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1. FORORD 
Multiva lantbruksmaskinerna tillverkas i Finland. Den vid maskintillverkningen använda moderna 
tekniken, högklassiga råmaterial samt en omsorgsfull tillverkning och god finish garanterar högklassiga 
produkter.  
 
Vi tackar dig för att Du har visat förtroende gentemot den högklassiga Multiva -ringvälten. Vi hoppas att 
produkten du har valt kommer att uppfylla ställda krav och att det kommer att betjäna dig länge. Vi ber 
dig läsa denna bruksanvisning omsorgsfullt före maskinens ibruktagning. 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 följas. De är 
till för att säkerställa användarens trygghet och förlänga maskinens brukstid.  
 
Den här bruks- och serviceanvisningen täcker Multiva JH 450, Rumbler 620 och Rumbler 820 bogserade 
ringvältmodeller. 
 

1.1. Maskinens användningsändamål 

Multiva ringvälten är avsedd som en mångsidig arbetsmaskin. Den kan användas såväl på våren och 
sommaren som på hösten. Ringvältens huvudsakliga uppgift är återpackning av åkerytan och 
nedtryckning av stenar. Med vältning säkerställer man brodduppkomsten av vårsådd spannmål och 
underlättar höstsädens rotslagning på våren. På hösten krossar man huvudsakligen kokor före 
höstsådd.  Genom vältning kan man också krossa skorpbildning efter regn. Med en sladdplanka som 
kopplas fram på välten kan man jämna ut åkerns ojämnheter. Till vältarna kan också fås ett såaggregat 
för småfrön med vilken man kan så gröngödslings- och fånggrödor eller exempelvis kompletteringsså 
vallar och höstsädesfält i samband med vältningen. Med vältarna kan man också anlägga vallar och lufta 
vallgrödor. 
 
Välta med tillräckligt låg hastighet, speciellt i svängar. Breda vältars yttersta sektioner uppnår höga 
hastigheter varmed vältringarna river upp åkerytan. Man bör köra endast framåt med välten. Vid 
backning bör man observera frontredskapen som kan skadas om de inte lyfts upp före backning.  
Välten får inte användas för andra ändamål. 

1.2. Tekniska data 

Standardutrustad 

 JH 450 Rumbler 620 Rumbler 820 

Vikt standardutrustad, kg 1830 3580 4410 

Arbetsbredd, cm 450 620 820 

Transportbredd, cm 250 250 250 

Sektioner, st 3 3 3 

Vältringarnas diameter 49 49 49 

Vältringarnas antal 82 111 145 

Krav på hydraulik, dubbelv. uttag st 1 1 1 

Däckdimension  340/55x16” 400/60x15.5” 400/60x15.5” 

Dragkraftsbehov, hk 60-80 80-100 100-120 

På grund av kontinuerlig produktutveckling förbehåller vi oss alla rättigheter till tekniska 
förändringar. 



 
 
 

2  
 

En del av utrustningen som visas i bruksanvisningen är standardutrustning medan en del kan vara extra 
utrustning.  

1.3. Typskylt 

Maskinen är försedd med en nedan avbildad typskylt. Anteckna uppgifterna från skylten i den här 
bruksanvisningen. Då du kontaktar Multiva -återförsäljaren eller fabrikens representant bör du uppge 
maskinens modell och tillverkningsnummer. På detta sätt undviker du dröjsmål och onödiga 
missförstånd. 
 

 
 
Förklaringar för typskyltens fält: 
 
Serial = Maskinens tillverkningsnummer 
Model = Maskinens modell 
Weight = Maskinens vikt med basutrustning 
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2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 
 
Säkerhetsföreskrifterna nedan bör absolut följas och vid maskinanvändning bör man alltid beakta och 
följa givna säkerhetsavstånd. 
Det är absolut förbjudet att personer befinner sig på maskin som transporteras eller är i arbete. 

2.1. Varningsmärkningar 

Maskinerna är försedda med nedan nämnda varningsdekaler. Följ dekalernas säkerhetsanvisningar. 
Varningsdekalerna på maskinen får inte avlägsnas.  
 
 Betydelse 

 

 
LÄS BRUKSANVISNINGEN OCH SPECIELLT 

SÄKERHETSFÖRESKRIFTERNA 
OMSORGSFULLT FÖRE MASKINENS 

KOPPLING TILL TRAKTORN! 
 

 Betydelse 

 

KLÄMRISK!  
RISK FÖR AVKAPNING! 

Då maskinen fälls i arbetsläge eller lyfts i 
transportläge föreligger fara för klämning och 
avkapning. Då maskinen kopplas till eller från 
traktorn och under användning föreligger fara 

för klämning och avkapning.  
Håll 10 m:s säkerhetsavstånd till maskinen.  
Ingen får gå under en upplyft maskin som 

saknar stöd. 
 Betydelse 

 

FARA FÖR FALL! 
Uppstigning på maskinens ram är förbjuden. 
Ingen får uppehålla sig på maskinen under 

användning eller transport.  

 Betydelse 

 

FARA FÖR HYDRAULISKT TRYCK! 
Oljestråle under högt tryck kan tränga genom 

huden och förorsaka allvarlig skada!  
Då maskinen kopplas till eller från traktorn 
föreligger fara för exponering för högt 

hydraultryck. 
 

 Betydelse 

  
 

FARA! 
Man bör försäkra sig om låsanordningarnas 

funktion före transportkörning:  
 



 
 
 

4  
 

 
 Betydelse 

  

OBSERVERA! 
Stanna traktormotorn före underhålls- och 

justeringsarbeten. Säkerställ att 
fordonskombinationen inte kan röra sig 
genom att dra åt parkeringsbromsen eller 
genom att placera hinder framför hjulen. 

 

2.2. Användning 

Det är absolut förbjudet att personer befinner sig på maskin som transporteras eller är i arbete. 
Det är förbjudet att vistas nära maskinens sidosektioner då maskinen fälls upp i transportläge eller ned i 
arbetsläge. 
Maskinens upp- och nedfällning skall göras på plant underlag.  
Sidosektionernas fällning i arbets- resp. transportläge får göras endast då VÄLTEN ÄR KOPPLAD TILL 
TRAKTORN och då traktorn står stilla.   
Traktorns rörelser i samband med maskinens tillkoppling och serviceåtgärder skall förhindras genom att 
dra åt handbromsen eller genom att placera hinder framför hjulen. 
Maskinen skall justeras enligt anvisningarna i den här boken. Likaså bör anvisningarna följas vid 
användning och service av maskinen. 

2.3. Landsvägskörning 

Landsvägstransporten bör göras försiktigt med iakttagande av trafikregler. 
Hydraulikens manövrering får inte användas under landsvägskörning.   
Kontrollera maskinen alltid före körning på allmän väg: 

• Dragöglans skick och montering 
• Däckens skick och hjulbultar 
• Sektions- och övriga leders skick 

 
Säkerställ att sidosektionerna är helt i transportläge och låsta före körning. 
Stäng dragbommens ventil före körning på allmän väg. 
 

2.4. Service 

Före servicens början bör man säkerställa att maskinen står stilla och att den inte kan röras. Servicen 
utförs på ett stabilt och jämnt underlag så att maskinen inte kan välta eller rulla.  
Observera halkningsfara! Uppstigning på maskinen är i alla händelser förbjuden.  
Service eller andra åtgärder får inte utföras om maskinen eller del av den inte är säkrad i upplyft läge.  
Vid service av maskinen skall sidosektionerna alltid vara nedfällda. Man bör beakta trygga 
arbetsförhållanden och en tillräcklig belysning. Man får inte röra hydraulslangar med påkopplat tryck. 
Man bör avlägsna hydraulikens tryck före serviceåtgärderna inleds. Använd alltid original reservdelar vid 
maskinens underhåll. Användning av förnödenhetsdelar leder till att garantin upphör att gälla. 
 

 
 



 

5 
 

 

3. IBRUKTAGNING 
Kontrollera däcktrycket. Trycket skall vara 4,0 bar.  

3.1. Koppling till traktor  

Då välten kopplas till och från traktorn skall man följa traktorns säkerhetsanvisningar. Håll tillräckligt 
säkerhetsavstånd vid tillkoppling. Det föreligger fara för krossning och klämning vid maskinens till- och 
frånkoppling. Tryckbelagda hydraulikanslutningar får inte kopplas från eller till traktorn. 
 

1. Koppla välten till dragkroken. 
2. Säkerställ att dragkroken är låst. 
3. Stanna traktormotorn före följande åtgärder. 
4. Avlägsna trycket från traktorns hydraulventiler. 
5. Koppla slangarna från dragbommens cylinder till dubbelverkande uttag, diameter 14 mm (röd). 

+  justering = 2 x röd  
-  justering = 1 x röd   

6. Koppla frontplankans slangar till dubbelverkande uttag, diameter 14 mm (grön). 
+  justering = 2 x grön 
-  justering = 1 x grön 

7. Fäst sidosektionernas låssnöre i hytten. 
8. Öppna dragbommens ventil. 

 

3.2. Utjämning av hydraulikkretsarna  

Då välten tas i bruk efter ett längre stillestånd skall de seriekopplade cylindrarnas kolvstänger köras helt 
ut med frontplankans hydraulik. Håll traktorns hydraulspak i tryckläge ca 30 sekunder.  
Cylindrarna är helt i utskjutet läge då kolvstängerna för frontplankans cylindrar är 250 mm synliga.  
Hydrauloljan strömmar genom hela systemet och jämnar ut cylindrarna och avlägsnar eventuella 
luftbubblor. Utjämningen skall alltid göras också då cylindrar eller slangar har bytts ut. 
Cylindrarna skall utjämnas också tidvis under vältning. Då räcker det till med tryckbelastning under 
några sekunder. 
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4. ANVÄNDNING 
Välta med tillräckligt låg hastighet, speciellt i svängar. 
Hastigheten är den rätta då vältrigarnas figurer är klart synliga på markytan. 

4.1. Sidosektionernas upp- och nedfällning 

OBS! Säkerställ att inga hinder finns i vägen för sidosektionerna. Kom ihåg säkerhetsavståndet! 
 
Sidosektionernas nedfällning: 

1. Öppna vältens bakre låsning (8,2 m) och placera toppstången i stativet.  
2. Kör fram traktorn några meter och dra samtidigt i snöret. 
3. Koppla växeln på fritt och använd inte bromsen. 
4. Friställ låsdonen genom att dra i snöret. Kör in dragbommens cylinder, håll samtidigt spänning i 

snöret. Nu börjar sidosektionerna öppna sig.  
5. Fäll ut sidosektionerna helt med hjälp av dragbommens cylinder. Utfällningen får inte lämnas 

halvvägs. 
6. Justera dragbommens cylinder i sådant läge att sido- och mittsektionerna vältar med samma 

tryck. Eller placera ventilen för dragbommens cylinder i flytläge. 
7. Nu kan draget i snöret frigöras. 
8. Placera snöret på en sådan plats att det inte försvårar användningen av traktorns 

manöverspakar. 
 
Sidosektionernas uppfällning: 

1. Stanna traktorn. 
2. Kör ut dragbommens cylinder helt. Välten stiger upp på hjulen. Backa samtidigt vid behov. 
3. Kör traktorn framåt varmed sidosektionerna svänger i transportläge. 
4. Kontrollera samtidigt att snöret inte fastnar i lederna. 
5. Säkerställ att låsdonen kopplas! 
6. Montera den bakre låsningens toppstång mellan sektionerna (8,2 m vält) Dra åt lätt. 
 

4.2. Vältens begränsarjustering 

I vältens sidosektioner finns begränsarbultar med vilka sidosektionshjulens plogningsvinkel justeras.  
Sidosektionshjulen skall ploga med ca en grad varmed vältens nedfällning underlättas. 

 

Begränsarbultarna får inte justeras så långa att låsningen förhindras! 
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4.3. Användning av frontplanka 

Frontplankan skall justeras så att den vid behov utjämnar åkerns yta. Plankans läge kan justeras 
hydrauliskt under körning beroende på jordart och utjämningsbehov. 

4.4. Tömning av stenlåda 

Stenlådans tömning sker genom att köra ut dragbommens cylinder varmed vältramen börjar svänga 
och lådan töms. 
 
 

 

4.5. Transport 

Före körning på allmän väg bör man säkerställa vältens renhet och kör försiktigt, rekommenderad 
maximihastighet är 20 - 25 km/h. Stenlådan bör tömmas före transportkörning. 
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5. SERVICE 
DRA ÅT ALLA BULTAR OCH MUTTRAR EFTER NÅGRA TIMMARS KÖRNING. 
Smörj maskinens smörjnipplar en gång per säsong.   
Kontrollera däckens lufttryck alltid före säsongens start (4,0 bar).  
Vid frågor gällande reservdelar och tillbehör är det orsak att vända sig till återförsäljaren. 
Använd enbart originalreservdelar. 

5.1. Däcktryck 

340/55-16” 4 bar 
400/60-15,5” 4 bar 

5.2. Bultarnas åtdragning 

Hjulbultarnas åtdragningsmoment 280 Nm 
Åtdragningsmoment för dragöglans 
bultar 

210 Nm 

5.3. Kontrollera efter den första dagens körning 

• vältringsektionens montering (tvärbultar i skivorna, lagrens monteringsbultar) 
• åtdragning av hjulbultar 
• kontrollera åtdragningen av låsmuttrarna i cylindergavlarna 

 

5.4. 50 timmars service (en vecka) 

• kontrollera hjulbultarnas åtdragning 
• kontrollera eventuella oljeläckage / slangskador 
• kontrollera draganordningens skick 
• kontrollera vältringsektionens åtdragning 

 

5.5. Service efter säsongens slut 

• rengöring 
• smörj samtliga smörjnipplar  
• kontrollera lagerglapp och justera vid behov 
• kontrollera slitdelar, byt ut vid behov 
• kontrollera låsmuttrarnas åtdragning i cylindergavlarna 
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5.6. Åtdragning av vältringsektioner 

Vältringsektionen skall dras åt då sektionen är klart lös (stort glapp mellan tandade och åsförsedda 
vältringar). 

 

 
 

• Parkera välten på plant och stadigt underlag. 
• Fäll ut välten i arbetsläge att vila på vältringarna. 
• Dra aldrig åt ringsektionerna då välten är i transportläge! 
• Öppna dammskyddet (i sektionens bägge gavlar) genom att vrida moturs. 
• Avlägsna låssprintarna. 
• Dra åt muttrarna jämnt i bägge gavlar tills ringarna sitter tätt. 
• Montera låssprintarna. Om sprinten inte kan sättas i, skall muttern öppnas så att följande 

mutterskåra är i linje med hålet. 
• Montera slutligen dammskydden. 
• Smörj lagren. 
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5.7. Hjulnavens lagerglapp 

Det är orsak att regelbundet följa med hjulnavens lagerglapp för att undvika lagerskador. 
Åtdragningen är viktig speciellt under den första säsongen, efter 50-200 ha, då lagren intar sina 
rätta lägen. I fortsättningen räcker en kontroll med 500 ha:s intervall eller en gång per säsong.  

 

 
 
 

• Lagerglappet skall kontrolleras före navens smörjning.  
• Fäll ut välten i arbetsläge.  
• Ta ett stadigt grepp om hjulet och känn efter eventuellt glapp: hjulet skall rotera fritt men 

lagerglapp får inte förekomma.  
• Börja med att slå bort navskyddet (12). Ta ur kronmutterns låssprint (11), dra åt kronmuttern (10) 

tills ett lätt motstånd kan kännas i lagret.  
• Öppna härefter kronmuttern tills låssprinten kan sättas i följande mutterskåra.  
• Om muttern redan är i linje med hålet skall muttern lossas tills följande skåra och hål passar 

ihop.  
• Montera navskyddet (12).  
• Pressa fett i navet tills det tränger ut mellan navtätningen (2).  
• Kontrollera samtidigt också hjulmuttrarnas åtdragning. 
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6. FÖRVARING 

6.1. Tvätt och förvaring 

Före en längre tids förvaring skall maskinen rengöras och smörjas omsorgsfullt. Om maskinen tvättas 
med trycktvätt får tvättstrålen inte riktas direkt mot cylindrar, lager eller dekaler. Trycktvättens 
munstycke skall hållas på ett 30 cm:s minimiavstånd från ytan som tvättas.  
Smörjningen görs efter tvätt.  
 
Under förvaringen bör cylindrarna vara i sådant läge att den synliga kolvstången är möjligast kort.  
 
Synliga kolvstångsdelar bör skyddas med ett lager fett eller tjock olja. Vid behov kan vältens dragbom 
lyftas i upprätt läge varmed behovet av utrymme minskar.  
 
För långvarig förvaring skall maskinen placeras i maskinhall eller under tak. Vältens däck, lager och 
hydraulslangar kan skadas vid långvarig förvaring utomhus.   

 

6.2. Upp-/nedfällning av dragbom 

Vältens dragbom kan fällas upp (t.ex. vid vinterförvaring) varmed behovet av utrymme minskar.  
 
SÄKERSTÄLL ATT INGA HINDER FINNS I VÄGEN FÖR DRAGBOMMEN! 

1. Sänk välten med dragbommens cylinder att vila på mittsektionens vältringar och på däcken. 
2. Förhindra välten att röra sig. 
3. Koppla dragkroken från dragöglan och säkerställ att dragbommen har rum för uppfällning.  
4. Lossa hydraulslangarna från slanghållaren och använd traktorhydrauliken för att fälla upp 

dragbommen. 
5. Stäng dragbommens ventil och avlägsna trycket från slangarna. Lösgör därefter slangarna från 

traktorn och montera dem i slanghållaren. 
Dragbommens nedfällning sker i omvänd ordning. 
 

  



 
 
 

12  
 

7. 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 ersätter inte skador som uppkommit p.g.a.: 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.   CE –FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 

 
 DOMETAL OY 
 Kotimäentie 1 
 FI-32210 Loimaa 
 Finland 
 
 
Försäkrar härmed att följande 
 
Multiva JH450, Rumbler 620 och Rumbler 820  ringvältar 
 
uppfyller maskindirektivets 2006/42/EC förordningar gällande maskinens konstruktion. 
 
Dessutom har man tillämpat följande harmoniserade standarder vid planeringen av maskinen:  
 
ISO 4254-1:2013 
 
 
 
Loimaa 23-01-2016 
 
 

 
Vesa Mäkelä 
Kotimäentie 1 
FI-32210 Loimaa 
Finland 
 
Undertecknad är befullmäktigad att sammanställa maskinens tekniska dokumentation. 
Original 
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Bilaga 2. Hydraulikschema 

 
          Transporthjul                          Frontplanka  


