av arbetsdjup

Harvens arbetsdjupjustering är exakt och lätt att
använda. Arbetsdjupet kan justeras med 5 mm:s
noggrannhet.

OPTIMA T

- FÖREGÅNGARE I SIN KLASS
Optima T är en effektiv harv för varierande jordarter. Öppen ramkonstruktion, bärande hjul, hög pinnvikt och robusta TerraFlex-pinnar gör Optima till
en utmärkt harv för varierande förhållanden.
Optima är som produkt testad under många års tid och Optima-harven är
i användning på tusentals gårdar och fungerar såväl på lätta jordar som på
styva leror.
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ANVÄNDARERFARENHET
Zsolt Podgornik arbetar som förvaltare på en 1500 hektar
stor gård i Nagyhegyes, på Hajdúság-området, som är ett av
de största jordbruksområdena i östra Ungern.
På gården används modern teknologi.
Samtliga odlade växter sås på våren varför man bör ha tillgång till bearbetningsmaskiner med tillräcklig kapacitet. Då
anskaffningen av en ny harv blev aktuell började man kartlägga maskiner med en minimiarbetsbredd på 10-12 m. ”Vid
maskinvalet var en stor arbetsbredd ett centralt krav och av
alternativen kunde Multiva erbjuda bästa kvalitet”, konstaterar Zsolt Podgornik.
Till gården anskaffades en Optima T 1250 som på våren 2014
användes för att bearbeta ärtfälten. Framför harven använde
man en 400 hk:s traktor, bearbetningen skedde med hög
hastighet och stort arbetsdjup. Jordens uttorkning var inte
ett problem eftersom man på gården alltid sår omedelbart
efter bearbetning och odlingarna bevattnas.
På våren 2015 bearbetade man grunt före sockerbetssådden.
”Med Optima T kan man bearbeta mycket detaljerat och
exakt,” säger Podgornik.

OPTIMALT
BEARBETNINGSRESULTAT
TEKNISKA DATA: OPTIMA T
Optima T modellerna har styva, hållbara Multiva TerraFlex -pinnar som håller sitt arbetsdjup väl.
Ett jämnt arbetsdjup innebär en jämn såbotten och
jämnt bearbetningsskikt som ger goda förhållanden
för brodduppkomst. Optima är en tung harv men tack
vare stora däck håller harven sitt arbetsdjup oberoende
av jordart. Tack vare den långa ramen och sju pinnaxlar
är konstruktionen mycket öppen.

Optima
Pinnantal, st
Pinnindelning, mm
Pinnaxlar, st
Arbetsbredd, cm
Ramlängd, cm
Transportbredd, cm
Effektbehov från, hk*
Däckdimension
Vikt, kg

Rätt till förändringar förbehålles | Extra utrustning under adress www.multiva.info

T600
79
75
7
600
300
340
100
250/65-14.5
3100

T700
91
75
7
700
300
340
120
250/65-14.5
3500

T800
105
75
7
800
300
340
140
300/65-12
4450

T900
117
75
7
900
300
340
160
300/65-12
4850

T1000
129
75
7
1000
300
420
200
300/65-12
5190

* Dragkraftsbehovet är endast riktgivande och det är definierat för 5 cm:s bearbetningsdjup
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”Multiva kunde erbjuda
bästa kvalitet av
alternativen”
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Flexibel produkt

Hydraulburna DiscMaster+ kan lätt ändras till delburet
redskap med en kompletteringsserie varmed redskapets bruksegenskaper förändras betydligt. På vändtegarna minskar traktorns bakaxeltryck markant jämfört
med hydraulburna redskap.
Den bogserade maskinens landsvägstransport är
också angenämare. På redskapet kan monteras en
såenhet för småfrön.

Snabb och effektiv bearbetning

Med ett tallriksredskap kan man snabbt bearbeta också
stora arealer.Den goda arbetskapaciteten stöder bl.a.
effektiv inmyllning av stallgödsel. Därmed kan värdefulla näringsämnen myllans in och de kan utnyttjas av
växterna. Med DiscMaster+ kan halmen inmyllas mycket bra redan med synnerligen grund bearbetning.

DISCMASTER+
- SMIDIG HYDRAULBUREN MODELL

Hydraulburna Multiva DiscMaster+ är ett effektivt stubbearbetningsredskap
för medelstora traktorer och gårdar. Öppen konstruktion och hög ramhöjd gör
redskapet mycket rymligt.
Multiva DiscMaster+ är mycket lämplig för inmyllning av stora växtrestmängder t.ex. efter höstvete och t.o.m. majs.
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Aggressiv inmyllning

Tallrikens vertikallutning är aggressiv varmed man uppnår en god jordsökning och inmyllning av växtrester.
Tallrikarna lösgör och vänder jorden också i svåra förhållanden och den aggressiva tallriksvinkeln blandar
växtrester effektivt. De kraftigt bearbetande tallrikarna
fungerar utmärkt på ett brett hastighetsområde.

Mångsidig arbetsmaskin med stark konstruktion

DISCMASTER+

- BOGSERAT TALLRIKSREDSKAP FÖR STORA AREALER

DiscMasters optimala tallriksdimension möjliggör
såväl en exakt såbearbetning som en djupare basbearbetning. Multiva DiscMaster+ tallriksredskapens
rörbalksram är dimensionerad att vara mycket stark
och hållbar. Double Grade specialstålet tillsammans
med en stark konstruktion garanterar maskinen en
lång brukstid.

Bogserade DiscMaster+ -modellerna är effektiva stubbearbetande redskap
på stora åkerarealer. De bogserade modellerna har två sektioner med hydraulisk uppfällning i transportläge.
Återpackningsvälten är delad i tre delar varmed man har kunnat placera
transporthjulen mellan bearbetningstallrikar och vält. Tack vare den här unika konstruktionen är redskapet lättare och smidigare i vändningar och den
går mycket stabilt på åkern.
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DISCMASTER+

ANVÄNDARERFARENHET

- KOSTNADSEFFEKTIV BEARBETNING
Labyrinttätade lager
Som ett resultat av omsorgsfull testning har man i
DiscMaster+ -tallriksredskapet beslutat sig för att använda nav med labyrinttätade lager. Naven är permanentsmorda och underhållsfria.
Vid testkörning har man konstaterat att labyrinttätningen håller lagret effektivt rent från smuts och ger
lagret en mycket lång brukstid.

En effektiv bearbetning sparar euron
Tallriksredskapets kapacitet jämfört med traditionella
tallriksharvar eller plöjning är betydligt större, vilket
framgår ur vidstående bild. Det bygger främst på tallriksredskapets höga körhastighet. Man sparar genom
lägre arbets-, bränsle- och servicekostnader.

Plöjning, 8 skär
Tallriksharv 6 m
Tallriksharv 4 m
Multiva DiscMaster 4000+
Multiva DiscMaster 6000+
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0

ha/h

TEKNISKA DATA: DISCMASTER+

Rätt till förändringar förbehålles | Extra utrustning under adress www.multiva.info

DiscMaster+
300
350
400
4000
Arbetsbredd, cm
300
350
400
400
Antal tallrikar
23
27
31
31
Tallriksdiam., mm
520
520
520
520
Sektioner, st
1
1
1
2
Dragkraftsbehov, hk
100-120
115-140
130-160
140-170
Transportbredd, cm
335
360
400
300
Transporthöjd, cm				320
Däck
400-15.5
400-15.5
400-15.5
500/50-17
Vikt, kg
2095
2300
2560
4420
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5000
500
39
520
2
170-210
300
360
500/50-17
4780

6000
600
41
520
2
200-250
300
410
500/50-17
5230

Dustin Cullen odlar tillsammans med sin far en gård på över
80 hektar i Ormstown Québec, i Kanada. Gården håller på
att övergå i ekologisk odling. På gårdens styva jordar odlas
majs, soja och vete.
Gårdens DiscMaster 5000+ tog man i bruk våren 2015.
Dustin och hans far är mycket nöjda med maskinens stabilitet på åkern samt dess hjul- och dragbomskonstruktion
jämfört med övriga maskiner på marknaden.
”Maskinen är starkt gjord och den varken hoppar eller skuttar ens vid högre körhastigheter”. säger de.
Som ett exempel på maskinens arbetseffekt nämner de en
praktisk situation. Man bearbetade ett vetefält, som hade
besåtts med rödklöver, i oktober med Discmaster+. Efter en
överfart var 60 % av klövern inmyllad till 10-14 cm:s djup.
”Jag rekommenderar DiscMaster+ till vem som helst som
söker en stark maskin för styva jordar”, säger Dustin och är
mycket nöjd med DiscMaster 5000+.

Rumbler - effektiv och utrustningsbar

Multiva Rumbler är en vält i den tunga klassen som du kan variera
enligt dina behov bl.a. med frontplanka och såenhet för småfrön
(extra utrustning). Den starka konstruktionen gör välten effektiv
och har lång brukstid.
Med frontplanka och småfrösåenhet försedd Rumbler-vält passar
utmärkt för exempelvis finfördelning av plöjd jord, utjämning och
kompletteringssådd av ojämna vallar samt normal vältning efter
sådd. De robusta 12x80-pinnarna i Rumblers frontplanka utjämnar
till exempel tiltor mycket effektivt.

RUMBLER

- PACKAR OCH UTJÄMNAR
Multiva-vältarna är robusta och stabila redskap för utjämning och
återpackning av åkerytan. De är samtidigt lättanvända och kräver
inte hög effekt i traktorn. Tack vare stora däck är körningen angenäm
både på åker och landsväg.

TEKNISKA DATA: RUMBLER
Rumbler 620
Vält
Arbetsbredd, cm
620
Sektioner, st
3
Cambridge-ringarnas diam., cm 49
Vältaxelns diameter, mm
60
Transportbredd, cm
250
Däck
400/60-15.5
Dragkraftsbehov, hk
80-100
Vikt, kg
3580

Rumbler 820
820
3
49
60
250
400/60-15.5
100-120
4410

Rätt till förändringar förbehålles | Extra utrustning under adress www.multiva.info
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MULTIVA SÅMASKINER MED DEN LYCKAS SÅDDEN

Då du väljer Multiva-såmaskin lyckas du med grödans etablering i
alla förhållanden. Multiva såtekniken
möjliggör en mångsidig sådd såväl
på plöjda och minimiberarbetade
fält som vid direktsådd. Exakt sådd
och regelrätt placering av utsäde och

gödsel medel garanterar en kraftig
broddskjutning och en god grund för
tillväxt.
Multiva såmaskinernas driftskostnader är mycket låga. Den i maskinerna
använda dubbelskivbillen skär jorden
prydligt och effektivt utan jordens

kraftiga bearbetning. Maskinernas
dragmotstånd är således litet och
bränsleförbrukningen är synnerligen
måttlig. Dubbelskivbillarnas slitage
är också litet och bytesintervallet är
mycket långt vilket innebär mycket
låga underhållskostnader.

För bearbetad jord

För minimibearbetad jord

För direktsådd

Med Multiva-såmetoden som bygger på för- och
såbearbetning uppnår man en exakt sådd och jämn
broddskjutning i alla förhållanden. Passar bra för harvade, frästa och tallriksbearbetade såbäddar. Multiva
såmetoden är inte lika krävande med avseende på
såbäddens jämnhet som vid sådd med traditionell
såmaskin.
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I många förhållanden hjälper jordens lätta bearbetning till att få spillsäden att gro, bekämpa ogräs samt
att få jorden att torka upp och varmna snabbare.
Lättbearbetning före sådd utförs med Multiva Topline
Super -harv eller med tallriksredskap. Bearbetningen
kan också göras med såmaskinens eget frontbearbetningsredskap.

Med Multiva Forte lyckas direktsådden i alla förhållanden också på de hårdaste jordarna tack vare det höga
billtrycket. Det högsta billtrycket uppnås också med
tömda behållare.

UTSÄDE

GÖDSELMEDEL

UTSÄDE OCH GÖDSEL SEPARAT
I Multiva såbillen sår man utsäde och gödselmedel
genom samma bill men man håller dem separat. Multiva lämnar ett jordskikt mellan utsäde och gödselmedel
varmed man undviker direkt kontakt. Gödselmedlet leds
via billens frontdel på botten av såfåran. Utsädet leds

Resultat av sådjupsjämförelsen
Placeringsdjup, medeltal av tre mätningar
Gödsling - mål 6 cm

EXAKT SÅDD
Tack vare Multiva såmaskinernas snillrika billkonstruktion
bibehåller maskinen sådjupet också på ojämna fält. I Multiva Forte och Cerex -modellerna justerar sådjupet med
täckhjulet som följer strax efter billen.

Djup (cm)

Utsäde - mål 4 cm

på baksidan av tallriken i såfåran något grundare
än gödselmedlet. Såfåran tillsluts med täckhjulet och
hjulraden bak på maskinen varmed utsädet garanterat
får en bra markkontakt.

Eftersom täckhjulet, som justerar sådjupet, är nära
såbillen är djupvariationerna små och utsädesplaceringen är mycket exakt.

KRAFTIG BRODDSKJUTNING OCH SNABB ETABLERING
GÖDSEL
I SAMMA
RAD

GÖDSEL
I OLIKA
RAD

Gödselmedlets placering nära utsädet garanterar en bra
näringsåtkomst för rötter i utveckling. I den kalla och
torra jorden rör sig fosforn endast några millimeter.
Då gödselmedlet befinner sig i samma fåra nära utsä-

det kan rotsystemet i utvecklig komma snabbt åt
näringsämnena. Vid Multiva såmetoden utvecklar
grödan snabbt ett omfattande rotsystem och brodden utvecklas klart kraftigare.

KOSTNADSEFFEKTIV SÅDD
Dragmotståndet för dubbelskivbillen som effektivt skär
växtrester är litet och billantalet är lägre än i traditionella såmaskiner. Dessutom är maskinens rullningsmotstånd på åkern litet tack vare transporthjulens stora

diameter. Tack vare de här egenskaperna är dragkraftsbehovet för Multiva såmaskinen lågt.
Med Multiva -såmaskinen sår du kostnadseffektivt
och snabbt.
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Ny FX -bill

Den nya Multiva FX billen är utvecklad för att erbjuda
suveränt exakt sådd, hållbarhet samt problemfria hektarer. Dubbelskivbillen med stor diameter är mycket
slitagetålig och underhållsfri. Billarna saknar exempelvis smörjpunkter helt.

FX -bill
Gummifjädring
- inga delar som
slits

Max. billvikt 250 kg
Dubbla rör: utsäde och gödsel
separat
Slutarhjulet stänger såfåran
genom att trycka från sidorna
och lämna mitten lösare

Exakt billvis
djupreglering
med 5 mm:s steg

Billtungan trycker utsädet
i jordkontakt

Multiva FX-universalbillen passar utmärkt för alla odlingsmetoder och jordarter.
Den stockar sig inte ens i svåraste förhållanden.
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FORTE FX

- DU LYCKAS I ALLA FÖRHÅLLANDEN
Förnyade Multiva Forte FX såmaskinen representerar marknadens pålitligaste, mångsidigaste och exaktaste teknik. Den helt nya FX-billen är utvecklad
för att garantera odlingstekniska resultat i kombination med hållbarhet och
underhållsfrihet.
Man placerar utsädet och gödseln via samma bill men trots det på olika djup.
Med Multiva Forte kan du så lika väl i bearbetad jord som direkt i stubben. Då
du väljer Multiva såmetoden kan du flexibelt välja odlingsmetod enligt gällande förhållanden.

FORTE

MARKNADENS MÅNGSIDIGASTE
SÅMETOD
Multiva Forte är en kombimaskin som är konstruerad för
mest krävande direktsåförhållanden. Den passar trots allt
också för sådd av plöjda och bearbetade jordar, allt från
styva leror till lättare, organiska jordar.
Säkert fungerande, mekanisk utmatning, progressiv
manöverenhet samt stark och hållbar konstruktion
garanterar en lång brukstid och funktionssäkerhet i
alla förhållanden.

Multiva såmetoden lämpar sig
utmärkt för växlande gårdsvisa
förhållanden och olika
odlingsmetoder.

Exakt justering

I Multiva såmaskiner justeras såmängden genom att
förändra utmatningsvalsens bredd. Också rotationshastigheten kan justeras varmed man uppnår den
exaktaste såprecisionen också med småfrön. Multiva
såmaskinens utmatningsanordning möjliggör också sådd
av stora gödsel och utsädesmängder. Också vridprovstagningen är mycket lätt och snabb.

Lättjusterad och omfattande billbelastning
Billvikten för Multiva såmaskiner justeras med hydrauliken (50-250 kg). Tack vare den höga billvikten uppnår
man exakt sådjup också på styvare jordar. En överskådlig visare och skala visar billbelastningen varmed
justeringen kan göras behändigt under körning medan
jordarterna förändras.

Hög arbetskapacitet

Multiva Forte -såmaskinerna har marknadens största
behållarvolym. Den stora behållarvolymen och höga
maximikörhastigheten garanterar en utmärkt arbetskapacitet. Mellanväggen i behållaren kan justeras och
behållarpresenningen är självrullande.
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Exakt sådd

I Multiva Cerex -såmaskinerna placerar man utsäde och gödselmedel via samma bill nära varandra.
Gödselmedlet leds via billens frontdel på botten av
såfåran. Utsädet leds via billens bakdel något lägre i såfåran än gödselmedlet. Fjäderbelastat täckhjul tillsluter
såfåran.
Exakt, separat djupreglering för varje bill med täckhjul. Önskat sådjup bibehålls också på ojämna åkrar.
Tack vare den billvisa djupjusteringen inverkar behållarnas fyllningsgrad inte på sådjupet.

Hög billvikt

I Multiva Cerex -universalsåmaskinen kan dubbelskivbillen belastas med 80 kg:s vikt vilket garanterar en
exakt sådd också på minimibearbetade jordar.

Underhållsfri billkonstruktion

De i Cerex-såmaskinerna använda billarna är underhållsfria och mycket hållbara. Billramen är försedd med
gummifjädring för att skydda mot stötar vid hinderpåkörning. Lederna för billens slutarhjul har nylonlager. Tack vare sin snillrika konstruktion behövs inga
smörjnipplar i billen.
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CEREX

- SÄKER PRESTANDA
Multiva Cerex -universalsåmaskinen är avsedd för sådd av plöjda samt lättoch minimibearbetade jordar. Tack vare den snillrikt enkla och underhållsfria
billkonstruktionen är Cerex ett ekonomiskt alternativ för gårdar som basbearbetar i stor utsträckning.
I Cerex-såmaskinens billkonstruktion har man hämtat bekanta, progressiva
tekniska lösningar, såsom slutarhjulet, från Forte-såmaskinerna.

Extra egenskaper med extrautrustning

Till Multiva-kombimaskiner kan man få olika extra utrustningar för gårdarnas varierande behov. Exempelvis
frontplankan ökar maskinens effektivitet betydligt, då
man sår direkt på tiltan eller i bearbetad jord.

Multiva Cerex är en unik kombination
av robusthet, precision och
kostnadseffektivitet.
Kapacitet och användarvänlighet

Cerex-såmaskinens behållar- och ramkonstruktion är i sin klass extremt robust och hållbar.
Marknadens största behållare möjliggör en effektiv sådd och hög kapacitet.
Cerex-maskinens plattform baktill på maskinen är användarvänlig och trygg.

Innovativ transmission

I Cerex och Forte -maskinerna använder man för såmaskinerna ny och unik utmatartransmission. Drivkraften för utmatningen överförs från transporthjulen via
en rulle som ligger mot däcket.
Systemet garanterar en exakt och kontinuerlig drivning i alla förhållanden. Variationer i jordart och förhållanden inverkar inte på utmatningens rotationshastighet. Det enkla systemet är också pålitligt och hållbart.
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Forte FX 6000 är utrustad med marknadens största
behållare (8 m3) med justerbar mellanvägg. Tack vare
den stora behållarenminskar antalet påfyllningar och
kapaciteten ökar.
Tack vare den stora däckdimensionen är maskinen lättdragen på fältet eftersom rullningsmotståndet är litet
också på lättare jordar. Frontplankan (extra utrustning)
med aggressiv dubbelskärspets möjliggör sådd t.o.m.
direkt på tiltan.
I Multiva Forte FX6000 -kombimaskinen används
exakta och effektiva eldrivna utmatare.
De möjliggör utmatning av stora gödselmedels- och
utsädesmängder men också en exakt sådd av småfrön.

FORTE FX 6000
- SÅKAPACITET FÖR STORA AREALER

Forte FX 6000 är en pneumatisk såmaskin där man utnyttjar ny Multiva FX
billteknik. Varje individuell billenhet belastas separat hydrauliskt varmed
sådjupet hålls konstant på hela maskinen arbetsbredd oberoende av fältets
ojämnheter.
Exakt sådjup, stor luftmängd och därmed stor utsädes- och gödselmedelsmängd per hektar. Robust och pålitlig konstruktion samt stora behållare gör
Forte FX såmaskinen till bästa och kostnadseffektivaste valet såväl för direktsådd som för bearbetad jord.
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FORTE FX 6000 - SÅKAPACITET FÖR STORA AREALER
Dubbla rör: utsäde och gödsel separat

VIKTIGASTE CEREX OCH FORTE FX
EXTRA UTRUSTNINGAR

Underhållsfri bill

Gummifjädring –
inga delar som slits
Max. billtryck 250kg
Exakt, separat djupreglering för varje bill
med 5 mm:s steg

Slutarhjulet stänger såfåran genom att trycka från
sidorna och lämna mitten lösare

FX-billen - hållbar, säkert
fungerande och underhållsfri

Den i Multiva FX6000 -maskinen använda innovativa
FX-billen är hållbar, säkert fungerande och underhållsfri.

Det i FX-billarna använda effektiva slutarhjulet med
stor diameter fungerar säkert i alla förhållanden.
Slutarhjulets gummi är styvt på sidorna varmed såfåran
tillsluts komplett och jord faller på utsädet. Eftersom
gummit är ihåligt på mitten förblir jordskiktet på utsädet luckert. Den mjuka gummiblandningen rengör sig
själv också i fuktiga förhållanden. Den robusta stålfälgen
och stålbältsförstärkningarna i gummit tillåter upp till
250 kg:s billvikt.

Rätt till förändringar förbehålles | Extra utrustning under adress www.multiva.info

Modell
Arbetsbredd, cm
Transportbredd, cm
Behållarens påfyllningshöjd, cm
Vikt, kg
Behållarvolym, l
Behållarvolym för småfrön, l
Billbelastning, kg
Däck
Billar, st
Radavstånd, mm
Rekomm. körhastighet, km/h
Dragkraftsbehov, hk

Mellanhjulsvält

Frontplanka

Småfröbehållare

Mittmarkörer

Efterharv

Det innovativa slutarhjulets konstruktion

Billtungan trycker utsädet i
jordkontakt

TEKNISKA DATA: FORTE

Växellådor

FX300
300
300
210
4200
3500
240
50-200
250/80-18
20
150
8-12
90

FX400
400
409
210
5500
4800
320
50-200
250/80-18
26
154
8-12
120

FX6000
600
300
300
9300
8000
50-200
500/50R-17
36
167
8-12
200

TEKNISKA DATA: CEREX
Modell
Arbetsbredd, cm
Transportbredd, cm
Behållarens påfyllningshöjd, cm
Vikt, kg
Behållarvolym, l
Behållarvolym för småfrön, l
Billbelastning, kg
Däck
Billar, st
Radavstånd, mm
Rekomm. körhastighet, km/h
Dragkraftsbehov, hk

Rätt till förändringar förbehålles

300
300
300
210
3300
3500
240
20-80
250/80-18
20
150
8-12
90

400
400
409
210
4350
4800
320
20-80
250/80-18
26
154
8-12
120
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Multiva SeedPilot

MULTIVA-STYRSYSTEM
De nya Multiva styrsystemen är utvecklade med tanke på bättre
användarkomfort och egenskaper som underlättar arbetet.
Styrsystemens planering är helt ny och den har koncentrerat sig på att
erbjuda användaren bästa möjliga arbetseffekt och därmed uppkommet
tilläggsvärde i Multiva kombimaskinen.
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Nya Multiva SeedPilot styrsystemet är ett verktyg
med vilket man inte behöver göra kompromisser
vid användningen av Multiva kombimaskinen.
Systemet är mycket intuitivt och användarvänligt.
Via SeedPilot uppnår man snabbt tilläggsnytta för
användaren i och med den ökade arbetseffekten.
Multiva SeedPilot systemet inkluderar en högklassig
7 tums färgberöringsdisplay. All behövlig information
vid användning kan lätt ses i SeedPilot programmets
huvuddisplay.
Det är också lätt att följa med arbetsmaskinens
funktioner på statusribban tack vare tydliga symboler. SeedPilot erbjuder också möjlighet att följa
med nivån på det justerbara billtrycket och det
finns flera olika minnesplatser, exempelvis för
kalibrering av gödselns fjärrkontroll.

Multiva SeedPilot ISOBUS

Det intuitiva SeedPilot-styrsystemet kan fås som
ISOBUS-version varmed styrfunktionerna kan utökas
betydligt.

AEF-certifierat ISOBUS-system

Multiva SeedPilot ISOBUS är officiellt AEF- godkänt
styrsystem.

Alla de förmåner som SeedPilot-styrsystemet erbjuder kan lätt användas i samtliga ISOBUS-kompatibla
traktorer.
Multiva SeedPilot ISOBUS stöder TC-BAS och TCGEO- funktioner och ger möjlighet att manövrera
kombimaskinen enligt tidigare utförda odlingsåtgärder och exempelvis justera gödselmängden enligt
gödslingskarta med hjälp av GPS.

Multiva Forte FX6000-kombimaskinens användning är
problemfri tack vare progressiv RDS iSOCAN -terminal.
Multiva Forte FX och Cerex 300-400 -maskinerna kan
alternativt också användas med RDS 200 terminal.
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Behändiga förhöjningskassetter

TRM-vagnarna kan förses med separata förhöjningskassetter. Den starka, av Strenx 650-specialstål
tillverkade förhöjningskassetten är ett lätt och ekonomiskt sätt att öka dumpervagnens volym för transport av lättare materiel. Förhöjningslämmarna kan
behändigt lyftas på plats som en kassett med hjälp
av en frontlastare.

Starkt, helsvetsat flak

Vagnens chassi och flak är helsvetsade av robot.
Flakbotten är av Hardox slitstål. Lämmarna är runtom
avrundade mot bottenplåten och på innerytorna finns
inga tvärgående svetsfogar varmed flaket töms lätt
och redan en liten tippvinkel är tillräcklig.
TRM-vagnarna har stora flakvolymer jämfört med
konkurrenternas vagnar med samma bärförmåga.

TRM

- UPPFYLLER DINA KRAV
TRM är en stark, högklassig och förmånlig dumpervagn av basmodell för gårdsbrukens universalanvändning. Tack vare sin mångsidighet och hållbarhet
är vagnen ett förnuftigt och effektivt val för olika transportbehov. Med samma vagn kan man transportera både jord och spannmål.
TRM-vagnarna fordrar ett litet underkörningsutrymme i förhållande till sin
volym varmed tömningen lyckas också i låga utrymmen. Vagnarna är 2,7–2,8
m höga inkl. spannmålsförhöjning då baklämmen är öppen.
Den hydrauliskt manövrerade baklämmen svänger behändigt upp på förhöjningen varmed den inte ökar totalhöjden.
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Hardox
Strenx
S235

Hållbar konstruktion av specialstål

Stöttåligheten för de i dumpervagnarna använda
Hardox-slitstålet är i särklass i praktiska, svåra förhållanden jämfört med vanligt S355 (Fe52) stål eller S235
stål. VRobotsvetsning som används vid tillverkningen
ger ett mycket hållbart slutresultat av jämn kvalitet.

TRM HD

- FÖR KRÄVANDE BRUK
Föregångare gällande rörbalkschassi

Allt sedan början har rörbalken utgjort grundkonstruktion för Multiva vagnarnas chassi. Konstruktionen är
mycket vridstyv. Rejäl materialtjocklek och övervägda
konstruktiva detaljer tillsammans med Double Grade
-stål som används som chassimaterial ökar hållbarheten ytterligare.

TRM HD -vagnarna är avsedda för tunga jordtransportarbeten. Tack vare sin
mångsidighet, hållbarhet och utrustning är den ett alternativ för entreprenadbruk och på krävande gårdsbruk. TRM HD -vagnarnas täckande utrustningsurval garanterar vagnens lämplighet för alla transporter.
De här egenskaperna gör vagnen mycket mångsidig och användarvänlig.
Bland annat ökar den hydrauliska bomfjädringen vagnens körkomfort och
säkerhet.
33

TRM OCH TRM HD

- EXTREMA EGENSKAPER OCH HÅLLBARHET
Åt sidan öppnande nedfällbar bakläm

Multiva dumpervagnarna kan som extra fabriksutrustning förses med åt sidan öppnande nedfällbar bakläm.
Den lättanvända baklämmens övre del kan öppnas
antingen uppåt eller åt sidan.
Då lämmen vänds åt sidan är lastningen av styckegods, eller exempelvis en grävmaskin, lätt.

Hållbar konstruktion av specialstål
Hydraulisk bomfjädring

Den hydrauliska bomfjädringen förbättrar användningskomforten avsevärt.
Fjädringen grundar sig på tryckackumulator och
hydraulcylindrar.

TEKNISKA DATA: TRM HD

Rät till ändringar förbehålles | Också övriga däckalternativ

Modell		
TRM 160HD
Flakvolym, m3		
9,9
Flakvolym med spannmålsförhöjn., m3 119
Flakvolym med foderförhöjn., m3
36,2
Teknisk bärförmåga, ton		
16
Underrede		Boggie
Bromsar		
2-nav(400x80)
Bomfjädring		Hydr.
Flakinnermått, H x B x L, cm		
75 x 238 x 550
Höjd, cm		
190
Total bredd, cm		
260
Standarddäck		 550/45-22.5
Tipp		2x6
Tippens oljebehov, l		
30
Vikt, kg		
3850

34

TRM180 HD
10,5
20,4
38,8
18
Boggie
2-nav(400x80)
Hydr.
75 x 238 x 590
210
260
600/50R22.5
2x6
38
4580

TEKNISKA DATA: TRM

TRM-vagnarnas flak är tillverkade av specialstål genom
robotsvetsning. Flakplåten är av Hardox-slitstål vars
flyttöjningshållfasthet är tredubbel och slitagetåligheten
är flerdubbel jämfört med Fe52 -stål i traditionella flakkonstruktioner.
Slitstålets höga flyttöjningshållfasthet medger hårda stötar utan bestående formändringar.
Också i vagnens chassi utnyttjar man de möjligheter
Double Grade -specialstålet erbjuder. Chassits hållbarhet av
toppklass uppnår man utan extra vikt.

Rät till ändringar förbehålles | Extra utrustning www.multiva.info | Också övriga däckalternativ

Modell
Flakvolym, m3
Flakvolym med spannmålsförhöjn., m3
Flakvolym med foderförhöjn., m3
Teknisk bärförmåga, ton
Underrede
Bromsar
Flakinnermått, H x B x L, cm
Höjd, cm
Total bredd, cm
Standarddäck
Tipp
Tippens oljebehov, l
Vikt, kg

TRM13
7,3
14,5
13
Boggie
2-nav(300x90)
70 x 238 x 440
175
260
500/50-17
1x5
13
2850

TRM16
9,2
18,3
35,5
16
Boggie
2-nav(300x90)
70 x 238 x 550
185
260
550/45-22.5
2x6
30
3150

TRM18
9,9
19
36,2
18
Boggie
2-nav(400x80)
75 x 238 x 550
210
260
600/50R22.5
2x6
30
4150
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Progressiv flakkonstruktion

Tack vare sidolämmarnas bockning och robusta stödprofiler är flakets konstruktion allt starkare och volymen
är större. Det av robotsvetsat stål tillverkade koniska
flaket med fasta lämmar ger en förstklassig tömning i
alla förhållanden. Den hydrauliska baklämmens stag är
tillverkade av stålplåt utan svetsfogar. Konstruktionen
är därför mycket uttröttningstålig och hållbar.

Användarvänliga lösningar

Vid vagnens produktutveckling har man beaktat
användartrygghet och -vänlighet. Som exempel kan
nämnas rullpresenningen som förbättrar både användarkomfort och arbetsskydd.
Presenningen kan rullas på och av medan användaren
står på marken. Presenningen rullas över flaket med
vev som ingår i leveransen.

TR

- KVALITET, HÅLLBARHET, KAPACITET
Multiva TR -vagnmodellserien för spannmålstransport har många fina detaljer som effektiverar och underlättar användarens vardag.
Vagnen är lätt att dra både på landsväg och åker, vilket gör köregenskaper
goda och minskar bränsleförbrukningen. Vagnen är tillverkad av högklassigt stål som gör den mycket robust.
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Mångsidig vagn

TR och TR HD -vagnmodellseriens mångsidiga utrustning gör den lämplig för olika slags transporter.
Flakvolymen kan snabbt ökas genom den snabbmonterade ensilageförhöjningen. Låg förhöjning för spannmålstransport är också tillgänglig. Tryckluftsbromsar
kan erhållas till samtliga Multiva-vagnar med över 16
tons bärförmåga.

Topputrustning som standard

TR HD

- TOPPEGENSKAPER FÖR TRANSPORTER

TR HD -vagnarna har hög standardutrustningsnivå.
Vagnarna har hydraulisk bomfjädring som standard, och
det ökar vagnens körkomfort betydligt genom att förhindra stötar och svängningar mellan vagn och traktor.
Den hydrauliska fjädringen som är standardutrustning i
TR 300HD -modellen gör vagnen oerhört stabil såväl på
åker, vägkörning som vid tippning.
Den styrande bakaxeln gör även de största vagnarna
smidiga att hantera.

Multiva TR HD -vagnarna är den krävande användarens transportlösning
och de representerar marknadens bästa kvalitet.
Vagnarnas standardutrustningsnivå är hög och vagnarna är hållbara, användarvänliga och trygga. Tack vare sin starka konstruktion är vagnarna
lämpliga för höga hastigheter.
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ANVÄNDARERFARENHET
Jo Poppe odlar Elingård i Gressvik nära Fredrikstad i landskapet Østfold i Norge.
På gården produceras spannmål, vallfoder och mjölk.
Spannmål odlas på 300 hektar. Vallfoder produceras på
80 ha.
Gårdens jordarter varier från sand till lera och för bearbetning av de varierande jordarna används Multivas Optima
T600 -harv. Vid gårdens skördemaskinkedja litar man sig
på Multiva också vad transportutrustning beträffar. För
spannmålstransporter har man redan en längre tid använt
Multiva-vagnar. TR190-vagnen man tidigare hade på gården
fungerade perfekt och uppmuntrade Jo Poppe att utöka sin
transportkapacitet och anskaffa en ny TR 250-vagn. Vi har
hunnit köra mycket med vagnen och anskaffningen har visat
sig vara lyckad.
Den årliga transportmängden uppgår till 1500-2000 ton.

TR OCH TR HD

”Mina erfarenheter av Multiva-maskinernas funktion och
finishen på arbetet är mycket goda. Multiva och återförsäljaren har varit ett bra stöd för mig och samarbetet har varit
problemfritt.”

- TOPPEGENSKAPER FÖR TRANSPORTER
TEKNISKA DATA: TR OCH TR HD VAUNUT
Modell
Flakvolym, m3
Volym med 15 cm spannm.förhöjning, m3
Flakvolym med foderförhöjning, m3
Bärförmåga, ton
Axlar
Bromsar
Bomfjädring
Flakinnermått H x B x L, cm
Höjd, cm
Totalbredd, cm
Däck
Tipp
Tippens oljebehov, l
Vikt, kg
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TR200
21,2
35,8
16
Hydr.
2-nav (300x90)
160 x 230 x 575
280
255
550/45-22.5
2x6
30
4140

Jo berättar att maskinerna passar utmärkt för gårdens behov
speciellt för att de är praktiska att använda. Exempelvis TR
250-vagnens stora volym är utmärkt med tanke på
gårdens tork. I norr är trösksäsonRätt till ändringar förbehålles | Extra utrustning under adressen www.multiva.info | Också övriga däckalternativ
gen begränsad och därför bör
trösknings- och torkningskedjorna
TR230
TR200HD
TR300HD
TR250HD
vara fungerande. En lämpligt stor
21,2
21,2
23,4
26,4
vagn som kan fylla torken med en
23,2
25,6
28,8
gång gör skördearbetet smidigt.
35,8
35,8
39,5
44,5
Jo Poppe värdesätter den nya TR
18
16
18
20
250 vagnens robusta konstruktion.
Hydr.
Hydr.
Hydr.
2-axl. / Hydr..
”Multiva är en verklig expert och
2-nav (400x80) 2-nav (400x80) 2-nav (400x80)
4-nav (420x180)
maskinerna är robusta”, sammanHydr.
Hydr.
Hydr.
fattar Poppe.

160 x 230 x 575
290
255
600/50R22.5
2x6
30
4370

160 x 230 x 575
280
255
550/45-22.5
2x6
30
4250

160 x 230 x 635
300
255
600/50R22.5
1x5
37
4950

160 x 230 x 715
300-325
255
600/50R22.5
1x6
45
5950

Säkert fungerande manövrering av krok

Multiva HookSystem -chassiets funktioner manövreras
med ett innovativt hydrauliskt-mekaniskt kontrollsystem. Funktionerna används med traktorhydrauliken och
de fordrar tre dubbelverkande hydrauluttag. Användningen är i alla situationer mycket säker, lätt och trygg
eftersom felkänslig elektronik saknas.

Liten flakväxlingsvinkel

HOOKSYSTEM

Flakväxlingsvinkeln är som minst endast 18 grader. Därför
är det lastade flakets växling lätt och trygg. Pådragningslasten kan uppgå till max. 18 ton (flak+last). Boggiens
stabiliseringscylindrar låser sig automatiskt vid flakväxling och flyttar stödpunkten bakåt varmed traktorns
dragkrok belastas mera.

- FLEXIBELT TRANSPORTALTERNATIV
TEKNISKA DATA: HOOKSYSTEM

Multiva HookSystem –växlarvagnkonceptets idé är att erbjuda kostnadseffektiva och för varje bruk anpassade transportalternativ. Samma HookSystem
chassie kan användas för många olika påbyggnader som är anpassade för
olika ändamål. Vid tröskning kan man t.ex. fylla flera flak på åkerkanten som
först vid dagens slut transporteras bort.
Vagnen kan förses med 710/40R-däck varmed den kommer fram i betydligt blöta förhållanden. Vagnen kan köras med 50 km/h hastighet.

HS 18
Modell
Bärförmåga, ton
18
Minsta pådragningsvinkel, grader 18
Tippvinkel, grader
53
Flaklängd, m
5,3 - 6,2
Underrede
Boggie
Bromsar
2-nav (400x80)
20
Tippens oljebehov, l
Flaklåsning
hydr.
Flakstödens höjd, cm
120
Däck
600/50R22.5
Vikt, kg
3650
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Generalagent:

Närlant Import AB
Filarevägen 8, 70375 Örebro
Tel: 019-603 60 60

www.narlant.se
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www.multiva.info

Tillverkare:
Dometal Oy
Kotimäentie 1
32210 Loimaa
FINLAND
T +358 10 843 7000

