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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: 

• Släpvagnar 
• Fjäderpinnharvar 
• Tallriksredskap 

 
Vi tackar dig för att Du har visat förtroende genom att välja 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 med tanke på maskinens hållbarhet.  
 
Denna bruks- och serviceanvisning gäller följande släpvagnsmodeller: 
 
TR140, TR170, TR210, TR250 (R, Safe)  

TRM120, TRM150, TRM180, TRM220 (HD, Traffic) 
 
Släpvagnarna 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

Paino / Vikt kg

Kantavuus / Bärförmåga tn

Valmistus no / Serie nr

Valmistaja / Tillverkare

 CE
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 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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3. PRESENTATION AV MULTIVA SLÄPVAGNAR OCH TEKNISKA DATA 
 
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 balkar. Balkarna 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 tunga jordschaktningsarbeten. Flaken tillverkas helt av slitstål 
varmed stöt- och slitagetåligheten samt hela konstruktionens hållfasthet är mångdubbel jämfört 
med tidigare konstruktion. Balkarna är runtom avrundade mot bottenplåten och på innerytorna 
finns inga tvärgående svetsfogar varmed flakets tömning fungerar problemfritt.  Bakbalken är 
hydraulisk.  
 
TR-R vagnarna är i första hand avsedda för transport av ensilage. Tack vara den snabba 
avmonteringen av förhöjningen kan vagnen användas för transporter av allt lätt material i lösvikt.  
Man har fäst speciell vikt vid TR-R -vagnarnas tömningsegenskaper.  Det hållbara stålflaket är 
framtill 10 cm smalare än baktill. Dessutom är balkarnas och det helt plana flakbottnets hörn 
avrundade.  Hydraulisk bakbalk är standard. Bakbalkens öppningsvinkel är större än i TR-
vagnarna och på flakets insida finns inga stöd som hindrar tömningen.   
 
TRM Traffic -vagnmodellserien är avsedd för krävande yrkesbruk och uppfyller de krav som 
gäller för släpvagn som kopplas till en trafiktraktor. Trafikvagnarna har fjädrande boggie som 
standard. Den förbättrar vagnens vägegenskaper betydligt. I 15-tons klassen är fjädringen 
förverkligad genom bladfjädrad boggiekonstruktion och i större trafikvagnar är fjädringen 
hydraulisk.  
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Multiva vagnarnas tekniska data 
 
TR universalvagnar och TR-R fodervagnar 
Tekniska data: TR140 TR140R TR170 TR170R TR210 TR210R TR250 TR250R
Flakvolym, m3 14,5 13,9 17,0 16,3 21,4 20,5 25,0 23,9
Volym med låga förhöjn., m3 17,7 17,1 20,8 20,1 25,7 24,8 30,0 28,9
Volym med foderförhöjn., m3 - 26,2 - 30,9 - 37,1 - 43,3
Bärförmåga, ton 12 12 15 15 18 18 22 22
Axelkonstruktion boggie boggie boggie boggie boggie boggie 3-axlad* 3-axlad*

Bromsar
Safe 

dubbelnav
Safe 

dubbelnav
Safe 

dubbelnav
Safe 

dubbelnav dubbelnav dubbelnav 4-dubbelnav 4-dubbelnav

Balkens innerhöjd, cm 135 135+110 135 135+110 150 150+110 150 150+110
Flakets innerbredd x längd, cm 238 x 450 238 x 450 238 x 530 238 x 530 238 x 600 238 x 600 238 x 700 238 x 700
Höjd med Safe-utr., cm 240 350 250 360 285 395 280-305 390-415
Totalbredd, cm 260 260 260 260 260 260 260 260
Tipp 1 x 4 1 x 4 1 x 5 1 x 5 2 x 6 2 x 6 2 x 7 2 x 7
Tippens hydrauloljebehov, l 13 13 17,3 17,3 30 30 42,6 42,6
Vikt med Safe-utr., kg 3160 3660 3540 4110 4630 5200 6050 6750  
 

TRM dumpervagnar 
Tekniska data: TRM120 TRM150 TRM180 TRM220 TRM150 

Traffic
TRM180 
Traffic

TRM220 
Traffic

Flakvolym, m3 7,9 9,1 10,5 12,3 9,1 10,5 12,3
Flakvolym med förhöjn.,  m3 15,2 17,6 20,4 23,8 17,6 20,4 23,8
Bärförmåga, ton 12 15 18 22 15 18 22
Axelkonstruktion boggie boggie boggie 3-axlad* boggie 2-axlad 3-axlad*
Fjädring  - - - hydraulisk mekanisk hydraulisk hydraulisk

Bromsar
HD 

dubbelnav
HD 

dubbelnav dubbelnav 4-dubbelnav 4-dubbelnav  4-dubbelnav  4-dubbelnav

Balkens innerhöjd, cm 75 75 75 75 75 75 75
Flakets innerbredd x längd, cm 238 x 440 238 x 510 238 x 590 238 x 690 238 x 510 238 x 590 238 x 690
Höjd med HD utr. 180 190 200 200-225 195 200-225 200-225
Totalbredd, cm 260 260 260 260 260 260 260
Tipp 1 x 4 1 x 5 2 x 6 2 x 7 1 x 5 2 x 6 2 x 7
Tippens hydrauloljebehov, l 13 17,3 30 42,6 17,3 30 42,6
Vikt, kg med HD utr. 3120 3480 4580 5850 3980 4880 5930  
 

Vagnarnas extra utrustning 
Tekniska data: TR TR-R TRM TRM 

Traffic
Bromsar i fyra hjul x x x stan
Parkerin

d.
gsbroms x x x stan

Dragbommens hydr. fjädring x x x x
Bo

d.

ggiens stabiliseringscylindrar x x x -
Axelfjädring -  - x stan
Draganordning x x x x
Dumperflak  -  - x x
Hydr. bakbalkslås stand. stand. x x
Förhöjningskassett 70 cm  -  - x x
Förhöjningskassett 30 cm x x  -  -
Monterad presenning x x x x
Utrustn. för snabbt byte av flak x x x  -
Flakstege x x x x
Trådlös våg x x x x

d.

 
- = inte tillgänglig 
x = extra utrustning 
 

Vagnarnas däckalternativ 
 12 ton 15 ton 18 ton 22 ton
400/60-15.5 stand. - - -
500/50-17 - stand. - -
500/50R17 1, 2 - - -
560/45R22.5 - 1, 2, 3 stand. stand.
650/50R22.5 - - 3 1, 2, 3
710/40R22.5 - x 1, 2 -
710/50R26.5 - - x x  
HD= 1, Safe= 2, Traffic= 3 
På grund av en kontinuerlig produktutveckling förbehåller vi oss rätten till tekniska 
förändringar. 
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4. 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. 
 
4.1. Varningsmärkningar 
 
Släpvagnarna är försedda med nedan nämnda varningsdekaler. Följ dekalernas 
säkerhetsanvisningar. Varningsdekalerna på släpvagnen får inte avlägsnas.  
Dragbommen är försedd med följande varningsmärkning som innebär:  
 

 

 
 

LÄS BRUKSANVISNINGEN, 
SPECIELLT 

SÄKERHETSANVISNINGARNA, 
OMSORGSFULLT FÖRE 

MASKINENS KOPPLING TILL 
TRAKTORN!  

 
Frambalken är försedd med följande varningsmärkning som innebär:  
 
 

  
 

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! 

 
Vistelse i närheten av bakbalken är förbjuden då vagnen är kopplad till traktorn. Balken på 
vagnens bakdel är försedd med följande varningsmärkning som innebär:  
 

 

KLÄMRISK! 
HÅLL 2 M:S SÄKERHETSAVSTÅND 
TILL BAKBALKEN DÅ VAGNEN ÄR 

KOPPLAD TILL TRAKTORN! 
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Sidobalken ovanför boggihjulen är försedd med följande varningsmärkning som innebär:  

 

 
 

HJULBULTARNAS ÅTDRAGNING 
SKALL KONTROLLERAS EFTER 
FÖRSTA KÖRNING MED LAST!

Se paragraf 6. 
 
(Traffic) vagnens framdel är försedd med följande varningsmärkning som innebär:   
 

 

Parkeringsbromsen kopplas på genom att 
vända spaken medurs.  
 

FÖRE KÖRNING SKALL 
VENTILSPAKEN FÖRAS I 
URSPRUNGLIGT LÄGE! 

BROMSARNA SKALL ANSLUTAS 
TILL TRAKTORN FÖRE 

VENTILSPAKEN FÖRS I FRILÄGE 
 

 
Vagnens ram är försedd med följande varningsmärkning som innebär:   
 

 

OLJELÄCKAGE UNDER HÖGT 
TRYCK KAN TRÄNGA GENOM 

HUDEN OCH FÖRORSAKA 
ALLVARLIG SKADA! 

 
 

 
Ramens frontparti är försett med följande varningsmärkning (endast modeller med 
parkeringsbroms) som innebär:  

 

seisonta
jarru

käyttö
jarru

seisontajarrua
ei saa käyttää 
ajon aikana!

 

 
FÖRE KÖRNING SKALL 
PARKERINGSBROMSENS 
VENTILSPAK FÖRAS I 
TRAFIKLÄGE. 
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4.2. 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.  
 
4.3. 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 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 åsamkat 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. 
 
4.4. 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.   
Om släpvagnen är utrustad med parkeringsbroms bör vagnens rullning förhindras med den.  
  
4.5. Belastning  
 
Vid lastning av släpvagnen bör man alltid beakta att ANGIVEN BÄRFÖRMÅGA INTE 
FÅR ÖVERSKRIDAS! Släpvagnens bärförmåga är angiven på typskylten. Bärförmågan 
för olika modeller är följande:  

TR 140, TRM 120  12 ton 
TR 170, TRM 150  15 ton 
TR 210, TRM 180  18 ton 
TR 250, TRM 220  22 ton 

 
4.6. 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 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 absolut säkras med 
mekaniskt stöd i upplyft läge. Vid säkringen används befintligt flakstöd.   
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4.7. Hydraulisk bakbalk  
 
Vid användning av den hydrauliska bakbalken bör man säkerställa att den har tillräckligt fritt 
rörelseutrymme och att ingen person befinner sig närmare än två meter från bakbalken.  Det 
föreligger klämrisk mellan bakbalk och flak. Också bakbalken bör mekaniskt säkras om man 
är tvungen att stiga upp i flaket via den öppna bakbalken. 
 
4.8. Förhöjningskassett 
 
Vid monteringen av förhöjningskassetten bör man akta fötter, fingrar och händer. Ingen får 
uppehålla sig under en upplyft förhöjningskassett.  
 
4.9. Service 
 
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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5. ÅTGÄRDER FÖRE MASKINENS IBRUKTAGNING OCH 
ANVÄNDNING 
 
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 6.2. kapitel. 
 
5.1. Maskinens tillkoppling  
 
Koppla dragbommens dragögla till traktorns hydrauliska dragkrok. Säkerställ att dragkroken 
låser sig i övre läge och att den inte belastar lyften. Lyft upp stödfoten. Anslut tippcylinderns 
slang (ingen färgkod) till uttaget för en enkelverkande ventil. Slangarna från den hydrauliska 
bakbalken (blåa, 2 st) ansluts till uttagen för traktorns dubbelverkande ventil. Gällande 
modeller med hydrauliska bromsar ansluts bromsslangen (ingen färgkod) antingen till 
traktorns uttag för bromsventilen eller om den saknas, till uttag för enkelverkande ventil.  
Modeller med fjädrande dragbom ansluts slangen (svart) från dragbommen till uttaget för 
traktorns enkelverkande ventil. 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 vid 
svängar. Om släpvagnen är försedd med parkeringsbroms bör man komma ihåg att koppla 
bort ventilen från bromsläge. 
 
Hydraulslangarnas färgkoder 

Slang :   Färgkod: 
• Tippslang   ingen färgkod 
• Bakbalksslang  (stängning)  1 x blå 

(öppning)  2 x blå 
• Bromsslang   ingen färgkod 
• Bomfjädring   1 x svart 
• Boggiestabilisator   1 x röd 
• Justering av hydraulisk fjädring  1 x vit  
• Låsning av styrbar axel  1 x gul 

 
Vid frånkoppling av vagnen bör man också komma ihåg att koppla från hydraulikslangar och 
belysningskabel.  
 
Vagn försedd med elmanövrerade ventiler 
 
Anslut tippcylinderns slang (ingen färgkod) till uttaget för en enkelverkande ventil. Koppla 
tryckslangen (märkning 1 st gul, TRYCK) från släpvagnens ventil till uttag för traktorns 
enkelverkande ventil.  Koppla slangen för fri retur (märkning 2 st gula, RETUR) till traktorns 
anslutning för fri retur. Koppla tryckregleringsslangen (vit) vid behov till styrkretsen för 
traktorns Load Sensing -system.  Den här slangen kopplas enbart om traktorn har LS-system. 
Fråga vid behov traktorns återförsäljare. (se kapitel 5.2). Koppla bromsslangen antingen till 
traktorns uttag för bromsventilen eller om den saknas, till uttag för enkelverkande ventil.  
Slangarna från den hydrauliska bakbalken (blåa) ansluts till uttagen för traktorns 
dubbelverkande ventil. Modeller med fjädrande dragbom ansluts slangen (svart) från 
dragbommen till uttaget för traktorns enkelverkande ventil. Belysningskabeln ansluts till 
traktorns släpvagnskontakt. Belysningens funktion skall kontrolleras före körning. 
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Hydraulslangarnas färgkoder 

Slang :   Färgkod: 
• Tippslang   ingen färgkod 
• Ventiler  tryckslang  1 x gul 

slang för fri retur 2 x gul 
• LS styrslang   1 x vit 
• Bakbalksslang  (stängning)  1 x blå 

  (öppning)  2 x blå 
• Bromsslang   ingen färgkod 
• Bomfjädring   1 x svart 

 
Med ventilerna manövreras släpvagnens axlar. Med styrenheten, bild 1, som placeras i hytten, 
manövreras släpvagnens ventiler.  Styrenheten får sin spänning från traktorns 
släpvagnskontakt. Då släpvagnen används skall traktorns parkeringsljus vara 
påkopplade. 
 
I standardstyrenheten finns avbrytare för följande funktioner: 

1 Axelstyrningens låsning 
2 Lyft av framaxel  
3 Manövrering av höger boggie (upp-ned) 
4 Manövrering av vänster boggie (upp-ned) 

 

 
Bild 1 - Släpvagnens styrenhet 
 
Ventilsystemets anpassning till traktorernas olika hydraulsystem 
 
Vagnens hydraulventiler kan med några åtgärder anpassas till traktorernas olika 
hydraulsystem.  Ventilerna är försedda med snabbkopplingar med vilka funktionerna kan 
förändras. 
 
System med kontinuerligt flöde 
 
I system med kontinuerligt flöde måste hydrauloljan kunna cirkulera fritt trots att ingen ventil 
används. Den fria cirkulationen kan ordnas genom att snabbkopplingarna för ventilen för fri 
cirkulation sammankopplas (bild 2). Traktorernas hydraulpumpar är kugghjulspumpar med 
kontinuerligt flöde och används bl.a. i Valtra och Valmet traktorer.    
 
System med variabelt flöde 
 
I system med variabelt flöde krävs ingen fri cirkulation varmed snabbkopplingen för ventilen 
för fri cirkulation hålls okopplad. Traktorernas hydraulpumpar har system med variabelt flöde 
och används bl.a. i John Deere traktorer.  
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Load Sensing- system 
I Load Sensing system krävs inte heller fri cirkulation varmed snabbkopplingen för ventilen 
för fri cirkulation hålls okopplad. Tryckregleringsslangen (vit färgkod) skall emellertid 
kopplas till traktorns Load sensing styrkrets (fråga vid behov traktorns återförsäljare). 
Släpvagnens ventilsystem styr därvid direkt traktorns hydraulpump. 
 

 
Bild 2. Fri circulation snabbkoppling 
 
5.3. AXLARNAS OCH FJÄDRINGENS FUNKTIONSPRINCIP 
 

Axelfjädring 
 
Fjädringen har förverkligats med enkelverkande cylindrar. Hydraulcylindrarna på båda sidor 
är parallellkopplade i en egen hydraulkrets varmed oljeflödet sker enbart mellan cylindrar på 
samma sida.  Fjädringens hydraulcylindrar utjämnar systemtrycket över alla hjul.  
Axelfjädringen är rätt justerad då den belastade längden av fjädringscylindrarna är +/- 100 
mm (halva fjädringsmånen). Normalt behöver inte axelfjädringen justeras under körning. Vid 
tippning på lutande eller blött underlag kan släpvagnens lutning korrigeras med den ena 
sidans hydraulcylindrar. Före körning skall släpvagnen alltid ställas i vågrätt läge.  
 

Axelstyrning 
 
Styrningen förverkligas genom friktionsstyrd axel. Friktionsstyrningen är förverkligad så att 
ledpunkten för hjulnavet ligger framför axelns mittlinje.  An den orsaken följer den styrande 
axelns hjul traktorns körstråk då sidokraften blir tillräckligt stor. Vid körning rakt fram 
stabiliseras den styrande axeln tack vare stötdämpare och centreringsskåran. Vid backning 
skall den styrande axeln alltid låsas med hjälp av enkelverkande cylinder. Låsningen av den 
styrande axeln är nödvändig för att vagnen skall kunna manövreras i önskad riktning. Då man 
återgår till att köra framåt friställs axeln låsning. Vid transport av vagnen med över 40 km/h 
hastighet skall axeln vara låst. 
 

5.2. Körhastighet 
 

Den högsta tillåtna körhastigheten för vagnar försedda med ofjädrad boggie är för HD och 
Safe modeller 50 km/h och för standardvagnar 40 km/h. Den högsta tillåtna 
landsvägskörhastigheten för vagnar med hydraulisk fjädring är 65 km/h. Däckens bärförmåga 
kan emellertid begränsa den hösta tillåtna hastigheten speciellt för de största släpvagnarnas 
del. Vi rekommenderar att vagnen förses med axelstyrning och bromsar om hastigheten på 
landsväg överstiger 40 km/h.  Tillverkarens rekommenderade största tillåtna hastighet för 
däck som används i släpvagnarna är antingen 40 km/h (hastighetsklass A8) eller 65 km/h 
(hastighetsklass D). Däckens bärförmåga/lufttryck visas i tabellen i bilaga 1.  
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5.3. 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 hydraulikventil bör man akta sig för en alltför stark 
bromsning (hjulen låser sig). Efter bromsningen skall man alltid komma ihåg att med ventilen 
avlägsna trycket från bromssystemet. Om trycket inte avlägsnas efter bromsning ligger 
bromsarna på och onödigt slitage uppkommer. Vid längre tids användning kan bromssystemet 
/ hjulnavet skadas. 
 
5.4. Presenningsbågar (TR-vagnar) 
 
Presenningsbågarnas primära uppgift är att underlätta presenningshanteringen. Bågarna är 
inte en del av balkens stödkonstruktion. Därför är det inte nödvändigt att hålla stöden på plats 
vid transport av last som inte behöver skyddas.  
 
5.5. Förhöjningsbalkar 
 
Förhöjningsbalkarnas montering i delar 
Förhöjningsbalkarna monteras ovanpå standardbalkarna. TR- och TR-R- vagnarnas 
presenningsbågar avlägsnas före förhöjningens montering.  Förhöjningsdelens fram- och 
sidobalkar låses med balklås i standardflaket och förhöjningens frambalk monteras därefter 
med fyra bultar i sidobalkarna. Förhöjningens stödbågar monteras därefter på plats. Den 
bakre stödbågen skall alltid vara monterad då förhöjningsbalkar används. De är en del 
av förhöjningsbalkarnas stödkonstruktion. Bakbalkens förhöjning monteras sist och placeras 
ovanpå bakbalken och låses med tappar i bakbalken. Bakbalkens reaktionsstänger monteras i 
sidoförhöjningens tappar och i tappen i övre delen av bakbalken.   
 

Förhöjningsbalkarnas montering som en kassett (bild 3) 
Förhöjningsdelen kan lyftas bort och monteras på nytt som en kassett t.ex. med frontlastare 
genom att öppna/låsa flaklåsen och bakbalkens tappar. Vid lyft placeras en tvärbalk av trä 
(t.ex. 50x100 mm) mellan presenningsbågarna. Lyftpunkten ligger mitt ovanför förhöjningen.  
 

 
Bild 3. Förhöjningens montering som kassett 
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5.6. Hydraulisk bakbalk 
 

Den hydrauliska bakbalken kopplas till ett dubbelverkande uttag. På TRM -modellen är 
slangen försedd med en kulventil med vilken bakbalken kan låsas i nedre läge under transport. 
Bakbalken öppnar sig inte trots läckage i traktorventilen eller vid manövreringsmisstag. TR-
modellerna har automatlåsning i cylinderns nedre ända som öppnas/låser sig helt automatiskt 
då bakbalken öppnas eller stängs.  
Till TRM-vagnarnas hydrauliska bakbalk kan man få ett mekaniskt lås. Låset förhindrar 
balkens öppning om hydraultrycket försvinner ur systemet. Låset fungerar helt automatiskt då 
bakbalken används. Låsningen är fjäderbelastad. Då bakbalken fälls ned skall hydraultrycket 
hållas kvar en stund för att oljan skall returneras från låscylindern till traktorn och 
låscylindern kan låsa sig.    
 

 
Bild 4. Hydrauliskt bakbalkslås i TRM-vagn, balken i öppet läge 
 

5.7. Fjädrande dragbom 
 

Dragbommens fjädring är möjlig tack vare en tryckackumulator och två parallellkopplade 
hydraulcylindrar. Tryckackumulatorn i systemet dämpar stötar och förhindrar vagnens och 
traktorns gungande rörelser. Då dragbommens slang är kopplad till traktorhydrauliken kan 
höjden på vagnens frontparti regleras efter att kulventilen har öppnats. Höjden skall justeras 
enligt belastning separat för tom och för belastad vagn. Höjden justeras så att dragbommens 
visare justeras på mitten av skalan på underredets framdel. Därvid står visaren mellan de två 
svarta trianglar på skalan, enligt bild 5. Efter justering skall kulventilen i slangen stängas.   
 

 
Bild 5. Fjädrande dragbom 
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5.8. Parkeringsbroms 
 
Till vagnar med hydrauliska bromsar kan 
parkeringsbroms erhållas. Den fungerar 
med hjälp av tryckackumulator och ventil. 
I ventilens parkeringsbromsläge stannar 
bromstrycket kvar i bromssystemet då 
traktorbromsen används. I ventilens 
normalläge (bild 6) kommer inte trycket 
till tryckackumulatorn. Då släpvagnen 
kopplas från traktorn skall bromsventilen 
föras i parkeringsläge, med 
traktorbromspedalen trycksätts 
parkeringsbromssystemet varefter 
bromsslangen kopplas från.   
 

 
Bild 6. Parkeringsbromsens spak 
 

Då vagnen kopplas till traktorn ansluts bromsslangen till traktorns bromskoppling och 
först därefter skall bromsventilen ställas i normalläge.  
Om man vänder spaken för tidigt bildas ett tryck i anslutningen och anslutningens 
koppling till traktorn lyckas inte förrän trycket har frilagts.   
 
5.9 Draganordning 
 
Tack vare draganordning baktill kan man 
till släpvagnen koppla en annan släpvagn 
eller ett arbetsredskap. Till utrustningen 
hör också ett tipputtag med växlarventil, 
bromsuttag samt belysningsanslutning. 
Draganordningen finns avbildad på bild 7. 
Växlarventilen är monterad på vagnens 
bom i underredet. Med växlarventilen kan 
oljeflödet riktas till anslutningen i vagnens 
bakdel istället för till tippcylindern.  
Draganordningens största tillåtna lodräta 
belastning är 1500 kg och drag i 
horisontalled 15 000 kg.   
 

 

 
Bild 7. Draganordning 

5.10 Boggiestabilisatorer 
 
Boggiestabilisatorcylindrar kan fås som 
extra utrustning. Cylindrarna överför 
axelsystemets stödpunkt från 
boggiearmens mitt till de bakre hjulen 
varmed dragbommen hålls belastad under 
tippning.  I stora fodervagnar är 
boggiestabiliseringen mycket användbar 
speciellt då man drar vagnen med en lätt 
traktor. Stabiliseringscylindern är avbildad 
på bild 8. Cylindrarna manövreras via eget 
enkelverkande uttag. Hydraulslangen är 
märkt med röd färgkod. 

 
Bild 8. Boggistabiliseringscylinder 
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5.11Tryckluftsbromsar 
 
Det finns två olika tryckluftsbromssystem som avviker från varandra.  
  
Bromssystem med två slangar 
 
Tryckluftsbromsarna får sitt lufttryck från traktorns tryckluftsystem. Som namnet säger, har 
systemet två luftslangar. I den ena slangen råder alltid maximitryck med vilket 
tryckluftsbehållaren matas, s.k. matarlinje. Till den andra linjen kommer trycket från traktorn 
vid inbromsning och med det styrs släpvagnens bromsventil.      
 Bromsslangarnas anslutningar kopplas till bromsanslutningar bak på traktorn (2 st 
kloanslutningar eller Duomatic-anslutning). Kloanslutningarna är färgkodade för att undvika 
felkoppling. Styrtryckslangen (vänster) har gul färgkod och matarslangen (höger) har röd 
färgkod.  Vid slangbrott eller om anslutningen lossnar från traktorn kopplas bromsen på.  I det 
här systemet är filtren integrerade i anslutningarna.  
 

Bromssystem med en slang 
 
Systemet med en slang omfattar enbart en kloanslutning (svart färgkod) som kopplas till 
traktorns anslutning. I det här systemet råder det tryck i bromsslangen då bromsarna är 
frilagda. Vid inbromsning minskar trycket i linjen och bromsventilen styr trycket från 
behållaren till bromsklockorna. Då trycket sjunker eller kopplingen brister sjunker trycket och 
bromsventilen kopplar på bromsarna. I det här systemet är filtret innanför kloanslutningen. 
Den största tillåtna körhastigheten för vagn med bromssystem omfattande 1 slang är 25 km/h.      
 

Bromseffektregulator 
 

Bromseffekten kan justeras med en separat 
bromseffektregulator med vilken en lämplig 
bromskraft erhålls för tom och belastad 
vagn. Bromseffekten regleras genom att 
vända spaken på dragbommen i vagnens 
underrede (bild 9, punkt 1) i olika lägen 
enligt vagnens belastning.  
 
 
 
 

B
ild 9  Bromseffektens justering (1) och 
flyttningsventil (2). 

2

1

Vagnens flyttning utan tryckluftsystem 
 
Vid flyttning av vagn utan befintligt tryckluftsystem, kan bromsarna friläggas med hjälp av 
flyttningsventil (bild 9, punkt 2). Genom att trycka spaken 2 i botten friläggs bromsarna och 
genom att föra spaken i utgångsläge kopplas bromsarna på så länge tryck råder i behållaren.  
 

Parkeringsbroms 
Parkeringsbromsen består av fjäderförsedda bromsklockor. De fjäderförseddda 
bromsklockorna håller bromsarna kopplade med fjäderkraft trots ett trycklöst system. Då 
trycket tar slut i behållaren kopplar bromsklockorna parkeringsbromsen. De fjäderförsedda 

 17



bromsklockor kan vid behov mekaniskt kopplas ifrån.  Det sker genom att skruva i 
medföljande gängstång i hålet bak på bromsklockan för att vila mot bromskolven. Bromsen 
kopplas från genom att dra åt muttern. Hålet i klockan är skyddat med en gummipropp.   
 
5.12 Bladfjädrad boggie 
 
Som tilläggsutrustning till TRM 150 och TR 170 vagnarna kan bladfjädrad boggie erhållas.  
Enhetliga axlar är upphängda i ramen med bladfjädrar. Boggien fungerar på samma sätt som 
en vagn med fast boggie. Tack vare fjädringen förbättras körkomforten och 
transportkörningen med hög hastighet blir tryggare. Den bladfjädrade boggien är alltid 
försedd med 4-hjulsbromsar. 
 
5,13 Hydraulisk fjädring 
 
Som tilläggsutrustning till TRM180 och TR210 vagnarna kan hydraulisk fjädring erhållas. 
Fjädringen fungerar med hydraulcylindrar. Axlarna är enhetliga och fjädringscylindrarna på 
samma sida är hopkopplade varmed oljan kan flöda från en cylinder till annan. Oljan kan inte 
flöda till vagnens andra sida. Den hydrauliska 
fjädringens fördelar är en jämn fördelning av 
marktrycket på varje hjul, bättre körkomfort, 
möjligheten att stabilisera underredet vid 
tippning i ojämn terräng och justeringsmöjlighet 
av transport- och lastningshöjd.   Underredet 
manövreras med traktorns enkelverkande 
hydraulik. I vagnens underrede finns en 3-
vägsventil (bild 10), med vilken oljeflödet kan 
styras till någondera sidan åt gången.  Slangen 
har röd färgkod och är försedd med 
stängningsventil. Slangen behöver därför inte 
vara kopplad till traktorn hela tiden. 
                     

       
 Bild 10 Fjädringens justeringsventil      

 
5.14 Traffic- vagnarnas utrustning 
 
Traffic-vagnmodellserien är alltid utrustad med fjädring, parkeringsbroms (hydrauliska 
bromsar), 4-hjulsbromsar, stänkskärmar samt med front- och sidoljus enligt förordningar 
gällande trafiktraktordragen släpvagn.  Traffic -vagnens största tillåtna landsvägskörhastighet 
är 50 km/h.  
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Nödbroms 
 

Bild 11 Nödbromsspak 

Nödbromsventilen förbättrar 
släpvagnskombinationens säkerhet. Den 
förhindrar att släpvagnen åker i väg om 
vagnens koppling går sönder. Nödbromsen 
kopplas på då vajern drar 
nödbromsventilen i bromsläge. I vagnar 
försedda med tryckluftsbromsar är 
nödbromsen förverkligad med en i 
systemet ingående bromsventil. 
 
OBS! Om spaken förs i nedre läge före 
tillkoppling till traktorn skall 
anslutningen göras tryckfri. 
Bromsanslutningens tillkoppling kan 
inte göras under tryck.

 
OBS!  
För vagnars del som är utrustade med hydrauliska bromsar skall testbromsning utföras 
före transportkörning för att tryckackumulatorn skall fyllas! 
 
Montera vajerns krok på en stadig plats bak på traktorn. Monteringsplatsen bör tåla minst 300 
kg drag. Vid tryckluftsbromsar behövs ingen vajer. En slangskada får till stånd en 
nödbromsning. 
 

 
Bild 12  Koppling av nödbromsens vajer 
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Stänkskärmar 
 
Stänkskärmarna baktill på vagnen har förverkligats med löstagbara plastbågar. Stänkskärmens 
övre del är fastsvetsad i flaket.    
 

 
Bild 13  Stänkskärmar 
 
Front- och sidoljus 
 

I Traffic-vagnarnas framhörn har man monterat ljus som visar vitt sken framåt och gult sken 
åt sidan. Mitt på vagnen och baktill finns LED-ljus som visar gult sken åt sidan. I LED-ljusen 
kan man inte byta brännare utan hela ljusenheten skall bytas ut. Frontljusen är förverkligade 
med normalt utbytbara brännare. Ljusen är kopplade till ledningsserien genom 
klämanslutningar varmed ljuset lätt kan bytas ut genom att montera en ny klämanslutning i 
ledningsserien. Den gamla ledaren kapas och ledarändan isoleras.  
 

Bild 14  Ljusanslutningar 
   

5.15 Tippningsbegränsare 
 

Vagnar försedda med 60° tippningsvinkel (extra utr.) förses alltid med en säkerhetsvajer som 
förhindrar flakets övertippning. Säkerhetsvajerns avsikt är att minska på tippcylinderns 
påfrestningar då full tippningshöjd uppnås. Säkerhetsvajern skall monteras så att vajern löper 
kring axlar och bussningar. Därmed undviker man vajerns överbelastning. Vajern skall 
åtstramas ca 50-60 mm då flaket är helt upptippat.     
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5.16 Flakstege 
 
Flakstege kan fås som extra utrustning till TR-flak och TRM-förhöjningar. Stegen är lätt att 
flytta från sin förvaringsplats i flakets framdel för att hängas upp var som helst på balken.  
Stegen kan också användas som A-stege. Stegen monteras i sina egna fästen i flaket varmed 
den samtidigt fungerar som flakstege. I uppbevaringsläge låses stegen genom att trycka den 
mot fästen som griper tag in fotstegen. 

Bild 15 Flakstege 
 
5.17 Snabbyte av flak 
 
Flakets bytesfunktion är möjlig att få som tilläggsutrustning till 18 och 22 tons vagnar men 
inte till Traffic-vagnar. Flaket monteras till ramen med snabbkopplingstappar i 
tippningslederna. Anpassningen för tippcylinderns övre ända kopplas till flakunderredet med 
en lång tapp.  Det tomma flaket kan lämnas att stå på fötter genom att lyfta dragbommen och 
genom att sänka traktorns dragkrok och den hydrauliska dragbommen. Byte av belastat flak 
kan göras enbart då vagnen har hydraulisk fjädring.  
 

     
Bilder 16 och 17 Snabbkopplingsfäste 
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5.18 Kulkopplingsdrag 
 
Man kan få kulkopplingsdrag som extra utrustning till 18 och 22 tons vagnar. Serien 
innehåller roterande dragögla och kulkopp som monteras med skruvar. Monteringsskruvarnas 
åtdragningsmoment är 410 Nm vid kopplingsbyte.   
 

Bild 18  Kulkopplingsdrag 
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6. SERVICE OCH UPPBEVARING 
 

6.1. Kontroll av släpvagn 
 

EFTER FÖRSTA TRANSPORTKÖRNING MED LAST  
 

Hjulbultar 
• Efter första transportkörning med last skall hjulbultarnas åtdragning säkerställas med 

momentnyckel.  
• Hjulbultarnas åtdragningsmoment är: 

TRM120, TR140    320 Nm (M18x1,5) 
TRM150, TR170    420 Nm (M20x1,5) 
TRM180 och 220, TR210 och 250 560 Nm (M22x1,5) 

 
Däcktryck 
• Däcktrycket skall kontrolleras efter första transportkörning med last. 
• De rätta däcktrycken är: 

 

TRM120, TR140 400/60-15.5”  4,4 bar 
  500/50R17”  3,2 bar 
   

TRM150, TR170 500/50-17”   3,7 bar 
  560/45R22.5”  3,2 bar 

710/40R22.5”  2,0 bar 
 

TRM180,220 560/45R22.5”  4,0 bar  
TR210, 250 650/50R22.5”  3,0 bar   

710/40R22.5” 2,6 bar  
710/50R26.5” 2,4 bar 

 

Bladfjädrad boggie 
 

Boggiens monteringsbultar  
• Åtdragningen av boggiens monteringsbultar (16 st) i 

ramen skall kontrolleras med momentnyckel, på bilden 
pos. 12. 

• Hjulbultarnas åtdragningsmoment är 400 Nm. 
 

 
 

Fjäderpackornas monteringsbultar 
• Åtdragningen av fjäderpackornas monteringsbultar (8 st) 

skall kontrolleras med momentnyckel, på bilden pos. 10. 
• Monteringsbultarnas åtdragningsmoment är 450 Nm.  
 
 
 
 
 
 

Axlarnas monteringsbultar 
• Åtdragningen av U-bultar (16 st) skall kontrolleras med 

momentnyckel, på bilden pos. 15.  
• Bultarnas åtdragningsmoment är 400 Nm.  
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Axelvagga  
• Åtdragningen av axelvaggans monteringsmuttrar skall 

kontrolleras med ögonmått. Muttrarna (2 st) är låsta 
med en sprint, pos. 11. 

• Monteringsmuttrarnas åtdragningsmoment är 300 
Nm.  

• Axelvaggan skall också smörjas efter första 
transportkörning med last.  

 
 
 
Hydraulisk fjädring   
 
Axlarnas monteringsbultar 

• Åtdragningen av U-bultar (4 st/axel) skall 
kontrolleras med momentnyckel, på bilden pos. 9. 

• Bultarnas åtdragningsmoment är 650 Nm. 
 
 
 
Fjäderns monteringsbult i underredet 

Fjäderns monteringsbult (2 st/axel) skall vara åtdragen 
så att glapp inte förekommer, på bilden pos. 10. 
Rätt sätt att säkerställa bultens rätta åtdragning är att 
lossa muttern och dra åt monteringen mellan ramfäste 
och fjäder så att glapp inte förekommer. 

 
 
Hydraulikens läckagefrihet 
 
Kontrollera att ingen läckage förekommer i hydraulsystemet och dra åt anslutningarna vid 
behov.  
 
10 TIMMARS INTERVALL ELLER DAGLIGEN  
(endast vagnar med tryckluftsbromsar) 

 

Avlägsnande av vatten från 
tryckbehållare 
• Kondensvattnet från 

tryckbehållaren skall avlägsnas 
genom att vrida ventilnålen åt 
sidan tills torr luft strömmar ut.   
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200 TIMMARS INTERVALL 
 
Hjulbultar 
Däcktryck 
Hydraulikens läckagefrihet 
Åtdragningskontroll av bultar i bladfjädrad boggie 
Åtdragningskontroll av bultar i hydraulisk fjädring  
 
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 en stång mellan hjul och underlag. Genom att 
röra på stången säkerställs att glapp inte förekommer i 
lagren. 
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 tryck koppen 
på navet. 
 

 
 
Montering av stänkskärmar (endast Traffic-modeller) 

Monteringen av stänkskärmar skall kontrolleras och monteringsbultarnas åtdragning 
säkerställas. Stänkskärmarna får inte kännas lösa i sina fästen. 
 

Bromsjustering, modeller med yttre cylindrar (TRM180-220 och TR210-250) 
Bromsjusteringen skall kontrolleras med 200 timmars 
intervall. 
Om bromscylinderns rörelsemån överskrider 50 mm 
skall bromsarna justeras. Bromsarna skall friläggas före 
justering.   
I GKN/FAD naven skall bromsstången justeras i axelns 
spår tills cylinderns rörelsemån är 30-35 mm. 
I BPW naven skall skruven i bromsstången justeras tills 
cylinderns rörelsemån är 30-35 mm. 
Efter justering skall man säkerställa att bromsen inte 
ligger på utan friläggs helt.  
Bromsar med invändig bromscylinder kräver inga justeringar!     
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1000 TIMMARS INTERVALL ELLER EN GÅNG PER SÄSONG 
 
Bultarnas åtdragning  
Däcktryck 
Hydraulikens läckagefrihet 
Åtdragningskontroll av bultar i bladfjädrad boggie 
Åtdragningskontroll av bultar i hydraulisk fjädring  
Hjulnavens lagerglapp 
Stänkskärmarnas montering 
Bromsjustering 
 

Kontroll av bomfjädringens styrdon 
Skicket för styrdon i bommar med hydraulisk fjädring kontrolleras genom att mäta 
styrdonens tjocklek. Om styrdonets tjocklek underskrider 7 mm skall det förnyas.  

 

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

Kontroll av flakets tappar 
Monteringstapparnas skick i flakets övre och nedre gavel skall kontrolleras. Om man 
upptäcker slitage skall tapparna förnyas.   
Skicket för tapparna i flakets tippleder skall kontrolleras och vid behov förnyas.  

 

Tippningsbegränsarens funktion, modeller med 60º 
tippningsvinkel 

Skicket för tippningsbegränsarens vajer skall 
kontrolleras och om vajern har 10 mm nedslitna partier 
skall den förnyas.  Vajerns funktion skall kontrolleras 
genom att tippa upp flaket och att vajern med 
ögonmått stramas åt. Vajern kan stramas åt genom att 
flytta bägge tappar i flakfästet i följande hål. 
Bussningarna hör till tapparna som ligger närmast 
varandra. 

 
Hydraulikslangarnas skick 

Hydraulikslangarnas skick kontrolleras årligen före säsongens början 
Slangarna skall kontrolleras i fall av snitt, slitage eller deformeringar. 
Slangarna murknar då de blir äldre och därför skall slangarna förnyas med sex års 
mellanrum 
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. 
 

MED SEX ÅRS INTERVALL ELLER VID BEHOV 
 

Kontroll av tryckackumulatorernas tryck 
Tryckackumulatorernas gastryck sjunker med tiden p.g.a. läckage.  
Ackumulatorernas rätta tryck skall säkerställas hos tillverkaren före arbetets början. 
Reparationer av tryckackumulatorer skall lämnas till auktoriserad verkstad.  
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6.2. Service 
 

Rengöring av tryckluftsbromsarnas filter 
Rengöringen av tryckluftsbromsarnas filter skall göras med 200 timmars intervall.  
Filtren finns integrerade i anslutningarna.  
Filtret skall öppnas och filterpatronen avlägsnas. Patronen skall tvättas med tvättmedel och 
torkas med tryckluft. 

 

Byte av tryckfiltrets filterpatron 
Tryckfiltret i vagn försedd med elhydrauliska ventiler skall bytas ut med 1000 timmars 
intervall och då stockningsindikatorn på sidan av filtret är helt rött. Filtret är monterat 
innanför underredet på vänster sida. Filterkoppen avmonteras och filterpatronen byts ut. 
Man bör kontrollera skicket för O-ringen mellan koppen och filterhållaren och vid behov 
byta ut O-ringen. 

 

SMÖRJPUNKTER 
 

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.  
 

SMÖRJNING MED 10 TIMMARS INTERVALL ELLER DAGLIGEN 
1. Dragögla (1 st nippel), på bilden pos. 16  

•  Dragöglans smörjnippel skall smörjas via hålet i 
dragbomsröret och öglan skall lätt smörjas 
invändigt och undertill. Kuldraganordningens 
smörjnippel skall smörjas med några pumpningar.  

 
 
 

SMÖRJNING MED 50 TIMMARS INTERVALL 
2. Tippleder (2 st nipplar), på bilden pos. 14 

Smörjnipplarna skall smörjas tills rent fett tränger 
ut ur leden. Utträngt fett avlägsnas.   

 
 
 
 
 
3. Den hydrauliskt fjädrade dragbommens led (1 st), på 

bilden pos. 6  
• Smörjnippeln i bussningen skall smörjas tills 

rent fett tränger ut ur leden. Utträngt fett 
avlägsnas. 
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4. Boggilager i modeller med fast boggie (4 

st), på bilden pos. 13.   
• Vagnens bakdel skall lyftas upp för 

smörjning så att boggien inte belastas 
av vagnens vikt och fettet kan tränga 
in över lagrets hela bredd. Det lönar 
sig att röra boggien fram och åter för 
att säkerställa fettets jämna 
fördelning. 

• Smörjnipplarna skall smörjas tills 
rent fett tränger ut ur bussningens 
gavlar.   

 
5. Den styrande axelns kungsbult (4 st), på bilden 

pos. 1 
• Smörjnipplarna skall smörjas tills rent fett 

tränger ut. 
• Kungsbulten får inte smörjas med s.k. 

tappfett! Smörjning med dylikt fett kan 
förorsaka kungsbultens kärvning. 

 
 
SMÖRJNING MED 200 TIMMARS INTERVALL 
 

6. Bakbalkscylindrar, på bilden punkt 6. 
• TRM-modellerna 4 st  
• TRM-bakbalkslåset under flaket 1 

st 
• TR-modellens cylindrar 2 st och i 

låsdonen 2 st. 
• Smörjnippeln i låsen skall smörjas 

tills rent fett tränger ut ur leden. 
Utträngt fett avlägsnas.  

• Cylindrarnas ledbussningar skall smörjas med några pumpningar. 
 
7. Cylindrarnas ledbussningar för hydrauliskt 

fjädrad dragbom (4 st), på bilden pos. 8 
• Ledbussningar skall smörjas med några 

pumpningar. 
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8. Axelvaggans lager för bladfjädrad 
boggie (2 st), på bilden pos. 5 

• Smörjnipplarna skall smörjas tills 
rent fett tränger ut ur leden. 
Utträngt fett avlägsnas. 

 
 
 
 

9. Den hydrauliska fjädringens 
fjädringscylindrar (8 st/18 tons vagn eller 12 st 
/22 tons vagn), på bilden pos. 7.  

• Ledbussningar skall smörjas med några 
pumpningar. 

 
 
 
 
 
 

10. Styrningens låscylinder (2 st) på modeller med 
styrande axel, på bilden pos. 2. 

• Ledbussningar skall smörjas med några 
pumpningar. 

 
 
 
 
 
 
 

11. Lager för bromsarnas nockaxlar (3 st) på modeller 
med hydraulisk fjädring, på bilden pos. 3.  

• Nipplarna skall smörjas med några 
pumpningar. 

 
 
 
 
 
 

12. Bromsstag (4 st) i modeller försedda med 
hydraulisk fjädring, på bilden pos. 4. 

• Nipplarna skall smörjas med några 
pumpningar. 
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SMÖRJNING MED 1000 TIMMARS INTERVALL ELLER EN GÅNG PER SÄSONG 
 

13. Smörjfettets byte i hjulnav 4 eller 6 st 
• 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 och de skall förnyas om beläggets tjocklek 
underskrider 2 mm (limmade belägg) och 5 mm (nitade belägg). 

 
14. Ledlagren för samtliga cylindrar  

 
Vagnen skall hållas ren för att garantera lackeringens hållbarhet. Om lackeringen skadas bör 
skadan lackeras eller på annat sätt skyddas mot rost.  
 
Belysningens kopplingsschema illustreras i bilaga 2.  
 
Vid frågor gällande reservdelar och tillbehör är det orsak att vända sig till återförsäljaren eller 
vid behov till tillverkaren. 
 
6.3. Uppbevaring 
 
För en längre tids uppbevaring skall vagnen rengöras och smörjas omsorgsfullt. Dessutom 
rekommenderas att vagnen uppbevaras under tak.  Under uppbevaring bör cylindrarna vara i 
sådant läge att kolvstången är möjligast kort.  Däcktrycket bör kontrolleras och eventuellt 
justeras före uppbevaring.   
 
Synliga kolvstångsdelar bör skyddas med ett lager fett eller tjock olja. 
 
OBS! Vagnens hjul kan skadas vid långvarig uppbevaring utomhus. 
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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 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 
belastning eller 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. 
Däcktabeller 
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650/50R22.5 157 D
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Bilaga 2. 
Stickdosans koppling enligt sfs 2474 standard 
 
 

 

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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