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MULTIVA - IZCILAS ZINĀŠANAS

Multiva produktu izturība ir balstīta galvenokārt 
uz augstākās kvalitātes materiālu izvēli.

Hardox - augstas stiprības tērauda, kurš tiek izma-
nots Multiva piekabēs, nodilumizturība un cietība, 
nav salīdzināma ar standarta S355 (Fe520) vai S235 
tēraudu īpašībām.

Mūsdienīgie metināšanas roboti nodrošina vienmērī-
gas un precīzas metinājumu šuves. 

KRĀSOJUMA KVALITĀTE - AUGSTA PIEVIENOTĀ VĒRTĪBA

LABĀKAIS TĒRAUDS – PERFEKTA METINĀŠANA

Multiva produkti pirms krāsošanas tiek apstrādāti ar 
tērauda lodīšu strūklu. Tas atspoguļojas mūsu produktu 
kvalitātē. Rupjā virsma nodrošina izcilu krāsas saķeri ar 
virsmu, radot labāko krāsojuma kvalitāti.

Tērauda lodīšu strūklas apstrāde un elektrostatiskās 
krāsošanas kombinācija ir arī videi draudzīgs veids kā 
apstrādāt mūsu produktus. Elektrostatiskā krāsošana 
notiek veidojot magnētisko lauku starp krāsu pistoli un 
krāsojamo virsmu, kā rezultātā krāsa vienmērīgi noklāj 
virsmu. Multiva produktiem tiek nodrošināts biezs un vien-
mērīgs pārklājums. Krāsošanas kvalitāte ievērojami 
paildzina mūsu produktu darba mūžu.

TRACKING THE FUTURE jeb SEKOT NĀKOTNEI ir mūsu 
pamatprincips. Multiva, ne tikai daudz līdzekļus investē 
produktu izstrāde un testēšanā, bet arī ražošanas 
tehnoloģiju  attīsībā  un pilnveidē, kā piemēram robotizējot 
ražošanas līnijas.

Visi  Multiva  produkti  ir  izstrādāti  un  testēti  darbam 
pašos skarbākajos un izaicinošākajos apstākļos, tāpēc tie 
spēj strādāt jebkurā vietā uz pasaules, ar pilnīgu pārliecību 
par savu sniegumu.

Mūsu biznesa modelis sniedz iespēju nēpārtraukti ražot 
mūsdienu prasībām atbilstošus, augstākās kvalitātes un 
konkurētspējīgus risinājumus no labākajiem materiāliem.

Hardox

Strenx

S235
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Kultivators kurš aug
Optima ir neatkartojams runājot par universalitāti.  
Dažiem modeļiem ir  iespēja palielināt darba platumu, 
kad  vien  tas  ir nepieciešams. Tādejādi Optima T600 var 
tikt palielināts par T700, bet  T700  un  T800  iespējams  
palielināt  līdz  T900.  Papildus paplašinājumi ir vienkārši 
un ātri pievienojami pamatrāmim ar skrūvēm. Kultivatora 
darba dziļums arī ir viegli un kopīgi regulējams.

Viegli maināms darba dziļums
Darba dziļums ir ātri un pakāpeniski maināms ar soli 5 
millimetri.

Labākā kultivēšanas kvalitāte savā klasē 
Optima T modeļi ir aprīkoti ar izturīgiem un stingriem Multiva 
TerraFlex zariem, kuri spēj noturēt vienmērīgu darba dziļumu. 
Nemainīgs darba dziļums sagatavo izcilu sēklas gultni, tādejādi 
radot ideālus dīgšanas apstākļus. Optima ir smags kultivātors, 
bet tā kopējošie riteņi ļauj saglabāt nemainīgu izvēlēto dziļumu, 
neatkarīgi no augsnes apstākļiem. Pateicoties tā garajam rāmim, 
ass novietojumam un uzbūvei, to var efektīvi izmantot arī 
smagās, mālainās augsnēs. 

OPTIMA T – UNIVERSĀLS UN SPĒCĪGS KULTIVATORS
Optima T ir izturīgs kultivators visa veida augsnēm. Tā plašā rāmja uzbūve, kopējošie 

riteņi un stingrie zari padara Optima par lielisku kultivatoru visdažādākajiem darba 
apstākļiem.

Optima- T izmanto un tiek pārbaudīts tūkstošiem saimniecībās daudzu gadu garumā un 
ir pierādījis, ka tas spēj vienlīdz izcili strādāt gan vieglās, smilšainās augsnēs, gan tik pat 

vienmērīgi arī mālainā augsnē.
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Saimniecības īpašnieks Zsolt Podgornik strādā 1500 
hektāru saimniecībā Nagyhegyes, vienā no lielākajām 
lauksaimniecības platībām Ungārijas austrumu daļā. 
Darbā tiek izmantotas modernās tehnoloģijas. Piemēram, 
lielāko daļu no auglīgajām augsnēm laista ar automātis-
kām sistēmām. Intensīvā saimniekošana ļauj koncentrē-
ties uz augstražīgu kultūru audzēšanu, kurām ir stabils 
noieta tirgus.

Saimniecībā audzē kukurūzu, zirņus, pupas, kartupeļus, cukurbietes un saulespuķes. Lielāko daļu no šīm kultūrām ir 
jālaista, lai iegūtu maksimāli iespējamo ražu un tādejādi gan atdevi, gan peļņu.

Visi šie augi tiek sēti pavasarī. Tas nozīmē, ka ir vajadzīgs augstas ražības kultivātors. Kad bija pienācis laiks 
iegādāties jaunu kultivatoru, saimniecība sāka meklēt agregātu ar darba platumu vismaz 10 - 12 metri. ”Lielais 
darba platums bija galvenā prasība, bet starp visiem pārējiem ražotājiem Multiva izcēlās ar augstāko kvalitāti,” 
saka Zsolt Podgornik. Saimniecība iegādājās Optima T 1250 kultivatoru, kas darbu uzsāka 2014 gada pavasarī. 
Kultivators tika vilkts ar 400 zs traktoru. Kultivēšanu veica ar lielu darba ātrumu un maksimālo darba dziļu-
mu. Pateicoties saimniekošanas veidam nebija uztraukumu par augsnes izzūšanu, jo uzreiz pēc kultivēša-
nas tika sēts un augsne sākta laistīta.

2015. gada pavasarī saimniecībā tika veikta seklā augsnes kultivēšana cukurbietēm. Smagais 
traktors ko izmantoja iepriekšējā pavasarī būtu bijis par smagu artajai augsnei. ”Mazāks traktors 
strādāja pietiekami labi lielākajā daļā platību, un kur vien darbs bija par smagu mums atlika tikai 
noņemt ārējās kultivatora sekcijas un izmantot to kā 10 metru platu agregātu. Pielāgojamība ir 
lieliska īpašība.” Pogornik apgalvo – ”Optima T ir vienkārši un precīzi pielāgojams jebkuram 
darbam un apstākļiem.”

”Universalitāte ir liela 
priekšrocība - Optima T ir 
vienkārši pielāgojams 
jebkuriem apstākļiem un 
darbam.”
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Visas tiesības rezervētas 

T900            T1000
129
75
7

1000
300
420
200

300/65-12
5190

117
75
7

900
300
340
160

300/65-12
4850

T800
105
75
7

800
300
340
140

300/65-12
4450

T700
91
75
7

700
300
340
120

250/65-14.5
3500

T600
79
75
7

600
300
340
100

250/65-14.5
3100

Optima
Zaru skaits
Zaru attālums, mm 
Zaru rindu skaits 
Darba platums, cm 
Rāmja garums, cm 
Transporta platums, cm 
Nepieciešamā jauda, hp 
Riteņu izmērs
Svars, kg

TEHNISKIE DATI: OPTIMA T

Papildaprīkojums atrodams www.multiva.info



Lielisks zars
Rindas ar spēcīgajiem un stingrajiem 12x65 mm 
TerraSuper zariem veido vienmērīgu sēklas gultni arī 
cietās augsnēs, saglabājot nemainīgu dziļumu visos 
apstākļos. Tādejādi veidojot izcilus apstākļus sēklas 
dīgšanai.

Kvalitatīva augsnes izlīdzināšana 
Kultivators ir aprīkots ar Multiva vairāku rindu šļūcu 
tehnoloģiju. Tādejādi nodrošinot lielisku augsnes 
izlīdzināšanu un drupināšanu. TopLine Cross modeļi 
ir aprīkoti ar divām sļūcu rindām, visa kultivatora 
platumā. Hidrauliski regulējamās šļūces var tikt 
savstarpēji regulētas mehāniski. TopLine Cross 
modeļus var aprīkot ar papildus aizmugurējo šļūci.

TOPLINE CROSS
– NĒPĀRSPĒJAMA KULTIVĒŠANAS JAUDA
TopLine Cross labāko sniegumu parāda apstrādājot smagas, mālainas augsnes. Kultiva-
tors ir aprīkots ar 8 zaru rindām. Plašā rāmja konstrukcija novērš aizsprostošanos un 

tādejādi kultivatoru var izmantot arī minimālajā augsnes apstrādē. Lieliski izmantojams 
specifiskiem darbiem, piemēram augsnes sagatavošanai pirms rapšu sējas. Kultivatora 

maksimālais darba ātrums ir līdz pat 15 km/h.
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Darba dziļuma izmaiņas kultivēšanas laikā

Multiva 1265 TerraSuper

Konkurentu zars

Multiva 1045 TerraFlex

Multiva 1145 TerraFlex

Tipiska augsnes sagatavošana*

* Vakola's zaru grupas
tests no. 1313

Zaru izmēra, izvietojuma un kalta platuma ietekme uz kultivēšanas kvalitāti. Helsinku universitāte, 2012
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Zemnieku Jussi and Satu Taruma saimniecība atrodas Somijā - 
Jokela,  Tuusula  pilsētā,  kur  pārsvarā  darbs  norit  smagās  
un vidēji smagās, mālainās augsnēs. Optimālais laiks 
kultivēšanai, it īpaši smagajās māla augsnēs, ir īss, tāpēc 
nepieciešams augstas ražības kultivēšanas aprīkojums. Visi 
lauki pavasara sējai, rudenī tiek apstrādāti ar diskiem, bet 
pavasarī sējai tos sagatavo kultivējot. Dažās platībās 
nepieciešams arī sekla, papildus apstrāde ar diskiem  pavasarī.

Pagājušajā pavasarī saimniecība nomainīja Multiva Mega XL kultivatoru uz TopLine Cross 800. "Mums bija nepieciešams agresīvs 
kultivators, kas spētu noturēt nemainīgu darba dziļumu visdažādākajos darba apstākļos. Vairākas rindas šļūces, lielais svars, 
stingrie zari un lielais riteņu atbalsta laukums izskatījās daudzsološi. Tāpat mēs varam pielāgot kultivatoru rugaines lobīšanai, 
izņemot vidējo šļūci un dažus zarus," saka Jussi Taruma.

Satu Taruma, kurš pārsvarā strādā ar kultivatoru, ir apmierināts ar agregāta izturību un regulēšanas iespējām. "Man vēl 
nekad nav bijusi nepieciešamība veikt vairākas regulācijas, mainoties darba un augsnes apstākļiem. Kultivators strādā 
vienmērīgi un lieliski gan kultivēšanas, gan sēklas gultnes sagatavošanas ziņā. Mēs varam tīrumu pilnībā sagatavot 
sējai ar diviem gājieniem. Dubultās šļūces izlīdzina un sadrupina augsni, priekšējās šļūces dalītās plāksnes darbojas 
vienmērīgi, bez aizsprostošanās ar augu atliekām. Plākšņu veltnis un aizmugurējās ecešas kopā darbojas teicami.

”Kultivators uz ceļa ir stabils, mums nav problēmu to transportēt pat ar 50 km/h lielu ātrumu. Mēs 
sasniedzām mums nepieciešamo kultivēšanas kvalitāti, tai pašā laikā samazinot darba gājienu skaitu. 
Mēs esam ļoti apmierināti ar rezultātu," secina Satu un Jussi.

”Divu rindu šļūces 
kvalitatīvi un vienmērīgi 
izlīdzina un sadrupina 
augsni, bet tai paša laikā 
neaizsprostojas ar augu 
atliekām.”
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TEHNISKIE DATI: TOPLINE CROSS
600 700 800 900 1000

Zaru skaits
Zaru attālums, mm 
Zaru rindu skaits
Darba platums, cm 
Rāmja garums cm 
Transporta platums, cm 
Transporta augstums, cm 
Nepieciešamā jauda, hp 
Riteņu izmērs
Svars, kg

TopLine Cross
73
80
8

600
410
300
315
120

340/55-16
5020

83
80
8

680
410
300
355
150

340/55-16
5620

93
80
8

780
410
360
385
180

340/55-16
6440

105
80
8

880
410
360
430
210

340/55-16
7110

123
80
8

1000
410
440
440
240

340/55-16
8390

Visas tiesības rezervētas

Papildaprīkojums atrodams www.multiva.info



Viens kultivators visiem darbiem
Pateicoties tā lieliskajai kultivēšanas kvalitātei, šo 
kultivatoru var izmantot sējas gultnes veidošanai 
pavasarī tik pat labi, kā salmu iejaukšanai augsnē 
rudenī. Turklāt ar TopLine Super XL ir iespējams 
veikt seklo kultivēšanu, uzreiz pēc ražas novākšanas 
rudenī. Kultivatora zarus var aprīkot ar bezdelīgvei-
da kaltiem, lai uzlabotu nezāļu mehānisko apkaroša-
nu.

Multivas S veida zari - vienmērīgas sēklas
   gultnes garantija
Helsinku Universitātes Lauksaimniecības zinātnes 
departaments noskaidrojis faktorus kuri nosaka 
gultnes vienmērību, strādājot ar s-veida zariem. 
Pētījumos pārbaudīta s-veida zaru elastība slodzē, 
kā arī gultnes vienmērība praktiskos testos. Šajos 
pētījumos atklāts, ka Multiva zari notur pašu vien-
mērīgāko dziļumu slodzē, kā arī veido pašu līdzenā-
ko gultni.

DAUDZPUSĪGS SNIEGUMS
TopLine Super XL  pārstāv jaunākās paaudzes S-veida zaru kultivatorus, lielu platību 

apstrādei. Vienkāršā lietošana un daudzpusīgums kultivējot sniedz vienlīdz kvalitatīvu 
rezultātu pat smagākajos darba apstākļos. Stieņu rullis un aizmugurējās ecešas ir viegli

regulējamas ar speciālu atslēgu, kas tiek piegādāta kopā ar agregātu.
TerraSuper 12 x 65mm zari ļauj rugaini uzreiz sagatavot sējai. TopLine Super ir augsta 

ražīguma kultivators ar ko var strādāt ar ātrumu līdz pat 15 km/h.

TopLine Super XL

Konkurentu 
kultivātors

Disc kultivators

Kultivētās augsnes vienmērīgums
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Veikko Kuusinen savā saimniecībā Pertteli, Somijā 
galvenokārt  audzē  graudaugus  -  kviešus,  miežus  un 
citus. Tā pat arī rapsi un zālāju sēklas. Saimniecības 
augsnes mainās, no pavisam vieglām, smilšainām līdz 
smagi mālainām. Pavasarī, saimniecībā rugaini uzreiz 
kultivē ar TopLine Super. Un ja nepieciešams, pirms 
kultivēšanas apstrādā ar Multiva DiscMaster disku 
kultivatoru.

Kuusinen pielieto Multiva DiscMaster disku kultivatoru tikpat daudz kā TopLine Super XL kultivatoru. Viņš ir ļoti 
apmierināts ar savu kultivatoru. "TopLine XL lieliski apstrādā augsni, pat apstākļos ar daudz augu atliekām. Un 
tas ir pietiekmi smags, lai sasniegtu nepieciešamo darba dziļumu. Rezultāts ir vienmērīgs, un kultivators strādā 
teicami."  Kuusinen turpina. ”Balstoties uz savu pieredzi atklāju, ka parastie zaru kultivatori ir daudz par 
vieglu manai saimniecībai un darba metodēm.”

Kuusinen ir pozitīva pieredze ar Multiva. Starp citu viņam ir bijuši vairāki Multiva agregāti. Viņš 
iegādājās Multiva TopLine Super kultivatoru vairākus gadus atpakaļ, pamatojoties uz to, ka tas ir 
izturīgākais agregāts tirgū. Tāpat viņš ir apmierināts ar Multiva garantiju un tālākpārdošanas 
atlikušo vērtību: "Multiva ir izcili agregāti ar tirgū neatkārtojamu kvalitāti."

”Balstoties uz savu piere-
dzi secināju, ka parastie 
zaru kultivatori ir daudz 
par vieglu manai saimnie-
cībai un darba metodēm.”
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TEHNISKIE DATI: TOPLINE SUPER XL
TopLine Super XL 600 700 800 900
Zaru skaits
Zaru attālums, mm 
Zaru rindu skaits
Darba platums, cm 
Rāmja garums, cm 
Transporta platums, cm 
Transporta augstums, cm 
Nepieciešamā jauda, hp 
Riteņu izmērs
Riteņu skaits
Svars, kg

59
100

9
600
410
300
310
140

340/55-16
8

4230

67
100

9
680
410
300
350
180

340/55-16
8

4880

77
100

9
780
410
360
380
220

340/55-16
8

5650

87
100

9
880
410
360
425
250

340/55-16
8

6090

1000
101
100

9
1000
410
440
440
280

340/55-16
10

7370

1250 1500
143
100

9
1450
410
440
440
400

340/55-16
14

11025

129
100

9
1300
410
440
440
360

340/55-16
10

9320

Visas tiesības rezervētas
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MULTIVA FORTE S un XT ir mehāniskās sējmašīnas, kuras atšķiras ar sējdisku uzbūvi. Masīva un izturīga konstrukcija, 
regulēšanas iespējas kopā ar pārdomātu mehānisko sēklas dozāciju, nodrošina ilgu darba mūžu un uzticamību jebkuros 
eksplutācijas apstākļos.

Universālais Multiva - S sējdisks ir ideāli piemērots visām augsnēm un to apstrādes veidiem. Tas neaizsprostojas pat 
smagākajos apstākļos. Hidrauliski maināmu sējdiska spiedienu uz augsni - 50 - 175 kg var sasniegt pat ar tukšu sēklas 
tvertni.
Patentētais Multiva XT precīzais sējdisks, sasniedz augstāko precizitāti sējas rezultātos, jo sēšanas dziļumu iestata ar 
sējdiskam sānā novietotu atbalsta riteni. Sāna atbalsta ritenis ir novietots nedaudz uz priekšu no diska, lai labāk 
sagrieztu augu atliekas un novērstu aptīšanos ar tām. Hidrauliski sējdiska spiedienu var regulēt diapazonā no 50 līdz 
200 kg.

SEKMĪGA SĒŠANA JEBKUROS APSTĀKĻOS
Multiva Forte sejmašīnas sniedz uzticamāko, universālāko un visprecīzāko sēšanas tehno-

loģiju tirgū. Unikālā sējdisku uzbūve Multivas sējmašīnām garantē precīzu rezultātu 
visos apstākļos Graudi un minerālmēslojums tiek iesēts vienlaicīgi ar vienu un to pašu 

sējdisku dažādos dziļumos. Multiva FORTE ir piemērota sējai gan apstrādātā augsnē, gan 
tiešajai sējai. Izvēloties Multiva jūs varat to pielāgot jebkuriem sējas apstākļiem. Tehnolo-

ģiskie risinājumi ir sevi pierādījuši jau kopš 1984. gada ar tūkstošiem apmierinātu klientu.

FORTE S un XT

S - UNIVERSĀLAIS SĒJDISKS

Sējdiska piespiedējmēlīte precīzi 
novieto sēklu gultnē

Paralelograma tipa savienojums ļauj 
sējdiskam viegli pārvarēt šķēršļus

Dubultās caurules: sēklai un 
minerālmēslojumam

Precīzi iestatāms dziļums 
Individuāls piespiedējritenis 
katram sējdiskam

Precīzi iestatāms sēšanas 
dziļums ar sāna riteni 

katram sējdiskam 
atsevišķi

XT-PRECIZITĀTES SĒJDISKS

Sējdiska piespiedējmēlīte precīzi 
novieto sēklu gultnē

Sāna riteni priekšā viegli sagriež 
augu atliekas. Patentēta tehnloģija

Dubultās caurules: sēklai un
minerālmēslojumam

Viegli iestatāms sēšanas
dziļums priekšpusē

Ar atsperi nospriegots 
piespiedējritenis 
pieveļ sēklas sliedi
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Pilna cikla augsnes apstrāde
Multiva metodes, strādājot pilna cikla sagatavotās augsnēs, 
rezultējas  precīzā  sējā  un  izcili  sagatavotiem  apstākļiem 
dīgšanai. Sējmašīnas  piemērotas  sējai  ar kultivatoru,  frēzi  
vai  ar  disku  kultivatoru  apstrādātā  un sagatavotā  tīrumā.  
Multiva  sēšanas  tehnoloģija  nav  tik prasīga pēc gludi 
sagatavota tīruma, kā parastās sējmašīnas ar maksimālo 
sējdisku piespiedējspēku - 120 kg.

Minimālā apstrāde
Daudzos gadījumos augsnes minimālā apstrāde ir vajadzīga 
lai veicinātu izbirušo graudu dīgšanu, apkarotu nezāles un 
paātrinātu augsnes izžūšanu un uzsilšanu. Seklu 
kultivēšanu pirms sējas var veikt ar Multiva Topline Super 
kultivatoru, disku kultivatoru vai ar sējmašīnu, aprīkojot to 
ar priekšapstrādes diskiem.

VISDAUDZPUSĪGĀKĀ SĒŠANAS TEHNOLOĢIJA TIRGŪ
Multiva sēšanas iespējas ir perfekti piemērotas dažādākajām saimniecībām un to apstākļiem,

 neatkarīgi no augsnes apstrādes veida.

Precīza sēja un specīga dīgšana
Pateicoties unikālai Multiva sējmašīnu sējdisku uzbūvei, sēšanas dziļums 
saglabājas nemainīgs gan līdzenos, gan nelīdzenos darba apstākļos. XT 
sējdiska sāna atbalsta ritenis saglabā nemainīgu dziļumu, jo novietots 
tieši   blakus   diskam.   S   modeļu  sējdisku  darba  dziļumu  regulē  ar 
aizmugurējo piespiedējritenīti, kas novietots tieši aiz sējdiska.

Sēklu un minerālmēslojumu novieto ar vienu sējdisku tuvu viens otram. 
Minerālmēslojums tiek ievadīts diska priekšpusē un novietots sēklas 
vagas apakšā. Sēkla tiek pievadīta sējdiska aizmugurē un novietota 
nedaudz virs minerālmēslojuma, sēklas vagā. Sēklas vaga tiek aizvērta un  
piespiesta ar  piespiedējriteņiem  un  transporta  riteņiem,  tā nodrošinot 
ciešu kontaktu ar augsni un mitruma saglabāšanu augsnē. Novietojot 
minerālmēslus vienā rindā ar sēklu tiek paātrināta iespēja sēklai uzņemt 
vajadzīgās vielas nekavējoties, tā paātrinot vienmērīgu un spēcīgu 
dīgšanu.

Vienkārši iestatāms, plaša diapazona spiediens uz augsni 
Sējdisku spiedienu Multiva sējmašīnām var mainīt ar hidrauliku, 
diapazonā no 50 līdz 200 kg. Pat darba laikā spiedienu var ātri un 
precīzi mainīt no traktora kabīnes. Pateicoties tam pat cietās augsnēs 
var nodrošināt vienmērīgu sēšanas dziļumu. Mērstienis vadītājam 
norāda sējdisku spiedienu un nepieciešamības gadījumā to var mainīt, 
mainoties darba un augsnes apstākļiem.

Multiva_katalogi_2016_FIN

FORTE S un XT

Tiešā sēja
Ar Multiva Forte tiešā sēja ir iespējama visos apstākļos, pat 
viscietākajās augsnēs, pateicoties lielajam sējdisku spiedie-
nam uz augsni. Turklāt pašu lielāko spiedienu var iestatīt 
pat ar tukšu sēklas tvertni. Priekšējās salmu ecešas ir 
ieteicams papildaprīkojums tiešajai sējai. Salmu ecešas 
vienmērīgi izlīdzina salmu atliekas un čupas pirms 
sējmašīnas.

SĒKLA        MINERĀLMĒSLOJUMS
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Precīza regulācija
Multiva sējmašīnām izsējas daudzumu maina regulējot sējas 
spolīšu garumu, kā arī padeves ass griešanās ātrumu. Apvienojot 
šos abus parametrus tiek sasniegts precīzs izsējas daudzumus, 
pat ar sīkām sēklām. Unikālais izsējas mehānisms Multiva 
sējmašīnām nodrošina arī iespēju sēt liela daudzuma 
minerālmēslus un graudus. Kalibrēšana veicama ātri un viegli ar 
speciālu komplektu, kas ir pamataprīkojumā.

Izdevīga sēšana
Vilkmes pretestība dubultdisku sējdiskiem, augsnes griešanai, ir  
maza  un  sējdisku  skaits  ir  mazāks  kā  tradicionālajām 
sējmašīnām.  Papildus  tam  lielā  izmēra  transporta  riteņi 
samazina rites pretestību gan transporta laikā, gan tīrumā. 
Pateicoties  šīm  īpašībām  ir  maza  nepieciešamā  trakora jauda 
un degvielas patēriņš ir zems. Multiva sējmašīnas ir izdevīgas un 
ražīgas.

Lielas ietilpības tvertne
Multiva Forte sējmašīnām ir pati ietilpīgākā sēklas tvertne tirgū.  
Lielais  tilpums  apvienojumā  ar  augsto maksimālo darba ātrumu 
sekmē lielu darba ražīgumu īsā laikā. Sadalošā sēklas tvertnes 
siena ir regulējama un parvalks ir pašsarulējošs.

Universāls priekšējais disku kultivators
Priekšējais disku kultivators pieejams kā papildaprīkojums. Disku 
kultivators ir lieliski piemērots papildus vienmērīgas sēklas 
gultnes sagatavošanai, vai pat sējai tieši rugainē. Disku 
kultivātors labi sajauc augsni un augu atliekas ar liela diametra 
diskiem un to novietojuma leņķi.

Eļļošanas caurules Priekšējie pakotājriteņi           Priekšējā šļūce Aizmugurējās ecešas Priekšējās ecešas

FORTE S un XT

9140

GALVENIE PAPILDAPRĪKOJUMI
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Vienkāršs darbs pateicoties moderniem 
RDS ISOCAN vadības un pārraudzības 
sistēmām. Precīzie un jaudīgie  elektriskie 
dozatori  var  strādāt ar lieliem sēklas un 
minerālmēslu apjomiem, bet saglabā 
augstu precizitāti dozējot sīksēklas.

Pateicoties lielā izmēra riepām sējmašī-
nai ir maza rites pretestība pat tīrumos ar 
mīkstu augsnes sastāvu. Papildaprīkojuma 
priekšējā šļūce ar platajām dalītajām  
plāksnēm vienmērīgi izlīdzina augsni sējot 
arī tieši arumā.

Lielākā   tilpuma   tvertne   tirgu   (8m3) ar 
regulējamu starpsienu. Liela tilpuma tvertne ļauj 
apsēt lielākas platības ar mazāk uzpildes reizēm.

Forte FX 6000 ir pneimatiskā sējamšīna ar jaunajiem Multiva FX sējdiskiem. Pilnīgi neatkarīgie sējdiski tiek individuāli, hidrau-
liski piespiesti. Tā saglabājot nemainīgu sēšanas dziļumu visa darba platumā, neatkarīgi no augsnes apstākļiem. Precīzā 
izsēja, ražīgais ventilators ar iespēju sēt liela daudzuma sēklu un minerālmēslu apjomu uz hektāru, apvienojumā ar masīvu un 

izturīgu konstrukciju padara Forte FX sējmašīnu par izdevīgāko un labāko izvēli gan tiešajai, gan tradicionālajai sējai.

FORTE FX

TEHNISKIE DATI: FORTE
S300Forte

Darba platums, cm 
Transporta platums, cm 
Uzpildes augstums, cm 
Svars, kg
Tvertnes tilpums, l 
Sējdisku spiediens, kg 
Riteņu izmērs
Sējdisku skaits 
Starprindu attālums, mm 
Darba ātrums, km/h 
Nepieciešamā jauda, hp 
Vadības dators

300
300
210

4200
3500

50-175
250/80-18

20
150
8-12
90

RDS 200

S400
400
409
210

5500
4800

50-175
250/80-18

26
154
8-12
120

RDS 200

400
409
210

5500
4800

50-200
250/80-18

26
154
8-12
120

RDS 200

XT300
300
300
210

4200
3500

50-200
250/80-18

20
150
8-12
90

RDS 200

XT400 FX6000
600
300
300

9300
8000

50-250
500/50R-17

36
167
8-12
200

RDS iSOCAN
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Ātra un kvalitatīva augsnes apstrāde
Ar disku kulitvatoru Multiva DiscMaster+ iespējams 
apstrādāt lielas platības īsā laikā. Augstais darba 
ražīgums atvieglo un paātrina tādus darbus, kā 
piemēram kūtsmēslu iestrādi augsnē. Šādi augiem 
vajadzīgais slāpeklis tiek laicīgi iestrādāts augsnē. 
Tāpat DiscMaster+ diskus var izmantot arī seklai 
augsnes apstrādei.

DISCMASTER+
– EFEKTĪVS UZKARINĀMAIS DISKU KULTIVATORS

Uzkarināmie Multiva DiscMaster+ diski ir efektīvs agregāts rugaines apstrādei vidēja 
izmēra saimniecībai. Plaši izkārtotais un augstais rāmis padara šos diskus drošus pret 

nosprostojumiem ar augu atliekām. Tieši pretēji, Multiva DiscMaster+ ir ideāli piemēroti 
liela apjoma augu atlieku iestrādei augsnē. Piemēram ziemas kviešu vai pat kukurūzas atlieku 

apstrādei.

Pielāgojams agregāts
Uzkarināmos DiscMater+ diskus var viegli pielāgot 
dažādākajiem darbiem ar papildaprīkojumu. Pat 
pārveidot par piekabināmiem, tādejādi sniedzot 
plašas disku pielietošanas iespējās vissdažādāka-
jiem izmantošanas veidiem. Šādi tiek atslogota 
traktora aizmugurējā ass, veicot apgriešanos lauku 
galos, salīdzinot ar uzkarināmo versiju. Tāpat 
piekabināmā tipa diski transporta laikā ir stabilāki. 
Diskus var aprīkot ar sīksēklu sējmašīnu.
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Izturīga uzbūve
Multiva DiscMaster+ disku kultivatori ir veidoti no 
cauruļveida sijām ar augstu vērpes izturību. Dubul-
tās klases tērauds kombinācijā ar izturīgi veidoto 
uzbūvi garantē ilgu kalpošanas mūžu bez defektiem.

DISCMASTER+
– PIEKABINĀMIE DISKU KULTIVATORI LIELĀM PLATĪBĀM 

Piekabināmie DiscMaster+ modeļi ir lieliski piemēroti lielu platību apstrādei. Tie strādā
tādā pašā veidā kā uzkarināmie modeļi. Piekabināmie disku kultivatori sastāv no divām 
sekcijām, un tos var salocīt ar hidrauliku. Aizmugurējais augsnes veltnis ir sadalīts trīs 

daļās, tādejādi iespējams transporta riteņus novietot starp apstrādes diskiem un veltni. Šis 
unikālais dizains padara disku kultivatoru daudz manervētspējīgu apgriešanās laikā lauku galos 

un stabilāku transporta laikā.

Agresīva augsnes sajaukšana
Vertikālais disku statņu liekums uzņem agregāta 
kustību uz priekšu, tādejādi iegriežot diskus augsnē 
un nodrošinot augstāko augsnes sajaukšanas 
kvalitāti. Šādi augsne ir sagriezta un apgriezta 
vienmērīgi, pat sliktos darba apstākļos. Agresīvie  
diski pilnībā sagriež  augu  atliekas  un iemaisa  tās   
augsnē. Disku kultivators efektīvi strādā plaša 
darba ātruma diapazonā.
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TEHNISKIE DATI: DISCMASTER+
4000
400
31

2
140-170

300
320

500/50-17
4420

5000
500
39

2
170-210

300
360

500/50-17
4780

6000
600
47

2
200-250

300
410

500/50-17
5230

300DiscMaster+
300
23

1
100-120

335

400-15.5
2095

350
350
27

1
115-140

360

400-15.5
2300

400
400
31

520 520 520520 520 520
1

130-160
400

400-155
2560

Dustin Collin ar tēvu apsaimnieko vairāk nekā 800 ha 
ar smagām māla un smilšmāla augsnēm, Kanādā. 
Saimniecība ir ceļā, lai to apstiprinātu par bioloģisku 
un galvenokārt ražo kukurūzu, sojas pupas un kviešus. 
Papildus pamatnozarei saimniecība piedāvā rituļu 
presēšanas un ietīšanas pakalpojumus.

DiscMaster 5000+ diski pirmoreiz saimniecībā tika 
izmantoti 2015. gada pavasarī. Dustin un viņa tēvs bija

ļoti patīkami pārsteigti par to sniegumu tīrumā. Viņiem 
patika kā riteņu pacelšanas un piekabināšanas mehānismi strādā, salīdzinot ar citiem konkurentiem tirgū.  
“Agregāts ir masīvs ar izturīgu uzbūvi un tas neveido sanesumus uz tīruma, pat strādājot ar lielu darba 
ātrumu”, viņi secina.

2015 gada augustā nokūla kviešus ar sarkanā āboliņa pasēju. Viņi sagaidīja oktobri un apstrādājot tīrumus 
ar DiscMaster aptuveni 60 procenti āboliņa tika iestrādāti 10 līdz 14 centimetrus dziļi augsnē ar vienu 
gājienu “Es iesaku šo disku kultivatoru jebkuram, kuram ir nepieciešams izturīgs un smagos apstākļos 
izmantojams agregāts.”, noslēdz Dustin, būdams ļoti apmierināts ar DiscMaster 5000+.

“Es iesaku šo disku kultiva-
toru jebkuram, kuram ir ne-
pieciešams izturīgs un 
smagos apstākļos izmanto-
jams agregāts.”

Gultņi ar labirinta tipa izolāciju
Ļoti daudzu un stingru produktu testu rezultātā 
DiscMaster+ disku rumbas ir aprīkotas ar 
bezapkopju gultņiem un labirinta tipa izolāciju. Jo 
tieši šāda veida izolācija testu rezultātā uzrādīja 
labāko sniegumu, lai pasargātu gultni no 
netīrumiem, putekļiem un mitruma, tā nodrošinot 
ilgmūžīgu darbību, bez apkopju nepieciešamības.

16

Darba platums, cm 
Disku skaits
Disku diametrs, mm 
Sekciju skaits 
Nepieciešamā jauda, hp 
Transporta platums, cm 
Transporta augstums, cm 
Riteņi
Svars, kg
Visas tiesības rezervētas Papildaprīkojums atrodams www.multiva.info



Multiva Rumbler – efektīvi un pielāgojami
Rumbler ir masīvi lauku veltņi, kurus var pielāgot katras 
saimniecības vajadzībām. Iespējams aprīkot ar priekšējo 
izlīdzinošo šļūci un sīksēklu sējmašīnu. Masīvie un 
izturīgie čuguna veltņu gredzeni garantē ilgu darba mūžu. 
Komplektā ar priekšējo šļūci un sīksēklu sējmašīnu 
Rumbler veltņi ir lieliska izvēle arumu pievelšanai un 
sadrupināšanai, zālāju izlīdzināšanai un piesējai un sējumu 
blietēšanai pēc sējas. Izturīgās 12 x 80 mm priekšējās 
šļūces atsperzari nodrošina izcilu augsnes izlīdzināšanas 
kvalitāti.

MULTIVA LAUKU VELTŅI
– EFEKTĪVA IZLĪDZINĀŠANA UN PIEVELŠANA
Multiva veltņi ir stabili un izturīgi augsnes veltņi, speciāli radīti augsnes izlīdzināšanai 

un augsnes pieblietēšanai. Veltņi eksplutācijā ir vienkārši un nav nepieciešams lielas 
jaudas traktors darbam. Pateicoties liela izmēra riteņiem transporta laikā veltņi saglabā 

stabilitāti pat lielā transporta ātrumā.

Darba platums, cm 620
3

49
60

250
400/15.5
80-100
3,580

820
3

49
60

250
400/15.5
100-120

4,410

TEHNISKIE DATI: LAUKU VELTŅI 
Veltņi                                                                   Rumbler 620 Rumbler 820

Sekciju skaits
Cambridge gredzenu diametrs, cm 
Veltņu ass diametrs, mm 
Transporta platums, cm
Riteņi
Nepieciešamā jauda, hp
Svars, kg
Visas tiesības rezervētas Papildaprīkojums atrodams www.multiva.info

VELTŅI
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Parocīgi - kopēji papildborti
MultivasbTRM  piekabes var papildus aprīkot ar 
kopīgiem papildbortiem. Izturīga tērauda kopīgie 
papildborti sniedz iespēju vienkārši un izdevīgi 
palielināt piekabes tilpumu, lai pārvadātu vieglas 
kravas. Kopējie papildborti ir vienkārši pievienojami 
un noņemami ar teleskopa vai frontālā iekrāvēja 
palīdzību.

Droši uzrulējams pārvalks 
Papildaprīkojuma uzrulējamais 
pārvalks ir vienkārši un droši lieto-
jams. Pārvalku sarullē no vidus ar 
speciāla stieņa palīdzību, pašam 
operatoram atrodoties uz zemes.

Izturīga ar pilnībā metinātu korpusu
Šasija un piekabes kravas kaste Multiva piekabēm ir 
pilnībā metināta robotizēti. Kravas kastes grīda ir 
izgatavota no Hardox augstas izturības tērauda. 
Zemākie stūri ir izliekti bez šķērsmetinājumiem. Tā 
izkraušanu padarot vienmērīgu pat mazos izgāšanas 
leņķos. TRM piekabes izceļas ar lielāku ietilpību 
salīdzinot ar citu ražotāju līdzīgas klases piekabēm.

TRM – TIEŠI KAS NEPIECIEŠAMS
TRM ir izturīga, augstākās kvalitātes un izdevīga daudzpusīga piekabe. Tās izturība un 

universilitāte padara to par saprātīgu un efektīvu izvēli visdažādākajiem transportēšanas 
darbiem saimniecībā. Ar TRM piekabi var vienlīdz izdevīgi pārvadāt gan graudus, gan 
granti un tāpat arī citus materiālus TRM piekabēm ir nepieciešama salīdzinoši neliela 

vieta izgāšanai un darbībai, tādejādi to ir viegli iebraukt un izgāzt, pat nelielās telpās. 
Piekabju augstums ir starp 2.7 – 2.8 m ar papildbortiem un aizmugurējo bortu. Hidrauliski 

vadāmo aizmugurējo bortu iespējams pacelt nepalielinot piekabes augstumu.
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Pieejami arī citi riepu izmēriTEHNISKIE DATI: TRM PIEKABES 
Modelis
Standarta tilpums, m3

Tilpums ar papildbortiem, m3

Tilpums ar zaļās masas bortiem, m3 

Kravnesība, t
Asis
Bremzes

TRM13
7,3

14,5
-

13
Tandēms

2-riteņu(300x90)
70 x 238 x 440

175
260

500/50-17
1x5
13

2850

9,2
18,3
35,5
16

Tandēms
2-riteņu(300x90)

70 x 238 x 550
185
260

550/45-22.5
2x6
30

3150

TRM16 TRM18
9,9
19

36,2
18

Tandēms
2-riteņu(400x80)

75 x 238 x 550
210
260

600/50R22.5
2x6
30

4150

Kastes augstums platums garums 
Augstums, cm
Kopējais platums, cm
Standarta riteņi
Pacelšanas cilindri 
Nepieciešamā eļļa, l
Svars, kg
Visas tiesības rezervētas Papildaprīkojums atrodams  www.multiva.info



Speciāls tērauds nodrošina izturību
HD piekabes ir izgatavotas no speciāla tērauda izmantojot robotizētu 
metināšanu. Kravas kaste ir izgatavota no Hardox tērauda, kas ir trīs 
reizes nodilumizturīgāks un vairākas reizes stingrāks par parasto Fe52 
metālu, kas parasti tiek izmantots piekabju izgatavošanā. Augstā 
Hardox tērauda stingrība nodrošina, ka kravas kaste var izturēt asus 
triecienus bez paliekošām deformācijām. Tāpat šāds tērauds ir daudz 
nodilumizturīgāks. Un ne mazāk svarīgi, ka Hardox tērauda izmantošana 
nevajadzīgi nepalielina piekabes svaru. Tādejādi TRM HD piekabes var 
izmantot akmeņu, grants un citu agresīvu materiālu pārvešanai daudzus 
gadus.

TRM HD PIEKABES – PAŠIEM SMAGĀKAJIEM DARBIEM
TRM HD ir veidotas smagiem pārvešanas darbiem. Pateicoties izturīgai uzbūvei, masīvigumam

un plašajam papildaprīkojumu klāstam, šīs piekabes ir perfekti piemērotas lielas noslodzes 
transportēšanas darbiem, pat lielākājās saimniecībās. Plašais papildaprīkojumu klāsts ļauj 
pielāgot TRM HD piekabes jebkura veida transporta darbiem. Šīs īpašības padara Multiva TRM 

HD piekabes nēpārspējami izturīgas un universālas, ka arī ērtas lietošanā. Piemēram dīseles
 amortizācija uzlabo manervētspēju un stabilitāti jebkuros ceļu apstākļos.
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Struktūra
un rāmis

pagatavots no augstas 
klases tērauda

Piekabes
kravas kaste

 ir izgatavota no izturīgā 
HARDOX tērauda.

Dīseles amortizācija
Hidrauliski amortizēta dīsele sniedz 
stabilitāti un vienmērīgu gaitu. Hidrauliskie 
cilindri kombinācijā ar hidroakumulatoriem 
lieliski amortizē jebkuros ceļa apstākļos. 
TRM 130HD ir aprīkota ar mehānisku dīseles 
amortizācijas sistēmu.

TEHNISKIE DATI: TRM HD PIEKABES
Modelis TRM 130HD

7,9
15,2

-
13

Tandēms
4-riteņu(300x90)

Meh.
75 x 238 x 440

180
260

500/50R17
1x5
14,2
3120

9,9
19

36,2
16

Tandēms
2-riteņu(400x80)

Hidro.
75 x 238 x 550

190
260

550/45-22.5
2x6
30

3850

Pieejami arī citi riepu izmēri 
TRM 160HD                 TRM180 HD

10,5
20,4
38,8
18

Tandēms
2-riteņu(400x80)

Hidro.
75 x 238 x 590

210
260

600/50R22.5
2x6
38

4580

Standarta tilpums, m3

Tilpums ar papildbortiem, m3 

Tilpums ar zaļās masas bortiem, m3 

Kravnesība, t
Asis
Bremzes
Dīseles amortizācija
Kastes augstums platums garums 
Augstums, cm
Kopējais platums, cm
Standarta riteņi
Pacelšanas cilindri
Nepieciešmā eļļa cilindriem, l 
Svars, kg
Visas tiesības rezervētas Papildaprīkojums atrodams www.multiva.info
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Jauns, mūsdienīgs kravas kastes dizains 
Pateicoties profilētajiem sānu bortiem un masīvam 
atbalsta rāmim, kravas kaste ir stingrāka un ietilpī-
gāka, kā jebkad iepriekš. Konusveida kravas kaste ir 
robotizēti sametināta no visaugstākās kvalitātes 
metāla, tādejādi kravas izkraušana nekad nesagādā 
problemās, neatkarīgi no kravas veida un apstāk-
ļiem. Hidrauliski vadāmais aizmugurējais borts ir 
izgatavots no kopējas metāla loksnes, bez meti-
nājuma šuvēm. Viss šis nodrošina nodilumizturību 
un stingrību.

Parocīgi un ērti risinājumi
Multiva piekabes ir veidotas drošas un lietotājiem 
ērti izmantojamas ikdienā. Piemēram, ērti uz sāna 
sarullējamais pārvalks atvieglo darbu. Operators 
var viegli sarullēt pārvalku atrodoties uz zemes, 
izmantojot speciālu stieni, kas ir komplektā ar 
piekabi.

TR PIEKABES – KVALITĀTE, IZTURĪBA UN IETILPĪGUMS
Jaunās TR ir musdienīgs kravu pārvešanas risinājums, kas atvieglo ikdienas darbus. TR 

piekabes ir manervētspējīgas un stabilas gan uz ceļa, gan tīrumā, paātrinot kravu 
transportēšanu un samazinot degvielas patēriņu. Nēpārspējami izturīgās piekabes ir 

izgatavotas no augstākās kvalitātes metāla.

TR un TR HD
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Universāla piekabe
Papildaprīkojuma klāsts TR un TR HD piekabēm 
nodrošina iespēju piemērot piekabi jebkura veida 
darbam. Piekabes tilpumu var viegli un ātri 
palielināt ar zaļās masas kopēju papildbortu. Tāpat 
ir pieejami zemāki papildborti graudu un citu vidēji 
smagu kravu transportēšanai. Gaisa bremzes 
pieejamas visām Multiva piekabēm ar kravnesību 
virs 16 tonnām.

Labākais aprīkojums jau standartā
TR HD piekabēm ir augstākā līmeņa aprīkojums jau 
standarta aprīkojumā. Piekabes standartā ir aprīko-
tas ar hidraulisku dīseles amortizāciju, kas uzlabo 
stabilitāti un komfortu pārvadāšanas laikā, slāpējot 
triecienus un svārstības starp piekabi un traktoru. 
TR300HD standartā ir aprīkots ar hidraulisku tiltu 
amortizāciju, tā padarot piekabi nēpārspējami 
stabilu gan braukšanas, gan kravas izgāšanas laikā. 
Stūrējošais aizmugures tilts sniedz izcilu manervēt-
spēju jebkuros apstākļos.

TR HD PIEKABES
- LIELISKAS IESPĒJAS AR TEICAMU IZTURĪBU

Multiva TR HD piekabes ir izcils pārvadāšanas risinājums pats visprasīgākajām saim-
niecībām, sniedzot augstāko kvalitāti tirgū. Piekabes standarta aprīkojums ir ļoti 

bagātīgs un piekabes ir izturīgas, tāpat arī ērtas lietošanā. Pateicoties stabilajam dizainam 
piekabes ir piemērotas transportēšanai arī ar lielu braukšanas ātrumu.

TR un TR HD



Jo Poppe vada saimniecību Gressvik, netālu no Fred-
rikstad Norvēģijā. Savā saimniecībā viņš audzē graudus, 
zaļbarību un ražo pienu. Kopumā saimniecība apsaim-
nieko 300 hektārus aramzemes un 80 hektārus zālājus, 
audzējot barību savai fermai un arī tirgojot citām 
fermām.

Augsnes tipi saimniecībā ir mainīgi sakot ar smilšainām, 
beidzot ar smaga māla augsnēm. Tāpēc Poppe ir izvēlējies Multiva Optima T600 kultivatoru, kas ir piemērots 
dažādām augsnēm. Pamata augsnes apstrāde notiek ar aršanu. Arumus ar 1 vai 2 gājieniem ar kultivatoru sagata-
vo sējai. Saimniecībā Multiva produktus izmanto arī ražas novākšanas laikā. Saimniecība jau ilgāku laiku paļaujas 
uz Multiva piekabēm transporta darbos. Iepriekš tika izmantota TR190 piekabe, tās kvalitāte un izturība iedrošinā-
ja palielināt transportēšanas jaudu, iegādājoties jaunu TR 250 piekabi. Ieguldījums jau ir pierādījis savu vērtību, 
labi kalpojot visos apstākļos. Ik gadu parvadājamo kravu apjoms svārstās no 1500 līdz 2000 tonām.

”Man ir ļoti pozitīva pieredze ar visiem Multiva agregātiem, runājot par to kvalitāti un funkcionalitāti. 
Atbalsts no Multiva un tā pārstāvja ir izcils. Mums ir izveidojusies lieliska sadarbība.”

Saimnieks apgalvo, ka visi agregāti lieliski atbilst saimniecības vajadzībām, pateicoties to praktiskumam 
un kvalitātei. Piemēram ietilpīgā TR 250 piekabe ir izcili pieskaņota saimniecības kaltei. Ziemeļos ražas 
novākšanas sezona ir ierobežota, tas nozīmē, ka ražas novākšanas un kaltēšanas procesam jābūt 
savstarpēji saskaņotam. Pareiza izmēra piekabe, kura var piepildīt kalti vienā piegājienā padara ražas 
novākšanas procesu vienmērīgu. Poppe augstu novērtē TR 250 izturību.
”Multiva ir augstas kvalitātes, izturīgi agregāti”, Poppe noslēdz.

”Man ir ļoti pozitīva pieredze 
ar visiem Multiva agregātiem, 
runājot par to kvalitāti un 
funkcionalitāti. Atbalsts no 
Multiva un tā pārstāvja ir 
izcils. Mums ir izveidojusies 
lieliska sadarbība.”

22

TEHNISKIE DATI: TR UN TR HD PIEKABES
Modelis TR200

21,2
-

35,8
16

Tandēms
2-riteņi(300x90)

-
160 x 230 x 575

280
255

550/45-22.5
2x6
30

4140

Tilpums ar papildbortem m3 

Tilpums ar zaļbarības bortiem, m3 

Kravnesība, t
Asis
Bremzes
Dīseles amortizācija
Kastes augstums platums garums 
Augstums, cm
Kopējais platums, cm
Standarta riteņi
Izgāšanas cilindri
Eļļas daudzumus cilindriem, l 
Svars, kg
Visas tiesības rezervētas  Papildaprīkojums atrodams www.multiva.info

TR230
21,2
23,2
35,8
18

Tandēms
2-riteņi(400x80)

-
160 x 230 x 575

290
255

600/50R22.5
2x6
30

4370

TR200HD
21,2

-
35,8
16

Tandēms
2-riteņi(400x80)

Hidro.
160 x 230 x 575

280
255

550/45-22.5
2x6
30

4250

23,4
25,6
39,5
18

Tandēms
2-riteņi(400x80)

Hidro.
160 x 230 x 635

300
255

600/50R22.5
1x5
37

4950

Pieejami arī citi riepu izmēri 
TR250HD                       TR300HD

26,4
28,8
44,5
20

2-assu /hidro.
4-riteņi(420x180)

Hidro.
160 x 230 x 715

300-325
255

600/50R22.5
1x6
45

5950

Standarta tilpums, m3
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Lielu apjomu pārvešana
Pārvešanas tilpums trīs asu modeļiem ar 
papildbortiem ir virs 50 m³ un 24 t. Apjomu 
PushSystem piekabēm var palielināt par 50% 
kravu saspiežot ar priekšējo bortu. Pateicoties 
piekabes uzbūvei smaguma centrs ir zems, pat ar 
pilnu kravu. Piekabe saglabājas stabila un droši 
transportējama visos apstākļos.

Droši strādāt
PushSystem piekabes iztukšo ar hidrauliski stumjošu priekšējo 
bortu. Šis ir ļoti drošs un parocīgs veids kā iztukšot kravas kasti. 
Jo kravas izlāde ir vienmērīga, vienkārša un droša visos apstākļos 
pat uz nelīdzena pamata. Tāpat kravu var izkraut zemās ēkās, kur 
piekabes pacelšana nav iespējama. Šādas izkraušanas drošums 
vislabāk novērojams zaļbarības pārvešanā, kad skābbarības bedrē 
kravu var izkraut jebkurā vietā, droši un precīzi atšķirībā no 
tradicionāli paceļamajām piekabēm.

PUSHSYSTEM – APJOMĪGIEM TRANSPORTA DARBIEM
Multiva PushSystem – stumjošā borta piekabes ir parocīgs un vienkāršs risinājums saimnie-

cībās, lai pārvestu vieglus materiālus, kā piemēram zaļbarību, šķeldu vai graudus lielos 
apjomos. Stumjošā borta piekabēm ir masīvs un pret vērpi izturīgs, atsevišķs 
pamatrāmis, kam pievienota kravas kaste. Kopīgi veidotai kravas kastei visi savieno-

jumi ir metināti, kas izteikti paildzina piekabes darba mūžu. PushSystem spektrā ir 2 un 
3 asu piekabes modeļi. Piekabes ir aprīkotas ar hidraulisku dīseles amortizāciju, kā arī ar 

stūrējošu aizmugurēju asi jau pamataprīkojumā. Modeļi ar hidraulisku asu amortizāciju vienmēr ir 
aprīkoti ar aizmugurējās ass stūrēšanu.

PushSystem

Visas tiesības rezervētas

Papildaprīkojums atrodams www.multiva.info

TEHNISKIE DATI: PUSH SYSTEM
PushSystem  320 PushSystem  400Modelis

32
40,0
21

2-asis /hidro.
4-riteņi(420x180)

200x230x700
340-365

260
600/50R22,5

8900

40
50,0
24

3-asis /hidro.
6-riteņi(420x180)

200x230x900
340-365

260
600/50R22,5

10700

Standarta tilpums, m3 

Tilpums ar papildbortiem, m3 

Kravnsība, t
Asis
Bremzes
Kastes augs. plat. garum. 
Augstums, cm
Kopējais platums, cm
Riteņi
Svars, kg
Pieejami citi riteņu izmēri
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 UZTICAMS PARTNERIS

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

 Multiva – garantēta kvalitāte
Multiva palīdz sasniegt mērķus jūsu saimniecībā. Tas tiek panākts ar pārbaudītiem risinājumiem, liekot 
uzsvaru uz precizitāti produktu izstrādē un ilgo pieredzi.

 Nākotnes tehnoloģijas
Multiva produkti tiek izstrādāti atbilstoši klientu vajadzībām. Mēs radām risinājumus, kuri ir praktiski, 
efektīvi un izdevīgi. Šādi mēs varam garantēt mūsu produktu lietotājiem nepieciešamo kvalitāti un 
iespējas.

 Multiva - uzticams partneris
Mūsu mērķis ir apmierināts klients. Nodrošinam klientiem drošības sajūtu piedāvājot augstākās 
kvalitātes rezerves daļas, ātras piegādes un zinošus pēcpārdošanas apkalpošanas speciālistus. Jūs 
vienmēr varat paļauties uz mūsu profesionālo personālu.

 Nepārspējama precizitāte
Multiva produkti ir izgatavoti ar visjaunākajām tehnoloģijām. Augstākās kvalitātes izejmateriāli, 
precīza ražošana un rūpīga pēcapstrāde garantē produktus ar izcilu kvalitāti.

Pievienojoties augošajam, apmierināto Multiva produktu klientu pulkam. Lai iegūtu 
vairāk informācijas par produktiem un risinājumeim apmeklējiet – www.multiva.info

Kontakti:
Raitis Mackevičs: + 371 22336672
Kaspars Dzergačs: +371 29293715
Serviss, rez. daļas:
Pēteris Dreimanis: +371 27077222
SIA Atvases-RK
Rundāles novads, Viesturu pagasts, "Ceriņi", 
LV-3921, www.atvases-rk.lv
info@atvases-rk.lv


