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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. Till Multiva produkturvalet hör bl.a. följande lantbruksmaskiner: 

• Släpvagnar 
• Fjäderpinnharvar 
• Tallriksredskap 
• Kultivatorer 

 
Vi tackar dig för att Du har visat förtroende för den högklassiga Multiva -släpvagnen. 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 brukstid.  
 
Den här bruks- och serviceanvisningen gäller TR Farmer och TRM Farmer modellseriens släpvagnar. 
 

1.1. Maskinens användningsändamål 

Multiva traktorsläpvagnen är avsedd för transport av material i lösvikt. Samtliga släpvagnsmodeller har 
en ram av stabil rektangulär balk som till konstruktionen är mycket vridtålig. Tack vare starka 
konstruktionslösningar och högklassiga material erbjuder Multiva släpvagnarna långvariga lösningar för 
effektiv transport. 
 
TR -vagnen är avsedd som gårdens universalvagn för transport av lätta material i lösvikt. TR -vagnarna 
har ett stålflak med fasta lämmar. Lämmarna är avrundade mot bottenplåten och på innerytorna finns 
inga tvärgående svetsfogar varmed flakets tömning fungerar problemfritt. Alla TR -modeller är 
utrustade med presenningsbågar som standard.  
 
TRM -vagnarna är avsedda för grönområdesbyggande och lätta jordtransporter. Flakets konstruktion är 
mycket hållbart och på innerytorna finns inga tvärgående svetsfogar varmed flakets tömning sker 
problemfritt. 
 
Multiva vagnarnas tekniska data finns på tillverkarens internet-sidor. Information om nya 
produkter får man genom att kontakta tillverkaren. 
På grund av kontinuerlig produktutveckling förbehåller vi oss alla rättigheter till tekniska 
förändringar. 
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1.2. Typskylt 

Vagnen 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. 
 

Malli / Modell

Paino / Vikt kg

Kantavuus / Bärförmåga tn

Valmistus no / Serie nr

Valmistaja / Tillverkare

  CE
Loimaa, FINLAND
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2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 
 
Säkerhetsföreskrifterna nedan bör absolut följas och vid maskinanvändning bör man alltid beakta och 
följa givna säkerhetsavstånd. 
 
Det är alltid absolut förbjudet att transportera personer på släpvagnen samt att stiga upp i en vagn i 
rörelse. 

2.1. Varningsmärkningar 

Släpvagnarna är försedda med nedan nämnda varningsdekaler. Följ dekalernas säkerhetsföreskrifter. 
Varningsdekalerna på släpvagnen får inte avlägsnas.  
: 
Varningstexter på dragbommen Betydelse 

 

 
LÄS BRUKSANVISNINGEN OCH SPECIELLT 

SÄKERHETSFÖRESKRIFTERNA OMSORGSFULLT 
FÖRE MASKINENS KOPPLING TILL TRAKTORN! 

 

 
Varningstext på lämmen i flakets frontparti Betydelse 

 

 
DET ÄR FÖRBJUDET ATT TRANSPORTERA 

PERSONER PÅ SLÄPVAGNEN SAMT ATT STIGA 
UPP I EN VAGN I RÖRELSE. KLÄMRISK! FLAKET 
BÖR SÄKRAS MED ETT MEKANISKT STÖD FÖR 

ARBETE UNDER UPPLYFT FLAK! 
 

 
Varningstext på lämmen i flakets bakparti Betydelse 

 

 
Vistelse i närheten av baklämmen är förbjuden 
då vagnen är kopplad till traktorn. 
 

KLÄMRISK! 
HÅLL 2 M:S SÄKERHETSAVSTÅND TILL 

BAKLÄMMEN DÅ VAGNEN ÄR KOPPLAD TILL 
TRAKTORN! 
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Varningstext på lämmen i flakets sidoparti  
ovanför boggiehjulen 

Betydelse 

 

Se avsnitt 6.1 Hjulbultar 
 

HJULBULTARNAS ÅTDRAGNING SKALL 
KONTROLLERAS EFTER FÖRSTA 

TRANSPORTKÖRNING MED LAST! 
 
 

 
Varningstext på vagnens ram Betydelse 

 

 
OLJESTRÅLE UNDER HÖGT TRYCK KAN 

TRÄNGA GENOM HUDEN OCH FÖRORSAKA 
ALLVARLIG SKADA! 

 

 

2.2. Vagnens till- och frånkoppling 

Släpvagnen får endast kopplas till traktorns dragkrok. Traktorns samtliga säkerhetsföreskrifter bör följas 
vid till- och frånkoppling av släpvagnen. Det föreligger klämrisk vid till- och frånkoppling. Vid hantering 
av dragbommens stödfot bör man akta sig för skador på fingrar, händer och fötter. Hydrulikanslutningar 
under tryck får inte lösgöras.  

2.3. Körning på landsväg 

Föraren bör känna till släpvagnens funktion och bör ha kunskapen och förmågan att använda och 
transportera släpvagnen rätt. Han/hon bör ha läst bruksanvisningarna och bör följa dem. Vid transport 
på landsväg får föraren inte vara sjuk, trött eller påverkad av alkohol eller andra droger. Föraren bär 
ansvaret för skador som släpvagnen förorsakat utomstående person..  
 
Vid transport av släpvagn på landsväg eller annan allmän väg bör försiktighet iakttas och samtliga 
trafikregler samt specialförordningar gällande långsamtgående fordon åtlydas. Före arbetet påbörjas 
bör släpvagnens skick, hjulbultarnas åtdragning och däcktryck kontrolleras. Före start bör man 
kontrollera körljusens, reflexernas och triangelns, för långsamt gående fordon, skick samt att sikten till 
dem är hinderfri. Det är absolut förbjudet att använda flaket för persontransport. 

2.4. Parkering 

Släpvagnens skall parkeras på ett stabilt underlag med en lutning som inte överskrider 8,5°. 
Dragbommens stödfot bär inte en lastad släpvagn på mjukt underlag. Vid parkering av släpvagn bör 
man säkerställa att vagnen inte rullar genom att placera hinder framför hjulen.  

2.5. Lastning 

Vid lastning av släpvagnen bör man alltid beakta att   ANGIVEN BÄRFÖRMÅGA INTE FÅR 
ÖVERSKRIDAS! Släpvagnens bärförmåga är angiven på typskylten.  

2.6. Tippning  

Vid tippning bör vagnen vara kopplad till traktorn. Speciell försiktighet bör iakttas vid tippning. Då 
tippningen påbörjas bör man säkerställa att ingen person uppehåller sig på farozonen för lastens 
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tippningsområde och att det upplyfta flaket inte stöter på hinder eller t.ex. elledare. 
Tippningsunderlaget bör vara möjligast stabilt och jämnt. Blött, ojämnt och lutande underlag kan 
förorsaka vagnens vältning vid tippning. Släpvagnen får inte köras med tippat flak.  
 
Det föreligger klämrisk mellan flak och underrede vid sänkning av tippen. Om underhållsarbeten måste 
göras mellan flak och underrede skall flaket ovillkorligen säkras med mekaniskt stöd i upplyft läge.  

2.7. Hydraulisk bakläm  

Vid användning av baklämmen bör man säkerställa att den har tillräckligt fritt rörelseutrymme och att 
ingen person befinner sig närmare än två meter från baklämmen. Det föreligger klämrisk mellan bakläm 
och flak. Baklämmen bör säkras om man är tvungen att stiga upp i flaket via den öppna baklämmen. 

2.8. Förhöjningskassett 

Vid monteringen av förhöjningskassetten bör man akta fötter, fingrar och händer. Ingen får uppehålla 
sig under en upplyft förhöjningskassett.  

2.9. Serviceåtgärder 

Före servicens början bör man säkerställa att vagnen står stilla och att den inte kan rulla. Servicen utförs 
på ett stabilt och jämt underlag så att vagnen inte kan välta eller rulla. Service eller andra åtgärder får 
inte utföras om släpvagnens delar inte är säkrade i upplyft läge. Vid släpvagnsservice bör man beakta 
trygga arbetsförhållanden och en tillräcklig belysning. Om vagnen skall lyftas upp skall man beakta 
underlagets stabilitet så att lyftanordningen inte kan välta. Lyftanordningens kapacitet bör vara 
tillräcklig. 
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3. IBRUKTAGNING OCH ANVÄNDNING 
 

3.1. Åtgärder före ibruktagning 

Släpvagnens 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 avsnitt 7 SERVICEPROGRAM, SMÖRJNING. 
 
OBS. HJULBULTARNAS ÅTDRAGNING SKALL KONTROLLERAS EFTER FÖRSTA 
TRANSPORTKÖRNING MED LAST!  
Se avsnitt 6.1 Hjulbultar 
 

3.2. Koppling till traktor  

Koppla dragbommens dragögla till traktorns hydrauliska dragkrok. Säkerställ att dragkroken låser sig i 
övre läge och att den inte belastar lyften. Lyft upp stödfoten.  
Belysningskabeln ansluts till traktorns släpvagnskontakt. Belysningens funktion skall kontrolleras före 
körning. Extra belysningskabel finns innanför dragbommen. Kabeln kan förlängas genom att lossa 
slanghållarna och genom att dra ut kabeln.  Justera traktorns dragarmar på en höjd där de inte kan 
vidröra dragbommen eller slangar då traktorn svänger.  
 
Hydraulslangarna är märkta med färgband.  

• Anslut tippcylinderns slang (ingen färgkod) till uttaget för en enkelverkande ventil. 
• Bromsslangen (ingen färgkod, bromssnabbkoppling) ansluts till bromsventilens uttag.  
• Slangarna från den hydrauliska baklämmen ansluts till uttagen för dubbelverkande ventil.  

o Bakläm stäng 1 x blå 
o Bakläm öppna 2 x blå 

 
Vid frånkoppling av vagnen bör man också komma ihåg att koppla från hydraulslangar och 
belysningskabel.  
 

3.3. Körhastighet 

Farmer släpvagnarnas högsta tillåtna landsvägshastighet är 40 km/h.  

3.4. Tippning 

• säkerställ att flaket inte är överbelastat 
• lasten skall vara jämnt fördelad på flaket 
• tippa på jämnt, stabilt underlag 
• håll rätta däcktryck 
• om lasten inte rinner av eller rinner ojämnt skall tippningen avbrytas. Sänk flaket och undersök 

orsaken 
• försök i ingen händelse att rycka med traktorn för att lossa lasten 
• släpvagnen får inte köras med tippat flak 

 
Användning i strid med bruksanvisningar kan leda till att tippcylindern skadas. 
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4. BASUTRUSTNING 

4.1. Hydrauliska bromsar 

Bromsarnas hydraulikslang skall om möjligt anslutas till uttaget för traktorns bromsventil  varmed 
släpvagnsbromsarna fungerar automatiskt då traktorbromsen används. Om traktorn saknar 
bromsventil, kan släpvagnsbromsarna anslutas till hydraulikventilens uttag. Släpvagnens bromsslang 
bör då förses med en snabbkoppling som passar i traktorventilens hydrauluttag. Då man använder 
traktorns hydraulventil bör man akta sig för en alltför stark bromsning (hjulen låser sig). Efter bromsning 
skall bromstrycket alltid släppas med ventilen, d.v.s. bromsarna skall vara helt trycklösa. Om bromsarna 
inte släpper leder det till slitage och överhettning samt bromssystemets och hjulnavets skador. 

4.2. Hydraulisk bakläm 

Den hydrauliska baklämmen fungerar dubbelverkande. På TRM -modellen är slangen försedd med en 
kulventil med vilken baklämmen kan låsas i nedre läge under transport. Baklämmen öppnar sig därmed 
inte trots läckage i traktorventilen eller vid manövreringsmisstag. TR-modellerna har automatlåsning i 
cylinderns nedre ända som öppnas/låser sig helt automatiskt då baklämmen öppnas eller stängs. 

4.3. Tippning 

Släpvagnen får inte köras med helt upptippat flak. Flakets gungning kan lösgöra cylinderns interna 
låsringar. Man skall vara speciellt försiktig då det gäller material som rinner dåligt ned från flaket. 

4.4. Presenningsbågar (TR -vagnar) 

Presenningsbågarnas primära uppgift är att underlätta presenningshanteringen. Bågarna är inte en del 
av lämmens stödkonstruktion. Därför är det inte nödvändigt att hålla stöden på plats vid transport av 
last som inte behöver skyddas.  

4.5. Bakljus 

Bakljusens kabelanslutning öppnas genom att något vrida anslutningens skal och genom att dra 
anslutningen isär. Anslutningen kan tack vare styrdon monteras endast i rätt läge.  
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5. EXTRA UTRUSTNING 

5.1. TRM förhöjningslämmar 

Förhöjningslämmarnas montering i delar 
Förhöjningslämmarna monteras ovanpå standardlämmarna. Förhöjningsdelens front- och sidolämmar 
låses med lämlås i standardflaket och förhöjningens frontläm monteras därefter med fyra bultar i 
sidolämmarna. Förhöjningens stödbågar monteras därefter på plats. Den bakre stödbågen skall alltid 
vara monterad då förhöjningslämmar används. De är en del av förhöjningslämmarnas stödkonstruktion. 
Baklämmens förhöjning monteras sist och placeras ovanpå nedre baklämmen och låses med tappar i 
den. Baklämmens lyftstänger monteras i sidoförhöjningens tappar och i tappen i övre delen av 
baklämmen.   
 

Förhöjningslämmarnas montering som kassett 
Förhöjningsdelen kan lyftas bort och monteras på nytt som en 
kassett t.ex. med frontlastare genom att öppna/låsa flaklåsen och 
baklämmens tappar. Vid lyft placeras en tvärbalk av trä (t.ex. 50x100 
mm) mellan presenningsbågarna. Lyftpunkten ligger mitt ovanför 

förhöjningen. 
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5.2. Rullpresenning 

Rullpresenningen levereras till universalflak med 150 mm:s förhöjningsdelar. Presenningsbågarna 
flyttas från vagnen till förhöjningen. Presenningen kan med en separat vev rullas åt sidan. Presenningen 
rullas över lasten med hjälp av ett band på mitten av vagnens högra sida. Bandet skall härefter fästas i 
flaklämmen. Den hydrauliska baklämmen fungerar ihop med rullpresenningen. Det möjliggörs genom 
flexibla leder i presenningens rör. Rullpresenningen skall antingen vara helt på- eller avrullad då 
baklämmen används. D.v.s. antingen helt upprullad längs flakkanten mot stöden eller presenningen 
över flaket och alla fästlänkar fästa i flaket. I annat fall kan presenningen skadas. Då man rullar bort 
presenningen bör man se till att presenningen rullas upp jämnt och att fram- eller bakända inte ligger 
efter. I utomhusförvaring skall presenningen hållas avrullad. Vatten och snö som samlas på 
presenningen trycker och töjer den. 
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6. SERVICEPROGRAM, KONTROLLER 
Släpvagnens kontrollåtgärder. Detaljerade kontrollanvisningar finns på följande sidor.  
 
Tabellens kolumner: 
1 ) Efter första körning med last 
2 ) med 200 timmars intervall  
3 ) med 1000 timmars intervall eller årligen 
 
 1 ) 2 ) 

200 h 
3 ) 

1000 h 
Hjulbultar X X X 
Däcktryck X X X 
Hydraulikens läckagefrihet X X X 
Hjulnavens lagerglapp  X X 
Bromsjustering  X X 
Bromsbandens slitage   X 
Flaktappar   X 
Hydraulslangarnas skick   X 
Åtdragning av samtliga bultar   X 
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6.1. Hjulbultar 

Efter första transportkörning med last skall hjulbultarnas åtdragning säkerställas med momentnyckel.  
 
 
 
 

Vagnens användare ansvarar för bultarnas åtdragning. Vagnens tillverkare ansvarar inte för skador som 
oåtdragna bultar förorsakar.  

6.2. Däcktryck 

Däcktrycket skall kontrolleras efter första transportkörning med last.  
I tabellen riktgivande däcktryck. På grund av olika däckfabrikat kan däcktrycken variera efter 
bruksanvisningens tryckning. Dekalen på vagnen visar rekommenderat tryck.  
 
400/60-15.5” 3,6 bar 
480/45-17" 3,0 bar 
500/50-17" 3,5 bar 
500/55-20" 3,0 bar 
550/45-22.5” 2,8 bar 
560/60R22.5 3,6 bar 

6.3. Hydraulikens läckagefrihet 

Kontrollera att inget läckage förekommer i hydraulsystemet och dra åt anslutningarna vid behov. 

6.4. Hjulnavens lagerglapp 

Hjulnavens lagerglapp skall kontrolleras med 200 timmars intervall. Om 
det förekommer glapp i lagren skall de dras åt. 
Hjulen skall lyftas upp från marken medan kontrollen utförs. Man skjuter 
in två stänger framför och bakom hjulet. Genom att lyfta stängerna 
säkerställs att glapp inte förekommer i lagren 
För att dra åt lagret skall hjulet lyftas upp och navkoppen 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. Navkoppens periferi skall 
rengöras från fett så den fäster tätt i navet. Fyll navkoppen till 1/3 med 
fett och tryck koppen på navet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nav med 6 bultar - M18x1,5 320 Nm 
Nav med 8 bultar - M20x1,5 420 Nm 
Nav med 10 bultar - M22x1,5 560 Nm 
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6.5. Bromsjustering 

Bromsjusteringen skall kontrolleras med 200 timmars 
intervall. 
Om bromscylinderns rörelsemån överskrider 60 mm skall 
bromsarna justeras. Bromsarna skall friläggas före 
justering.   
I nav med sex bultar skall bromsstången justeras i axelns 
spår tills cylinderns rörelsemån är 40 - 50 mm.  
I nav med justerbar stång skall justerskruven i 
bromsstången skruvas in så att cylinderns rörelsemån är 
40 - 50 mm.  Medurs åtdragning förkortar rörelsemånen. 
Efter justering skall man säkerställa att bromsen inte 
ligger på utan frigörs helt.  
 

6.6. Bromsbandens slitage 

Bromsbandens slitage kontrolleras och de skall förnyas om beläggets tjocklek underskrider 1,5 mm. 

6.7. Kontroll av flakets tappar 

Skicket för tippcylinderns monteringstappar skall kontrolleras. Om man upptäcker slitage skall tapparna 
förnyas.   
Skicket för tapparna i flakets tippleder skall kontrolleras och vid behov skall de förnyas. 

6.8. Hydraulslangarnas skick 

Slangarna skall kontrolleras i fall av snitt, slitage eller deformeringar. 
Vid kontroll av slangar skall man vara speciellt aktsam att eventuellt ur slangarna utsprutande oljestråle 
inte kommer i kontakt med huden. Strålen kan tränga genom kläder och hud. 
 
 

 



 

13 

7. SERVICEPROGRAM, SMÖRJNING 
 

Alla smörjpunkter skall smörjas efter rengöring med trycktvätt. Som smörjmedel bör man 
använda universalfett som innehåller litiumtvål och EP tillsatsmedel (t.ex. Shell Retinax Grease 
LX2 eller BPW Eco-Li 91).  
 

Vid smörjning av boggiens glidlager kan man använda t.ex. Shell Retinax Grease EP2, HDX2 eller 
motsvarande. Vid användning i hjulnav kan nämnda fetter förorsaka lagerskador.  
 

Vid 50 timmars service skall också smörjnipplar med 10 timmars smörjintervall smörjas. Vid 200 
timmars service skall också smörjnipplar med 10 och 50 timmars smörjintervall smörjas. Vid 1000 
timmars service skall samtliga smörjnipplar smörjas. 
 
Rengör smörjnipplarna före smörjning. Utträngt fett avlägsnas. 
 
Detaljerade anvisningar finns på följande sidor.  
 
Tabellens kolumner: 
1 ) med 10 timmars intervall eller dagligen 
2 ) med 50 timmars intervall  
3 ) med 200 timmars intervall 
4 ) med 1000 timmars intervall eller årligen 
 
 1 ) 

10 h 
2 ) 
50 h 

3 ) 
200 h 

4 ) 
1000 h 

Dragögla X X X X 
Tippleder  X X X 
Boggiens lager  X X X 
Baklämcylindrar   X X 
Cylindrarnas ledlager   X X 
Hjulnavens fettbyte    X 
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7.1. Dragögla 

Dragöglans smörjning sker via hålet i bomrörets undersida. Öglan smörjs lätt på in- och undersidan. 

7.2. Tippleder  

Tappar som binder ihop flaket med ramen, 2 st. 
Smörjnipplarna skall smörjas tills rent fett tränger ut.  

7.3. Boggiens lager 

4 st. Vagnens bakdel skall lyftas upp för smörjning så att 
boggien inte belastas av vagnens vikt och fettet kan 
tränga in över lagrets hela bredd. Fettets spridning 
förbättras genom att gunga boggien under smörjningen. 
Smörjnipplarna skall smörjas tills rent fett tränger ut ur 
bussningens gavlar. 
 
 
 

7.4. Baklämcylindrar 

4 st. TR låsdon 2 st.  
Cylindrarnas ledbussningar skall smörjas med några 
pumpningar. 
TR låsdonens smörjnipplar skall smörjas tills rent fett 
tränger ut. 
 
 

7.5. Cylindrarnas ledlager 

Samtliga cylindrarnas ledlager smörjs lätt. 
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7.6. Hjulnavens fettbyte 

Vagnen skall lyftas upp på stöd varefter hjulen avmonteras. 
Hjulnavet inkl. bromstrumma avmonteras. Samtliga delar rengörs 
och kontrolleras. Alla slitna delar förnyas.  
Hjulnaven rengörs in- och utvändigt. Allt gammalt smörjmedel 
skall noggrant avlägsnas. Lager och tätningar tvättas 
omsorgsfullt med dieselbränsle. 
Utrymmet mellan lagren samt navkoppen fylls till en tredjedel 
med nytt fett och lagrens skall smörjas lätt före montering. 
Naven monteras på plats och lagerglappet justeras.   
Vid smörjning av hjulnav skall användas litiumbaserat fett, vars droppunkt är minst 190º C, t.ex. BPW 
Eco-Li 91-långtidsfett. Användning av fel slags smörjmedel kan leda till lagerskador. 
Bromsbandens slitage kontrolleras. 
Hjulmuttrarnas åtdragning kontrolleras igen efter följande körning.  
 

7.7. Service, allmänt 

Vagnen skall hållas ren för att garantera lackeringens hållbarhet. Om lackeringen skadas bör skadan 
lackeras eller på annat sätt skyddas mot rost.  
 
Vid frågor gällande reservdelar och tillbehör är det orsak att vända sig till återförsäljaren eller vid behov 
till tillverkaren. 
 

8. FÖRVARING 
För en längre tids förvaring skall vagnen rengöras och smörjas omsorgsfullt. dessutom rekommenderas 
att vagnen förvaras under tak. OBS! Däck och hydraulslangar kan skadas vid långvarig förvaring 

utomhus. 
Under förvaringen bör cylindrarna vara i sådant läge att kolvstången är möjligast kort.  
Däcktrycket bör kontrolleras och eventuellt justeras före förvaring. Tilltrycka däck körs efter förvaring i 
normalform genom körning med moderat hastighet.  
Synliga kolvstångsdelar bör skyddas med ett lager fett eller tjock olja. 
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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 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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10. CE –FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 
 
 

 Dometal Oy 
 Kotimäentie 1 
 32210 Loimaa kk 
 Suomi Finland 
 
 
försäkrar att den på marknaden lanserade maskinen 
 
 

Multiva  -släpvagnen  
 
 
uppfyller maskindirektivets 98/37/EG 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-EN 1853:1999  
 SFS-EN 982:1996 
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BILAGA 1 Stickdosans koppling enligt SFS 2474 standard 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

5/58R 


