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1. FÖRORD OCH TYPSKYLT 
 
 
Multiva lantbruksmaskinerna tillverkas i Finland. Den vid maskintillverkningen använda 
moderna tekniken, kvalitativa råmaterial samt en omsorgsfull tillverkning och god finish 
garanterar högklassiga produkter. Till Multiva produkturvalet hör bl.a. följande 
lantbruksmaskiner: 
 

• Fjäderpinnharvar 
• Tallriksredskap 
• Släpvagnar 

 
Vi tackar dig för att Du har visat förtroende för den högklassiga Multiva -fjäderpinnharven.  
Vi hoppas att produkten Du har valt kommer att uppfylla ställda krav och att den kommer att 
betjäna dig länge. Vi ber dig läsa denna bruksanvisning omsorgsfullt före maskinens i 
bruktagning. I bruksanvisningen nämnda kontroll- och serviceåtgärder är särskilt viktiga för 
att maskinen skall fungera klanderfritt och att garantin skall gälla. 
 
Alla anvisningar, varningar och förbud som gäller maskinens användning bör ovillkorligen 
åtföljas.  De är till för att säkerställa användarens trygghet och förlänga maskinens hållbarhet.  
 
Denna bruks- och serviceanvisning gäller följande fjäderpinnharvmodeller: 
Optima S  500, 550, 600, 650, 700, 800, 900, 1000 

Mega S  600, 700, 800, 900, 1000 

Mega XL  600, 700, 800, 900, 1000 

 
Harvarna är försedda med en nedan avbildad typskylt. Anteckna typskyltens information här 
nedan. Då du kontaktar Multiva -återförsäljaren eller fabrikens representant bör Du uppge 
maskinens modell och tillverkningsnummer. På detta sätt undviker Du dröjsmål och onödiga 
missförstånd. 
 
 
 

      
 
  Malli/ Modell                  _______________________________ 
  
 Valm. nro / Serie nr _______________________________ 
  
 Paino / Vikt kg _______________________________ 
 
  _________________________________________________ 
 
 

Valmistaja / Tillverkare 
 DOMETAL OY 
 Loimaa FINLAND 
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2. CE –FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 
 
 
 Dometal Oy 
 Kotimäentie 1 
 32210 Loimaa kk 
 Suomi Finland 
 
försäkrar att den på marknaden lanserade maskinen  
 
Multiva-  fjäderharv  
 
uppfyller maskindirektivets 98/37/EY krav. Vid maskinens planering har tillämpats följande 
konformitetsstandarder: 
  
 SFS-EN 292-1:1992 + revidering 1995 
 SFS-EN 292-2+A1:1995 
 
Vid maskinens planering har dessutom tillämpats följande standarder: 
 
 SFS-ISO 5692:1993 
 SFS-EN 1553:2000  
 SFS-EN 982:1996  
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3. PRESENTATION AV MULTIVA FJÄDERPINNHARVAR OCH 
TEKNISKA DATA 

 
MASKINENS ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL 
 
Multiva fjäderpinnharven är avsedd för såbearbetning av på hösten eller våren förbearbetad 
jord som man förbereder för sådd. Med Multiva fjäderpinnharven uppnår man en jämn 
bearbetningsbotten och en tillräckligt fin grynstruktur på ytan. Det är förutsättningar för en 
jämn broddskjutning och för optimal tillväxt med ett ekonomiskt antal körningar.   Det är 
möjligt att använda fjäderpinnharv försedd med två eller tre sladdplankor och tätare 
pinnindelning också för ytharvning. Fjäderpinnharven får aldrig användas för förbearbetning 
av obearbetad jord! 
 
Multiva Optima är en effektiv harv för varierande jordarter.  Tack vare den öppna 
ramkonstruktionen stockar harven inte ens vid rikliga växtrestmängder.  De bärande hjulen 
garanterar att bearbetningsdjupet bibehålls också på lätta jordar. Tack vare den höga 
pinnvikten och de robusta pinnarna passar harven också för bearbetning av styvare jordar.   
Optima S-modellernas bearbetningseffekt kan ytterligare utökas med baksladd som kan fås 
som extra utrustning. Optima S500, 600, 650 och 800 -modellernas arbetsbredd kan ändras 
med förbreddningsdelar. Förbreddningsdelarna inklusive plankor och efterharvar monteras 
med bultar i harvramen.  
 
Optima S utrustning: 
- Lamellfrontplanka med hydraulisk justering och unik dubbelkniv  
- 10 x 45 mm:s pinnar 
- 11 x 45 mm:s lameller 
- 200/60-14.5 däck med 608 mm:s diameter och 205 mm:s bredd  
- Helautomatisk låsning av sidosektioner  
- Arbetsdjupindikering i harvens mittsektion 
 
Multiva Mega S är speciellt de styva lerjordarnas harv. Tack vare krossningseffekten och de 
robusta pinnarna uppnår man ett utomordentligt bearbetningsresultat också i svåra 
förhållanden.   Som standard ingår två lamellplankor varav den efterföljande är placerad 
mellan boggiehjulen. På så sätt har man kunnat göra harvramen kortare än i Mega XL -
modellerna.  På grund av den kortare ramen passar Mega S speciellt bra på mera kuperade 
fält. Mega S passar för sina bearbetningsegenskaper bra också för grund bearbetning. 
 
Mega S modellens utrustning: 
- 11 x 45 mm:s pinnar 
- frontplanka med 10 x 80 mm:s dubbelknivförsedda lameller  
- mellanlamellplanka med 11 x 45 mm:s lameller 
- 250/65 - 14,5 däck med 680 mm:s diameter och 250 mm:s bredd 
- Helautomatisk låsning av sidosektioner  
- Arbetsdjupindikering i harvens mittsektion 
- Helhydraulisk djupreglering och sidosektionsboggie 
 

 5



Multiva Mega XL är en effektharv i den stora klassen och harvens bearbetningsegenskaper 
räcker till för den mest krävande användaren.  Tack vare den långa ramkonstruktionen och 
den öppna pinnaxelplaceringen är harven mycket stabil på åkern och konstruktionen är 
genomsläpplig.  Den robusta lamellplankan framtill och mellanplankan på hela harvbredden 
ger en utomordentlig planeringsförmåga. För sina bearbetningsegenskaper passar Mega XL -
modellen också bra för grund bearbetning och ytharvning. 
 

Mega XL modellens utrustning: 
- 11 x 45 mm:s pinnar 
- frontplanka med 10 x 80 mm:s dubbelknivförsedda lameller  
- mellanlamellplanka med 11 x 45 mm:s lameller 
- 300/65 - 12 däck med 680 mm:s diameter och 300 mm:s bredd  
- Helautomatisk låsning av sidosektioner  
- Arbetsdjupindikering i harvens mittsektion 
- Helhydraulisk djupreglering och sidosektionsboggie 
 

Tekniska data: 
Optima S harvar   

  500 550 600 650 700 800 900 1000 
Pinnantal, st  67 73 79 85 91 105 117 133 
Pinnindelning, mm 75 75 75 75 75 75 75 75 
Pinnaxlar, st 7 7 7 7 7 7 7 7 
Arbetsbredd, cm 500 550 600 650 700 800 900 1000 
Ramlängd, cm 300 300 300 300 300 300 300 300 
Transportbredd, cm 300 300 340 340 340 340 340 420 
Effektbehov, hk 80 90 100 110 120 140 160 185 
Vikt, kg 2070 2250 2550 2730 2950 3350 3750 4200 

 

Mega S harvar 
  600 700 800 900 1000 
Pinnantal, st  85 99 111 127 141 
Pinnindelning, mm 70 70 70 70 70 
Pinnaxlar, st 6 6 6 6 6 
Arbetsbredd, cm 600 700 800 900 1000 
Ramlängd, cm 300 300 300 300 300 
Transportbredd, cm 340 340 340 420 420 
Effektbehov, hk 110 135 160 180 205 
Vikt, kg 2850 3160 3650 4070 4390 
 

Mega XL harvar 
  600 700 800 900 1000 
Pinnar, stand./extra pinnar 85/99 99/115 111/129 127/146 141/164
Pinnindelning, stand./extra 
pinnar, mm 70/60 70/60 70/60 70/60 70/60 

Pinnaxlar, st 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 
Arbetsbredd, cm 600 700 800 900 1000 
Ramlängd, cm 350 350 350 350 350 
Transportbredd, cm 340 340 340 420 420 
Effektbehov, hk 120 150 180 210 240 
Vikt, kg 3150 3520 4020 4450 4850 
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Optima S samt Mega S och XL harvarnas extra utrustning 
  500 550 600 650 700 800 900 1000 Mega S Mega XL
6 cm:s pinnindelning - - - - - - - - - x 
Efterharv x x x x x x x x x x 
Bakre sladdplanka x x x x x x x x x x 
Helhydr. justering av 
arb.djup x x stand. stand. stand. stand. stand. stand. stand. stand. 

Sidosektionsboggie x x stand. stand. stand. stand. stand. stand. stand. stand. 
Ribbvält x x x x x - - - - - 
250/65-14.5 däck x x x x x stand. stand. stand. stand. - 
300/65-12 däck - - - - - x x x - stand. 
Reservhjul x x x x x x x x x x 
Belysningsserie x x x x x x x x x x 
Multiva Control x x x x x x x x x x 
x = extra utrustning 
- = inte tillgänglig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rätt till tekniska ändringar förbehålles. 
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4. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 
 
 
Nämnda säkerhetsanvisningar och -avstånd bör absolut följas då maskinen används. 
 
Maskinen skall justeras enligt anvisningarna i den här boken. Likaså bör de följas vid 
användning och service av maskinen. 
 
Det är absolut förbjudet att personer befinner sig på maskin som transporteras eller är i 
arbete! 
 
4.1. VARNINGSMÄRKNINGAR 
 
Maskinerna är försedda med nedan nämnda varningsdekaler. Följ dekalernas 
säkerhetsanvisningar. Varningsdekalerna på maskinen får inte avlägsnas. 
 
Dragbommen är försedd med följande varningsmärkning som innebär:  

 
 
 
 

LÄS BRUKSANVISNINGEN, SPECIELLT 
SÄKERHETSANVISNINGARNA, 
OMSORGSFULLT FÖRE MASKINENS 
KOPPLING TILL TRAKTORN!  

 
 
 
 
 
 
 

Maskinen är försedd med följande varningsmärkning som innebär:  
 

KLÄMRISK!  
HÅLL 5 M:S 
SÄKERHETSAVSTÅND DÅ 
MASKINENS SIDOSEKTIONER 
ÄR UPPFÄLLDA ELLER DÅ 
MASKINEN ÄR I ANVÄNDNING  
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4.2. TILL- OCH FRÅNKOPPLING 
 
Harven får endast kopplas till traktorns dragkrok. Traktorns samtliga säkerhetsföreskrifter bör 
följas vid till- och frånkoppling av harven. Det föreligger klämrisk vid till- och frånkoppling. 
Dessutom bör man akta fötter, fingrar och händer. Hydraulikanslutningar under tryck får inte 
lösgöras. Då harven är kopplad till traktorn är det förbjudet att vistas i närheten av harven och 
speciellt dess sidosektioner. 
 
4.3. KÖRNING PÅ LANDSVÄG 
 
Vid transport av harv på landsväg eller annan allmän väg bör försiktighet iakttas och samtliga 
trafikregler samt specialförordningar gällande långsamtgående fordon följas.  Före start bör 
man kontrollera traktorbelysningen, reflexernas och triangelns, för långsamt gående fordon, 
skick samt att sikten till dem är hinderfri. Reflexer, trianglar och traktorbelysning bör hållas 
rena eftersom de märkbart inverkar på hela kombinationens trafiksäkerhet. Då harven 
transporteras på vägen bör man speciellt uppmärksamma sikten till traktorns bakre 
riktningsvisare. Man bör före landsvägstransport säkerställa att harven är tillräckligt ren för 
att kunna köra på vägen.  
Som standardutrustning monteras positionsreflexer i harven som varnar för överbred 
arbetsmaskin. Man bör separat ombesörja den överbreda traktorns märkning.  Vid körning på 
allmän väg bör man försäkra sig om att de på traktorn monterade varningsljusen för överbrett 
fordon syns också bakifrån.  
Harvens största tillåtna transporthastighet på landsvägen är 40 km/h.  
 
Mega S och XL 900, 1000 samt Optima S 1000 modellernas mittsektion är bredare än i 
övriga modeller och transportbredden är 4,2 m. Transportbredden kräver att man är 
speciellt noggrann i vägtrafiken.  
 
4.4. HARVENS ANVÄNDNING 
 
Föraren bör känna till harvens funktion och bör ha kunskapen och förmågan att använda och 
transportera den rätt.  Han/hon bör ha läst bruksanvisningarna och följa dem. 
 
Multiva fjäderpinnharven är avsedd för såbearbetning av redan förbearbetad jord. 
Fjäderpinnharven får aldrig användas för förbearbetning av obearbetad jord. 
 
Före arbetet påbörjas bör harvens skick, hjulbultarnas åtdragning och däcktryck kontrolleras.   
 
Justera eller rengör aldrig en harv i rörelse. Då harven är i arbete får ovillkorligen inga 
personer uppehålla sig på harven eller i dess farozon (5 m).  Harvens sidosektioner får lyftas 
och sänkas enbart då harven står stilla. Vid lyft och sänkning av sidosektioner bör man 
säkerställa att inga personer befinner sig nära harven. Före transportkörning bör man 
säkerställa att sidosektionerna är i transportläge och att de är låsta. Före harvningens början 
skall bägge sidosektioner fällas helt i nedre läge så att cylindrarna är i helt utskjutet läge. 
Harven får inte backas då pinnarna är i jorden.  
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4.5. SERVICE 
 
Före servicens början bör man säkerställa att harven står stilla och att den inte kan röras. 
Servicen utförs på ett stabilt och jämt underlag så att harven inte kan välta eller rulla. Service 
eller andra åtgärder får inte utföras om harven eller del av den inte är säkrad i upplyft 
läge. Vid service av harven skall sidosektionerna alltid vara nedfällda. Man bör beakta trygga 
arbetsförhållanden och en tillräcklig belysning. Använd alltid original reservdelar vid harvens 
underhåll. 
 

5. ÅTGÄRDER FÖRE IBRUKTAGNING 
 

Harvens smörjpunkter är smorda på fabriken och vid provkörning är cylindrarna fyllda med 
olja. Det är trots allt skäl att bekanta sig med smörjpunkterna före första användning. 
Smörjpunkterna finns uppräknade i bruksanvisningens 8. kapitel. 
 

5.1. HARVENS KOPPLING TILL TRAKTORN 
 

Koppla dragbommens dragögla till traktorns hydrauliska dragkrok. Säkerställ att dragkroken 
låser sig i övre läge och att den inte belastar lyften. Anslut hjulhydraulikens slang (den i 
körriktningen, på vänstra sidan) till traktorns enkelverkande uttag. Modeller med 
helhydraulisk djupreglering, har två hydraulikslangar för hjulhydrauliken och de ansluts till 
dubbelverkande uttag (röd färgkod). Anslut sidosektionernas och frontsladdplankans slangar 
(de i körriktningen, på högra sidan, svart färgkod) till traktorns dubbelverkande uttag. Med 
uttaget fungerar både sidosektionscylindrarna och plankcylindrarna beroende på harvens 
höjdjustering. Justera traktorns dragarmar på en höjd där de inte kan vidröra dragbommen 
eller slangar då traktorn svänger. I tabellen nedan finns slangarnas färgkoder. 
Då harven kopplas från traktorn, kom också ihåg att koppla ifrån hydraulikslangarna.  
 

Mega S och XL 800-1000 samt Optima S 800-1000 -modellerna kräver tre 
dubbelverkande uttag i traktorn. Med dubbelverkande ventil används plank- (blå färgkod) och 
djupregleringshydrauliken (röd färgkod) samt sidosektionernas lyftcylindrar (svart färgkod). 
Sidosektionernas lyftcylindrar bör anslutas till ett hydraulikuttag där ventilen har flytläge.  I 
flytläget kan oljan fritt strömma i bägge slangarna. 
 

Funktion Riktning Slangmärkning 
Sidosektionsmanövr. upp (grunnare) 1 x svart 
(Plankanvändning) ned (djupare) 2 x svart 
Justering av arbetsdjup djupare 1 x röd 
 grunnare 2 x röd 
Plankanvändning (mod. 800-1000) djupare 1 x blå 
 grunnare 2 x blå 

 

OBS!  
Då man bearbetar med 8-meters eller större modeller bör manöverventilen för 
sidosektionernas lyftcylindrar alltid stå i flytläge.  
 
OBS!  
Säkerställ att den dubbelverkande ventil som används för den helhydrauliska 
djupregleringen verkligen är kopplad som dubbelverkande och att ventilens flytläge inte 
är i användning.  Flytläge vid djupreglering kan förorsaka att harvens inbördes 
arbetsdjup mellan sektionerna förändras under harvning!  
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5.2. JUSTERING AV HARVENS HYDRAULIKSLANGAR 
 
Efter att harven är kopplad till 
traktorn skall slanglängderna 
justeras. Slanglängden justeras 
genom att lossa slanghållarens 
bultar (3 st) och genom att justera 
slangarnas längd mellan traktor och 
slanghållare (bild 1, punkt 1). Efter 
justering skall skruvarna dras åt. 
Slanglängden är den rätta då de inte 
vidrör traktorns dragarmar i snäva 
svängar. Slangarna är för korta om 
de stramas åt under svängar och 
lossnar från traktorns uttag. 
 

Bild 1. 
 

5.3. FUNKTIONSPRINCIPEN FÖR SIDOSEKTIONERNAS OCH 
FRONTPLANKORNAS HYDRAULIK  

 

I modeller under 8 meter fungerar sladdplank- och sidosektionshydrauliken turvis via samma 
ventil beroende på harvens höjdläge.  Då harven är i transportläge styr växelventilen i 
harvramen trycket i de högra slangarna till sidosektionernas lyftcylindrar. Då harven är i 
arbetsläge styr ventilen trycket till sladdplankcylindern. Ventilen fungerar automatiskt då 
harvens höjd växlar mellan arbets- och transportläge.  
 

5.4. FUNKTIONSPRINCIPEN FÖR FRONTPLANK- OCH 
DJUPREGLERINGSHYDRAULIK 
 

 
Frontplankorna fungerar med tre 
seriekopplade cylindrar. Också 
modeller med helhydraulisk 
djupreglering är utrustade med tre 
seriekopplade cylindrar. Seriekoppling 
av cylindrar innebär att oljan från den 
ena cylinderns dragdel strömmar till 
den följande cylinderns tryckdel och att 
oljan strömmar till traktorns ventil 
enbart från den första och sista 
cylindern (bild 2). Alla seriekopplade 
cylindrar är av olika dimension så att 
dragsidans oljevolym motsvarar 
trycksidans volym i följande cylinder. 
Systemet garanterar att cylindrarna rör 
sig i samma takt och beroende av 
varandra. 

Bild 2. 
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5.5. UTJÄMNING AV HYDRAULIKKRETSAR  
 
Då maskinen första gången tas i bruk efter ett längre uppehåll, måste de seriekopplade 
cylindrarna utjämnas. Vid sladdplankcylindrarnas utjämning skall plankan köras helt upp med 
hydrauliken och manöverspaken skall en kort tid hållas i ”lyftläge” vid ett lågt motorvarvtal. 
Genom den här åtgärden strömmar hydraulikoljan genom hela systemet och jämnar ut 
cylindrarna och avlägsnar eventuella luftbubblor. 
 
Också djupregleringscylindrarna i modeller med helhydraulisk justering måste alltid utjämnas 
då harven tas i bruk samt också tidvis under harvning. Utjämningen av 
djupregleringscylindern görs då sidosektionerna är nedfällda.  Harven måste då lyftas helt upp 
och manöverspaken skall en kort tid hållas i ”lyftläge” vid ett lågt motorvarvtal. Genom den 
här åtgärden strömmar hydraulikoljan genom hela systemet och jämnar ut cylindrarna och 
avlägsnar eventuella luftbubblor. 
 

OBS!  
 

Trots att cylindrar normalt körs ut och in har det inte ovan nämnd utjämnade verkan. 
 
5.6. JUSTERING AV HARVENS LÄGE 
 
Flytta harv och traktor på en möjligast plan yta före justering. Ramens vågräta läge i 
förhållande till marken justeras i alla modeller med en toppstång (bild 3 och 4, punkt 1). För 
att uppnå ett jämnt bearbetningsresultat bör ramens vågräta läge kontrolleras då harven 
kopplas till en annan traktor. Då toppstången förkortas sjunker ramens frontdel och 
motsvarande stiger den då toppstången förlängs. Toppstången skall låsas med låset i stångens 
bakre ända då rätt läge är justerat. Justeringen skall kontrolleras på åkern under harvning 
då traktor och harv kan sjunka olika på åkerytan. 
 

OBS!  
Lägesjusteringen är traktorvis och den beror på traktordragkrokens höjd. Justeringen 
skall företas på nytt då harven kopplas till en annan traktor. 
 

6. HARVENS ANVÄNDNING 
 
Fäll ned sidosektionerna. Håll hydraulspaken i sänkläge tills cylindrarna är helt ute. 
Sidosektionslåsen öppnas automatiskt. Harven bör vara i transportläge. Säkerställ att inga 
hinder finns i vägen för sidosektionerna. Kom ihåg ett betryggande avstånd! 
 
Före harvningens början är det orsak att ha för vana att jämna ut frontplankornas och 
djupregleringens cylindrar enligt anvisningar i kapitel 5.5.  Därmed arbetar plank- och 
arbetsdjupcylindrarna exakt. Då utjämningen utförs ofta räcker några sekunders 
”tryckhållning”.  Om man under harvning konstaterar att inbördes läget mellan hydrauliska 
frontplankorna eller arbetsdjupregleringen har förändrats skall traktorn stannas och utjämning 
skall utföras.  
 
OBS! 
 
Kontrollera åtdragningen av alla bultar efter 5-10 timmars harvning. (Speciellt 
pinnarnas fästbultar kan bli lösa under de första arbetstimmarna). 
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6.1. JUSTERING AV BEARBETNINGSDJUP 
 
Bearbetningsdjupet skall alltid också mätas i den redan harvade jorden bakom harven och det 
skall justeras enligt skiftets förhållanden och utsädet som skall sås.  Justeringen skall göras 
enligt den styvaste jorden på skiftet. Vid harvning av lättare jord på skiftet kan arbetsdjupet 
reduceras under körning med djupregleringshydrauliken och djupindikatorn.  
 
Optima S500 och 550 standardmodeller 
 
 

 
Bild 3. 
 
Arbetsdjupet för harvens mittsektion justeras med begränsarskruven (bild 3, punkt 2). 
Mittsektionens arbetsdjupreglering är av typen mekanisk begränsare för nedre läge. 
Arbetsdjupet för harvens sidosektioner justeras med sektionsvevarna (bild 3, punkt 3). Då 
veven vrids medurs ökar arbetsdjupet. Djupregleringsskalan avser bearbetningsdjup i 
centimeter. Skalan för sidosektionens djupreglering kan förskjutas så att den på fältet 
motsvarar mittsektionens skala. Varvtalen för mitt- och sidosektionernas justeringsvevar 
motsvarar dock inte varandra.   
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Optima S600-1000 och Mega modeller (extra utrustning Optima S500-550) 
 

Bild 4. 
 
Arbetsdjupregleringen för harvens mittsektion justerar arbetsdjupet på hela harvens bredd 
(bild 4, punkt 2). Arbetsdjupreglering är av typen hydraulisk begränsare för nedre läge. 
Genom att skruva skruven motsols ökar arbetsdjupet. Harven måste lyftas något från marken 
för att justeringen skall kunna utföras.  
 
OBS!  
 

Den helhydrauliska djupregleringens sidosektionscylindrar skall justeras på fältet i 
samband med första harvning.   
 
OBS!  
 

Harven får inte uppbevaras så att den belastar djupregleringsventilen. Under 
uppbevaring skall maskinen lämnas att belasta ventilen i slangen medan 
djupjusteringen skruvas helt öppen!  
 
På fabriken har cylindrarnas ändar justerats till ett antaget värde men det garanterar inte att 
mitt- och sidosektioner i alla förhållanden skulle harva lika djupt. Justeringen företas i 
ändarna av sidosektionscylindrarna och avsikten är att få bägge sidosektionerna att arbeta lika 
djupt som mittsektionen (bild 4, punkt 3). Före justering bör man försäkra sig om att 
djupregleringscylindrarna är utjämnade och att sektionscylindrarna bär upp 
sidosektionerna.  
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6.2. JUSTERING AV DJUPREGLERINGSSKALAN 
 
Harvningsdjupets indikator (mitt 
framtill på harven) kan genom 
förskjutning av skalan justeras att 
visa ungefär verkligt arbetsdjup i 
centimeter.  Efter att harven är 
justerad till önskat arbetsdjup skall 
det verkliga arbetsdjupet mätas på 
fältet bakom harven. Justera skalan 
att visa samma djup. Skalan justeras 
genom att lossa skalans låsskruv med 
en 17 mm:s nyckel från vänstra 
halvan för skalans fäste.  (bild 5, 
punkt 1). 
 
Bild 5. 

 
6.3. SLADDPLANKORNAS ANVÄNDNING (bakplanka extra utr.) 
 
Avsikten med sladdplankorna är att krossa kokor och jämna ut fältets yta.  En rätt justerad 
sladdplanka trycker ned och gnider sönder kokorna an efter att de kommer framför plankan 
men schaktar inte jord framför sig. På så sätt sparar man också bränslekostnader eftersom 
plankans aggressiva användning kräver hög effekt. 
 
Frontplankans höjd kan justeras i två olika lägen genom att öppna två M16 skruvar i bägge 
fästpunkter. Med frontplankans höjd kan man inverka på bl.a. den lösgörande effekten. I det 
övre fästet är plankan i lodrätare läge varmed den bättre söndrar t.ex. skorpbildning. I det 
nedre fästet gnider plankan bättre sönder kokor. 

 
Plankcylinderns kolvstång är 
gängförsedd och cylindrarna kan 
justeras i samma läge om plankorna 
inte är på samma linje (bild 6, punkt 
1). Det lönar sig att först harva en tid 
före justering och jämna ut 
plankhydrauliken flera gånger. Man 
säkerställer att plankcylindrarnas 
ojämna läge inte beror på luft i 
cylindrarna.  
 
 
 
 
 

Bild 6. 
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Förhållandet mellan Optima S -
harvarnas front- och bakplanka kan lätt 
justeras med låspinne antingen så att 
frontplankan arbetar djupare än 
bakplankan eller tvärtom (bild 7, punkt 
1).  Det mittersta läget av tre möjliga 
lägen baktill på mellanstången är avsett 
som normalläge då bägge plankorna 
arbetar lika djupt.  Plankornas inbördes 
djupförhållande skall finjusteras i 
samband med i bruktagningen genom att 
justera gaffelns läge baktill på stångens 
gängor (bild 7, punkt 2).  Låspinnen bör 
lösgöras före justering.  

Bild 7. 
 
 
Förhållandet mellan Mega -modellernas front- och mellanplankor samt mellan mellan- och 
bakplankorna kan snabbt justeras med vev (bild 8, punkt 1). Det mittersta läget, av tre möjliga 
lägen, baktill på front- och mellanplankans mellanstång, är avsett som normalläge i vilket 
skalan för front- och bakplankans justeringsvevar håller streck (bild 8, punkt 2). 
 

Bild 8. 
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6.4. EFTERHARVENS ANVÄNDNING (extra utr.). 
 
Efterharvens uppgift är både att jämna ut åsarna som harvpinnarna efterlämnar och att sortera 
jorden i bearbetningsskiktet. Efterharven sorterar små partiklar i skiktets botten och grövre på 

ytan. Efterharvens läge justeras med 
en låspinne i monteringsfästet (bild 
9, punkt 9). Efterharven kan justeras 
i tre lägen. Då efterharvens pinnar 
står i s.g.s. lodrätt läge i förhållande 
till marken är sorteringen av fin 
struktur till sådjup som bäst 
samtidigt som utjämningen är 
effektivast. Genom att justera 
efterharven mera lutande förbättras 
växtresternas genomtränglighet. 
Efterharven kan vid behov låsas i 
upplyft läge genom att vända 
pinnsektionerna upp över harven och 
låsa dem i läge med låspinnar. 

Bild 9. 
 
6.5. RIBBVÄLTENS ANVÄNDNING (extra utr.). 

 
Ribbvältens uppgift är både att 
jämna ut åsarna som harvpinnarna 
efterlämnar och söndra kokor. 
Ribbvältens marktryck justeras med 
vev. Då veven vrids medurs ökar 
ribbvältens marktryck och minskar 
då veven vrids moturs (bild 10, 
punkt 1).  
 
 
 
 

Bild 10. 
 
6.6. TRANSPORT 
 
Lyft upp harven med hjulcylindrarna. Härefter kan man lyfta upp sidosektionerna i 
transportläge med den andra ventilen. Sektionerna låser sig automatiskt med låsdon. 
Säkerställ trots allt att låsdonet har låst sektionerna i uppfällt läge. Om sektionerna inte har 
låst sig skall de sänkas något och lyftas upp igen i övre läge. (bild 11) 
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I de större modellerna (800-1000) skall traktorventilen hållas i lyftläge vid sektionslyft så 
länge att sidosektionens låsdon säkert har stigit upp ur sitt nedre läge och låst sektionen i 
transportläge (bild 11). Först härefter kan ventilen kopplas på friläge. 
 

Bild 11 
 
OBS!  
 
Kontrollera att harven är tillräckligt ren då du kör ut på landsväg. 
 
7. SÅBEARBETNING 
 
Multiva fjäderpinnharven är avsedd för såbearbetning av på hösten eller våren förbearbetad 
jord som man förbereder för sådd. Med harven rivs jorden upp och finfördelas till rätt 
struktur. Förutsättningar för en jämn broddskjutning och en optimal start av grödan är en 
möjligast jämn bearbetningsbotten och rätt grynstruktur på ytan. En jämn såbotten är också 
viktig ur den synpunkten att såmaskinens billar bibehåller sitt arbetsdjup möjligast bra.  
 
Bearbetningsintensiteten justeras med arbetsdjupet, antalet körgånger, körhastighet, 
förändring av bearbetningsriktning samt genom att justera sladdplankornas och/eller 
ribbvältens bearbetningsintensitet.   
 
Det rätta bearbetningsdjupet är lika med sådjupet för växten som skall odlas. På ler- och 
mjäljordar bör lämnas ett tillräckligt tjockt lager finfördelad jord. Det här skiktet bildar ett 
avdunstningsskydd som förhindrar jorden att torka ut. Bearbetningslagrets övre skikt skall 
bestå av en grövre struktur. Den minskar tillslamningsrisken och håller bearbetningsskiktet 
luftigt. Speciellt på mjäljordar bör man undvika en för intensiv bearbetning av ytskiktet.  På 
lättare bearbetade mo-, sand-, mull- och torvmarker är bearbetningens viktigaste uppgift att 
jämna ytan för sådden.  
 
I fördelaktiga förhållanden kan en bearbetningsomgång med Multiva -fjäderpinnharven räcka 
till. Rådande förhållanden bestämmer dock alltid antalet bearbetningsgånger. Om man 
bearbetar flera gånger lönar det sig att köra i kors.  Därvid uppnår man en möjligast jämn 
bearbetningsbotten.  
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Ur fjäderpinnens och efterharvens funktionssynpunkt är 8 - 12 km/h en lämplig körhastighet 
som anpassas enligt förhållanden. Med alltför hög körhastighet försämras fjäderpinnens 
bearbetande egenskaper.  
 
OBS! 
 
Fjäderpinnharven får aldrig användas för förbearbetning av obearbetad jord! 
 
KÖRTEKNIK 
 
Körtekniken man använder vid harvning bör noggrant övervägas. Vid valet av körteknik 
inverkar många faktorer, bl.a. skiftets storlek, arrondering, ytformer och såriktning. Rätt vald 
körteknik minskar på arbetsåtgången och möjliggör bästa möjliga resultat. Om man bearbetar 
flera gånger, rekommenderas att den sista körningen sker i såriktning. På så sätt undviker man 
såkombinationens onödiga gungning. Det lönar sig om möjligt att köra längs skiftets längsta 
kant varmed vändningstiden minskar. Här under finns exempel på olika körteknik. 
Körtekniken att rekommendera är tegkörning (alternativ 2 eller 3). 
 
Körteknik: 
1 = kring fältet 
2 = parallelltegkörning 
3 = kontinuerlig tegkörning 
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8. SERVICE OCH UPPBEVARING 
 
8.1 HARVENS KONTROLLER 
 
EFTER 10 FÖRSTA BRUKSTIMMAR 
 
Bultarnas åtdragning 

• Speciellt pinnarnas och spetsarnas fästbultar kan bli lösa under de första 
arbetstimmarna. 

• Åtdragningsmomentet för pinnspetsarnas fästbultar är 50 Nm.   
• Åtdragningsmomentet för pinnarnas fästbultar är 90 Nm.  
• Hjulbultarnas åtdragningsmoment är 250 Nm. 
• Åtdragningsmomentet för dragöglans bultar är 400 Nm. 

 
Däcktryck 

• De rätta däcktrycken är: 
200/60-14.5” Optima S   4,0 bar 
200/60-14.5” Optima S 650-800 mittsektionshjul 5,0 bar 
250/65-14.5” Optima S eller Mega S 500-700 3,0 bar 
250/65-14.5” Optima S eller Mega S 800-1000 5,0 bar 
300/65-12”    Mega XL 600-1000  2,6 bar 

• Vid bearbetning i våta förhållanden kan däcktrycket minskas för att förbättra 
bärförmågan. Därvid bör man sänka hastigheten vid transportkörning 

• Däckens bärförmåga visas i tabellen i bilaga 1. 
 
100 TIMMARS INTERVALL ELLER EN GÅNG PER SÄSONG 
 
Bultarnas åtdragning 
Däcktryck 
Hjulnavens lagerglapp 
 

• Hjulnavens lagerglapp skall kontrolleras med 100 
timmars intervall. Om det förekommer glapp i lagren 
skall de dras åt. 

• Hjulen skall lyftas upp från marken medan kontrollen 
utförs. Man skjuter in en stång mellan hjul och 
underlag. Genom att röra på stången säkerställs att 
glapp i lagren inte förekommer. 

• För att dra åt lagret skall hjulet lyftas upp och navets 
centrumkopp avlägsnas. Ta ur kronmutterns låssprint, 
dra åt muttern tills ett lätt motstånd kan kännas i 
lagret.  

• Öppna härefter muttern tills låssprinten kan sättas i 
följande mutterskåra och lagret rullar fritt. Om muttern 
redan är i linje med hålet skall muttern lossas tills 
följande skåra och hål passar ihop (max. 30 grader). 
Placera låssprinten på plats. Fyll centrumkoppen till 
1/3 med fett och truck koppen i navet. 
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Boggilagrens glapp 
 

• Boggiens lagerglapp kontrolleras genom att 
lyfta harvhjulen från marken så att boggien 
kan röra sig fritt. Boggien skall kunna röra 
sig hinderfritt och det får inte kännas glapp 
då boggien vrids i sidled. Om glapp 
förekommer skall lagret dras åt. 

• Lagerglappet skall kontrolleras före lagrens 
smörjning eftersom lagret blir tätare vid 
smörjning. 

• Lagren justeras med bultar som finns under 
boggien. Bultarna dras åt tills boggiens 
rörelse blir styvare men den rör sig ändå lätt. Boggielagren har tätningar som kan ta 
skada om boggien dras åt för mycket. 

 
8.2. SERVICE 
 
SMÖRJPUNKTER 
 
Alla smörjpunkter skall smörjas efter tvätt. I alla smörjpunkter skall fett pumpas i 
smörjnippeln tills rent fett tränger ut ur smörjstället. Avlägsna utträngt fett. Som 
smörjmedel bör man använda universalfett som innehåller litiumtvål och EP 
tillsatsmedel (t.ex. Shell Retinax Grease LX2).  
 
Vid smörjning av boggiens glidlager (arbetsbredder 600-1000) kan man använda t.ex. 
Shell Retinax Grease EP2, HDX2 eller motsvarande. De här fetterna (sega och 
vidhäftande) skall i ingen händelse användas vid smörjning av övriga punkter. Vid 
användning i hjulnav kan nämnda fetter förorsaka lagerskador.  
 
SMÖRJNING MED 10 TIMMARS INTERVALL 

• Boggiearmslager 2 - 4  st   (bild 15/12) 
(kan bäst smörjas då harven är upplyft på hjulen) 

• Ribbvältens gavellager 2 st/vält 
 

SMÖRJNING MED 25 TIMMARS INTERVALL 
• Parallellstångens framända 1 st   (bild 12/1) 
• Parallellstångens bakända 1 st   (bild 12/2) 
• Sidosektionshjulets holk 2 st   (bild 12/3) 
• Axellagren 4 st    (bild 12/4 och 15/4) 
• Dragögla 
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Bild 12. 
 
 

Bild 13 
 
SMÖRJNING MED 50 TIMMARS INTERVALL 

• Plankcylindrarnas ledlager 3 st   (bild 12/7) 
• Den mekaniska djupjusteringens gängor 3 st   (bild 14/8) 
• Djupjusteringens ställdon 2 st  (bild 14/9) 
• Låsdon för sidosektion 2 st   (bild 13/16) 
• Hjulnav  6 - 8  st    (bild 12/11) 
• Sidosektionsled 6 st   (bild 12/13 och 15/13) 
• Mega sladdplankjustering 2 st / justering  (bild 14/14) 
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Bild 14. 
 
 

Bild 15. 
 
SMÖRJNING MED 100 TIMMARS INTERVALL ELLER EN GÅNG PER SÄSONG  

• Hydraulcylindrarnas leder, 1 - 2 st/cylinder  (bild 12/15)  
• Dragbommens toppstång 2 st   (bild 12/6) 

 
Harven har förutom här nämnda viktiga smörjnipplar också andra smörjnipplar.  De skall 
smörjas en gång per säsong.  
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8.3 Slitdelar 
 
Vid frågor gällande reservdelar och tillbehör är det orsak att vända sig till 
återförsäljaren eller vid behov till tillverkaren. 

 
 

1. Lamellpinne 061145L (Optima) 
      Lamellpinne 051080L (Mega S, XL) 
2. Fäste 051145KK 
3. Lamellspets std5061cc 
4. Låsskruv M12-90 8.8 DIN 603 
5. Mutter M12 8 nylock DIN 985  
6. Låsskruv M12-35 8.8 DIN 603  
7. Lamellspets std5061c 
8. Lamellspets std5061 
 

9. Fäste 051145KR (Optima) 
Fäste 051080K (Mega S och XL) 

10. Skruv M12-90 8.8 DIN 931  
11. Skruv M12-100 8.8 DIN 931  
12. Fäste 051145K60 
13. Pinne 051145SA (Optima) 
      Pinne 051145SA (Mega S och XL) 
14. Pinnspets V051145SK 
15. Skruv M10-45 DS 6007  
16. Mutter M10 8 nylock DIN 985  

 

8.4 UPPBEVARING 
 

För en längre tids uppbevaring bör maskinen omsorgsfullt rengöras och smörjas. Under 
uppbevaring bör cylindrarna vara i sådant läge att den synliga kolvstången är möjligast kort.  
Synliga kolvstångsdelar bör skyddas med ett lager fett eller tjock olja. 
Det är inte till fördel för pinnarna att harvens hela vikt ligger på dem under 
uppbevaringsperioden (vintern). Därför har man monterat en kulventil i hjulhydrauliken med 
vilken harven kan lämnas vilande på hjulen under vinteruppbevaringen. Därvid bör man 
skruva djupregleringsgängan helt ut. Bästa sätt att uppbevara harven är att lyfta upp 
mittsektionens hörn och placera stöd under dem varmed varken pinnar eller däck belastas. 
Harvens däck kan skadas vid långvarig uppbevaring utomhus. 
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9. GARANTI 
 
Vi beviljar Multiva -lantbruksmaskinerna ett års garanti.  
 
Garantivillkor: 
 
1. Tillverkaren ersätter under garantitiden kostnadsfritt sådana delar som har blivit 

obrukbara antingen på grund av tillverkningsfel eller bristfälligt råmaterial. Garantin 
omfattar inte slitdelar. 

 
2. Garantin omfattar inte skador som är förorsakade av: fel användning, bristfällig service, 

förändringar gjorda utan tillverkarens tillstånd, trafikolycka eller av andra orsaker som 
inte kan kontrolleras.  

 
3. Garantin omfattar inte skador som inträffat vid användning av maskinen med överstor 

traktor. 
 
4. Om fel som uppkommit under garantitiden har reparerats av annan än auktoriserad 

verkstad, ersätter tillverkaren kostnaderna enbart i det fall att man på förhand därom har 
överenskommit med tillverkarens representant.  

 
5. Tillverkaren svarar inte för inkomstbortfall och andra direkta förluster som fel på maskin 

eventuellt förorsakat under väntetid för reparation. 
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BILAGA 1.  
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BILAGA 2. 
 
Stickdosans koppling  
 
 

1 (L)

5 (58R)

7 (58L)

6 (54) 2 (54G)

3 (31)

4 (R)

 
  
 
 
 
1 (L)  Vänster riktningsvisare  gul 
 
2 (54G)  Fri   - 
 
3 (31)  Jordning   vit 
 
4 (R)  Höger riktningsvisare  grön 
 
5 (58R)  Höger park.ljus + reg.skyltljus brun 
 
6 (54)  Bromsljus   röd 
 
7 (58L)  Vänster park.ljus  svart 
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