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LABA RAŽA
NAV SAGADĪŠANĀS

Multiva ražo augstas kvalitātes, 
vienkārši lietojamu lauksaimniecības 
tehniku, vietā vistālāk uz ziemeļiem, 
kur nodarbojas ar lauksaimniecību.

Mūsu mērķis ir atrisināt izaicinājumus ar 
kuriem sastopas mūsu klienti, radot 
modernu lauksaimniecības tehniku, 
vienlaikus rūpējoties par dabu.

KULTIVĒJOT NĀKOTNI
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MĒS MAINĀM IZSKATU

Multiva vienmēr ir virzībā, un šobrīd ir pienācis laiks atjaunot 
Multiva's izskatu un pieeju, lai atspoguļotu mūsu skatījumu, 
kāds tas ir šobrīd.

Mūsu uzticamība un augstā kvalitāte paliks nemainīga, bet 
attīstību varēsiet atpazīt no jaunā izskata.

Multiva's zīmola izmaiņas izceļ faktu, ka Multiva vēlas 
kalpot mūdienīgam zemniekam ar pašu aktuālāko 
lauksaimniecības tehniku, kura uzlabo darba 
efektivitāti. Mūsu unikalitāte ir rezultāts visam mūsu 
darbam. Mēs piedāvājam uzticamību, kvalitāti, kā arī 
atpazīstamu un pierādītu darba kvalitāti uz lauka, 
kopā ar labāko otreizējās pārdošanas vērtību.
Mēs fokusējamies uz klientu, lauksaimnieku un 
pārstāvi, lai kopā vadītu veiksmīgu biznessu tagad un 
nākotnē. Mūsu misija ir radīt labāko lauksaimniecības

tehniku šodienas un nākotnes tirgum, lai Jūs kā 
lauksaimnieks varat attīstīties ar pārliecību un 
drošību. Multiva agregātu mērķis ir radīt labākās 
ražas, ienesīgus augus un nodrošināt auglīgas 
augsnes gan šodienai, gan nākotnei un nākamajām 
paaudzēm. Multiva's motto Kultivējot Nākotni izceļ 
faktu, ka viss Multiva's darbs ir saistīts ar nākotnes 
lauksaimniecības nodrošināšanu un tās 
nēpārtrauktu attīstību.
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MULTIVA S-ZARU KULTIVATORI
- AUGSNES PILNĪGA IZPRATNES-zaru kultivatoru darbības princips 

Labs S-zaru kultivators izveido gludu sēklas gultni un tīruma virskārtu, ar pēc iespējas mazāk darba 
gājieniem, radot labākos dīgšanas apstākļus. 

S-zaru kultivatoram ir jārada laba augsnes struktūra un atbilstoša izmēra augsnes daļiņas, kā arī to izvietojumu. Tas ir 
īpaši svarīgi smagākām augsnēm, kur nepieciešama smalkākas struktūras augsne tuvāk sēklai, lai nodrošinātu dīgšanai 
nepieciešamo mitrumu, bet vienlaicīgi rupjāku augsnes virskārtu, lai novērstu izskalošanos.

Darbības princips un metodes Multiva kultivatoriem ir balstītas atbilstoši šīm prasībām. Optimālais zaru izvietojums 
nodrošina līdzenu sēklas gultni un efektīvu augsnes sadrupināšanu. Izlīdzināšanas šļūces un veltnis uzlabo augsnes 
pareizās struktūras izveidi.
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MULTIVA S-ZARS 
- VIENMĒRĪGĀKAIS KULTIVĒŠANAS REZULTĀTS 

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 
vienmērīgāko dziļumu slodzē, kā arī veido pašu 
līdzenāko sēklas gultni.

Apstrādātās augsnes vienmērīgums ko panāk Multiva 
TerraFlex un TerraSuper zari, ir balstīts uz to unikālo 
ģeometriju. Multiva S-zari saglabā darba dziļumu labāk 
nekā konkurenti, arī mainoties augsnes apstākļiem. Izcila nosprostošanās aizsardzība

Atsevišķa uzmanība ir pievērsta aizsardzībai pret 
nosprostošanos Multiva kultivatoriem. Tas ir īpaši 
svarīgi strādājot ar minimālu augsnes apstrādi, ar 
daudz salmiem un augu atliekām tīrumā. Multiva 
kultivatoriem zari izvietoti septiņās, astoņās vai 
deviņās rindās. 

Kultivētās augsnes vienmērīgums
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Darba dziļuma izmaiņas kultivēšanas laikā

Tipiska augsnes sagatavošana*

Multiva 1265 TerraSuper

Konkurentu zars

Multiva 1045 TerraFlex

Multiva 1145 TerraFlex

* Vakola's zaru grupas
tests no. 1313

Multiva
TerraFlex

Multiva
TerraSuper

Zaru izmēra, izvietojuma un kalta paltuma ietekme uz 
kultivēšanas kvalitāti. Helsinku universitāte, 2012
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Droši transportējot
Multiva TopLine 600-700 modeļi ir ar mazu 
transporta platumu - trim metriem. Tos ir droši 
transportēt arī pa šauriem ceļiem. Bremzes, 
satiksmes apgaismojums un atstarojoši elementi ir 
arī pieejami, kā papildus aprīkojums.

Efektīva 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

- PĀRĀKĀ KULTIVĒŠANA

TopLine Cross labāko sniegumu parāda apstrādājot smagas, mālainas 
augsnes. Kultivators ir aprīkots ar 8 zaru rindām. Plašā rāmja 
konstrukcija novērš  aizsprostošanos un tādejādi kultivatoru var 
izmantot arī minimālajā augsnes apstrādē, samazinot augsnes 
apstrādes izmaksas. Lieliski izmantojams specifiskiem darbiem, 
piemēram augsnes sagatavošanai pirms kukurūzas sējas. Kultivatora 
maksimālais darba ātrums ir līdz pat 15 km/h
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Multiva kultivatoru rāmis sastāv no divām vai trim 
spēcīgām šķērssijām un 60 mm zaru sijām. Divas vai 
trīs šķērssijas un izturīgās zaru sijas izgatavotas no 
augstākās kvalitātes tērauda. Šīs uzbūves 
priekšrocības nodrošina rāmja izturību pret vērpi un 
tā paildzina kultivatora darba mūžu.

TopLine Cross un TopLine Super XL, rāmja šķērssiju 
augstums ir 120 mm. Tas praktiski nozīmē par 54 % 
spēcīgāku rāmja struktūru nekā ja izmantotu 100 mm. 
izmēra sijas.  

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"

"Mēs sasniedzām mums nepieciešamo kultivēšanas kvalitāti, 
tai pašā laikā samazinot darba gājienu skaitu"
Mēs esam ļoti apmierināti ar rezultātu, "secina Satu un Jussi.

TEHNISKIE DATI: TOPLINE CROSS

TopLine Cross 600 700 800 900 1000
73 83 93 105 123
80 80 80 80 80
8 8 8 8 8
600 680 780 880 1000
410 410 410 410 410
300 300 360 360 440
315 355 385 430 440
120 150 180 210 240
340/55-16 340/55-16 340/55-16 340/55-16 340/55-16

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 5020 5620 6440 7110 8390

STĀSTS

Visas tiesības rezervētas | Papildaprīkojums atrodams www.multiva.info

SPĒCĪGS UN 
VĒRPES IZTURĪGS RĀMIS
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Priekšējie atbalsta riteņi
Priekšējie atbalsta riteņi sānu sekcijām ir pieejami 
papildaprīkojumā TopLine Super XL un TopLine 
Cross kultivatoriem. Priekšējie atbalsta riteņi 
izlīdzina darba gaitu, precīzi kopējot augsni visā 
darba platumā, strādājot ar lieliem darba 
platumiem. Tas ir īpaši svarīgi strādājot ar lielu 
kultivēšanas ātrumu. 

Liela izmēra riteņi
Multiva kultivatoriem ir liela izmēra atbalsta riteņi 
un izturīgas rumbas. Lielākā izmēra riteņi - 
340/55-16 ir standartaprīkojumā TopLine Cross un 
TopLine Super XL modeļiem. TOPLINE SUPER XL 

- VAIRĀKU MĒRĶU METODE
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 aizmgurējās ecešas ir viegli regulējamas ar speciālu 
atslēgu, kura tiek piegādāta kopā ar agregātu. TerraSuper 12 x 65mm zari 
ļauj rugaini uzreiz sagatavot sējai. TopLine Super ir augsta ražīguma 
kultivators, ar kuru var strādāt ar ātrumu līdz pat 15 km/h.
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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 bezdelīgveida kaltiem, lai uzlabotu nezāļu 
mehānisko apkarošanu.

Veikko Kuusinen savā saimniecībā Pertteli, Somijā 
galvenokārt audzē graudaugus - kviešus, miežus un citus. Tā 
pat arī rapsi un zālāju sēklas. Saimniecības augsnes mainās, 
no pavisām vieglām un smilšainām līdz smagi mālainām. 
Pavasarī saimniecībā rugaini uzreiz kultivē ar TopLine Super.

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. Starpcitu viņam ir 
bijuši vairāki Multiva agregāti. Viņš iegādajās 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."  

STĀSTS

TEHNISKIE DATI: TOPLINE SUPER XL

TopLine Super XL 600 700 800 900 1000 1250 1500
59 67 77 87 101 129 143
100 100 100 100 100 100 100
9 9 9 9 9 9 9
600 680 780 880 1000 1300 1450
410 410 410 410 410 410 410
300 300 360 360 440 440 440
310 350 380 425 440 440 440
140 180 220 250 280 360 400
340/55-16 340/55-16 340/55-16 340/55-16 340/55-16 340/55-16 340/55-16
8 8 8 8 10 10 14

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, gab.
Svars, kg 4230 4880 5650 6090 7370 9320 11025

Visas tiesības rezervētas | Papildaprīkojums atrodams www.multiva.info

TOPLINE SUPER XL 
VAIRĀKU MĒRĶU METODE
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Plaša uzbūves struktūra
Vienmērīgi sadalītas 8 zaru rindas visa Avaran rāmja 
garumā rada pamatu atvērtai, augu atlieku  
caurlaidošai struktūrai. Garš - 3.3 metru rāmis, 
nodrošina lielu attālumu starp zaru rindām. Zaru 
optimālais izkārtojums ir pārbaudīts izcilai augsnes 
apstrādei un atlieku caurlaidībai. 

Atgriezošs bezdelīgveida kalts
Atgriezošs bezdelīgveida kalts ir pieejams gan 
multiva Avaran, gan TopLine Super XL kultivatoriem, 
kā papildaprīkojums. Ar bezdelīgveida kaltu Avaran 
rada vienmērīgu sēklas gultni, ar līdz 12 cm starpzaru 
atālumu. Avaran ar bezdelīgveida kaltu ir lielisks 
kultivators nezāļu apkarošanā. Tapēc Avaran ir izcili 
piemērots arī bioloģiskajām saimniecībām. AVARAN 

- DAUDZPUSĪGS SNIEGUMS

Multiva Avaran ir S-zaru kultivators efektīvai sēklas gultnes sagatavošanai, 
viegli vai minimāli apstrādātā augsnē, kā arī arumos. Avaran ir piemērots arī 
seklai rugaines kultivēšanai ar 12 cm starpzaru attālumu. 
8 zaru rindas un 10x65 mm zari nodrošina labu augsnes sagriešanu un sniedz 
efektīvu un daudzpusīgu augsnes sagatavošanas kombināciju.
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Iespaidīga sadrupināšana
Avaran TerraSuper zari ir ļoti agresīvi un to spēja 
sadrupināt augsni ir nepārspējama. Spēcīgās vibrācijas 
tāpat uzlabo augu atlieku caurplūdi caur kultivatoru.  
Apvienojumā ar aizmugurējiem darba aprīkojumiem, 
augsnes sadrupināšanas spēja saglabājas augsta arī 
sausos apstākļos. Izmantojot mazu zaru atstatumu 
Avaran augsni kultivē līdzeni un sagatavo vienmērīgu 
sēklas gultni.

Mazs transporta platums
Ar Multiva Avaran kultivatoriem pārvietošanās uz ceļa 
or droša un vienkārša. Visi Avaran modeļi ir ar 
transporta platumu līdz 3 metriem.

TEHNISKIE DATI: AVARAN 

Avaran 500 600 700 800
42 50 58 64
80/120 80/120 80/120 80/120
8 8 8 8
500 600 700 800
330 330 330 330
300 300 300 300
270 300 340 390
110 140 180 220
250/65-14,5 250/65-14,5 250/65-14,5 250/65-14,5
6 8 8 8

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, gab.
Svars, kg 3200 3620 3920 4220

Visas tiesības rezervētas | Papildaprīkojums atrodams www.multiva.info

AVARAN - 
DAUDZPUSĪGS SNIEGUMS
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Kultivators kurš aug
Optima ir neatkārtojams 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 pieskrūvējami pamatrāmim.

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

OPTIMA T 
- LABĀKAIS SAVĀ KLASĒ

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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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 un 7 zaru rindām, augu 
atliekas viegli plūst cauri kultivatoram.

Saimniecības īpašnieks Zsolt Podgornik strādā 1500 
hektāru saimniecībā Nagyhegyes, vienā no lielākajām 
lauksaimniecības platībām Ungārijas austrumu daļā. Darbā 
tiek izmantotas modernās tehnoloģijas.

Visi kultūraugi tiek sēti pavasarī. Tas nozīmē, ka ir vajadzīgs 
augstas ražības kultivātors. Kad bija pienācis laiks iegādāties 
jaunu kultivatoru, saimniecība sākā 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 dziļumu. Pateicoties saimniekošanas 
veidam nebija uztraukumu par augsnes izzūšanu, jo uzreiz 
pēc kultivēšanas tika sēts  un augsne sākta laistīta.

2015. gada pavasarī saimniecībā tika veikta seklā augsnes 
kultivēšana cukurbietēm. Podgornik apgalvo – ”Optima T ir 
vienkārši un precīzi pielāgojams jebkuram darbam un 
apstākļiem.” 

STĀSTS

Visas tiesības rezervētas | Papildaprīkojums atrodams www.multiva.infoTEHNISKIE DATI: OPTIMA T 

Optima T600 T700 T800 T900 T1000
79 91 105 117 129
75 75 75 75 75
7 7 7 7 7
600 700 800 900 1000
300 300 300 300 300
340 340 340 340 420
100 120 140 160 200
250/65-14.5 250/65-14.5 300/65-12 300/65-12 300/65-12

Zaru skaits
Zaru attālums, mm 
Zaru rindu skaits 
Darba platums, cm 
Transporta platums, cm 
Transporta augstums,cm 
Nepieciešamā jauda, hp 
Riteņu izmērs
Svars, kg 3100 3500 4450 4850 5190

OPTIMĀLA KULTIVĒŠANA
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”Multiva spēja
piedāvāt labāko kvalitāti”
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Pielāgojams agregāts
Uzkarināmos DiscMater+ diskus var viegli pielāgot 
dažādākajiem darbiem ar papildaprīkojumu. Pat 
pārveidot par piekabināmiem, tādejādi  sniedzot 
plašas disku pielietošanas iespējās vissdažādākajiem 
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.

Ātra un efektīva kultivēšana
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 UN IZVEICĪGS

Uzkarināmie Multiva DiscMaster+  diski ir efektīvs agregāts rugaines 
apstrādei vidēja izmera 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.
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Agresīva augsnes sajaukšana
Vertikālais disku statņu liekums uzņem agregāta 
kustību uz priekšu, tādejādi iegriežot diskus augsnē un 
nodrošinot labāko 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.  

Daudzfunkcionāls augsnes 
apstrādes agregāts
Multiva DiscMaster+ disku kultivatori ir veidoti no 
cauruļveida sijām ar augstu vērpes izturību. Dubultās 
klases tērauds kombinācijā ar izturīgi veidoto uzbūvi 
garantē ilgu kalpošanas mūžu bez defektiem. 

DISCMASTER+ 
- PIEKABINĀMS MODELIS 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 manervētspējīgāku apgriešanās 
laikā lauku galos un stabilāku transporta laikā. 
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TEHNISKIE DATI: DISCMASTER+

DiscMaster+ 300 350 400 4000 5000 6000
300 350 400 400 500 600
23 27 31 31 39 47
520 520 520 520 520 520
1 1 1 2 2 2
100-120 115-140 130-160 140-170 170-210 200-250
335 360 400 300 300 300

320 360 410
400-15.5 400-15.5 400-15.5 500/50-17 500/50-17 500/50-17

Darba platums, cm 
Disku skaits
Disku diametrs, mm 
Sekciju skaits 
Nepieciešamā jauda, hp 
Transporta platums, cm 
Transporta augstums, cm 
Riteņi
Svars, kg 2095 2300 2560 4420 4780 5230

Efektīva augsnes apstrāde, kas ietaupa naudu

Darba ražīgums disku kultivatoriem, salīdzinot 
ar tradicionālo aršanu vai cita veida diskiem, ir 
daudz lielāks, kā parādīts tabulā blakus. 

Darba ražīgums ir balstīts uz lielo darba ātrumu 
Multiva disku kultivatoriem. Tas rezultējas arī 
zemākās degvielas, apkopes un darba spēka 
izmaksās.

DISCMASTER+ 
- IZDEVĪGA KULTIVĒŠANA

Gultņi ar labirinta tipa izolāciju
Ļoti daudzu un stingru produktu testu rezultātā 
DiscMaster+ disku rumbas ir aprīkotas ar bezapkopju 
gultņiem un labirinta tipa izolāciju.

Šāda veida izolācija testu rezultātā uzrādīja labāko 
sniegumu, lai pasargātu gultni no netīrumiem, 
putekļiem un mitruma, tā nodrošinot ilgmūžīgu 
darbību bez apkopju nepieciešamības.

Dustin Collin ar tēvu apsaimnieko vairāk nekā 800 ha ar 
smagām māla un smilšmāla augsnēm, Kanādā. Saimniecība 
galvenokārt audzē kukurūzu, soju 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 centimeri 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+.

STĀSTS

Visas tiesības rezervētas | Papildaprīkojums atrodams www.multiva.info

ha/h 
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 

Aršana, 8 korpusi

Disku kultivators 4 m

Disku kultivators 6 m

Multiva DiscMaster 4000+ 

Multiva DiscMaster 6000+
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TEHNISKIE DATI: LAUKU VELTŅI

Veltnis Rumbler 620 Rumbler 820
620 820
3 3
49 49
60 60
250 250
400/15.5 400/15.5
80-100 100-120

Darba platums, cm 
Sekciju skaits 
Cambridge gredzenu diametrs cm 
Veltņu ass diametrs, mm 
Transporta platums, cm 
Riteņi
Nepieciešamā jauda, hp 
Svars, kg 3580 4410

RUMBLER 
- IZLĪDZINA UN NOBLĪVĒ

Multiva veltņi ir stabili un izturīgi augsnes veltņi, speciāli 
radīti augsnes izlīdzināšanai un augsnes pieblietēšanai. 
Veltņi eksplutācijā ir vienkārši un darbam nav nepieciešams 
lielas jaudas traktors. Pateicoties liela izmēra riteņiem 
transporta laikā veltņi saglabā stabilitāti pat lielā ātrumā.

Multiva Rumbler - efektīvs un pielāgojams
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 10 x 80mm priekšējās šļūces atsperzari nodrošina izcilu 
augsnes izlīdzināšanas kvalitāti. 
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MULTIVA SĒJMAŠĪNAS
- SEKMĪGS PAMATS RAŽAI 

APSTRĀDĀTAI AUGSNEI
Multiva metodes, strādājot pilna cikla sagatavotās 
augsnēs, rezultējas precīzā sējā un izcili sagatavotiem 
apstākļiem dīgšanai visos apstākļos. Sējmašīnas 
piemērotas sējai ar kultivatoru, frēzi vai ar disku 
kultivatoru apstrādātā un sagatavotā tīrumā. Multiva 
sēšanas tehnoloģija nav tik prasīga pēc gludi 
sagatavota tīruma, pateicoties augstajam sējdisku 
spiedienam un unikālai augsnes kopēšanas sistēmai.

MINIMĀLI APSTRĀDĀTAI AUGSNEI
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.

TIEŠAJAI SĒJAI
Ar Multiva Forte tiešā sēja ir iespējama visos 
apstākļos, pat viscietākajās augsnēs, pateicoties 
lielajam sējdisku spiedienam uz augsni. Turklāt pašu 
lielāko spiedienu var iestatīt pat ar tukšu sēklas 
tvertni.  

Izvēloties Multiva sējmašīnas jūs 
ieliksiet teicamus pamatus augstai 
ražai, jebkuros apstākļos. Multiva 
sējmašīnas sniedz iespēju sēt 
dažādos apstākļos - artā augsnē, 
augsnē ar minimālu apstrādi vai pat 
izmantojot tiešo sēšanu. Precīzā

izsēja un optimālais minerālmēslu 
novietojums kopā ar sēklu 
nodrošina graudu spēcīgu dīgšanu 
un izcilus apstākļus tālākai augu 
attīstībai. Eksplutācijas izmaksas 
Multiva sējmašīnām ir ļoti zemas. 
Dubultdisku sējmehānisms augsni   

griež precīzi un tīri bez ievērojama 
augsnes sajaukšanas efekta. 
Nepieciešamā traktora jauda ir zema 
un tā arī degvielas patēriņš. Tāpat 
dubultdiski nodilst lēni un tādejādi 
servisa izmaksas ir nelielas.
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Sēkla un minerālmēslojums novieto ar vienu sējdisku 
tuvu viens otram. Minerālmēslojums tiek ievadīts 
diska priekšpusē un novietots sēklas vagas apakšā. 
Sēkla tiek pievadīta sējdiska aizmugurē un novietota 

Minerālmēslojuma novietojums ir tuvu sēklai, lai to 
nodrošinātu ar nepieciešamajām barības vielām 
spēcīgai sakņu attīstībai un dīgšanai. Sausā un aukstā 
augsnē fosfors pārvietojas tikai 1 līdz 2 mm. Ja 
mēslojums būtu novietots starprindās 6 cm attālumā

Vilkmes pretestība dubultdisku sējmehānismam ir 
zema un to skaits ir mazāks nekā cita veidu 
sējmašīnām. Papildus tam, pateicoties lielā izmēra 
riteņiem arī rites pretestība darba laikā ir niecīga. 

Pateicoties unkālai sējmehānisma uzbūvei Multiva 
šējmašīnām, sējas dziļums saglabājas nemainīgs pat 
nelīdzenos tīrumos. Cerex un Forte FX modeļiem 
dziļuma kontroles un augsnes piespiešanas ritenis   

nedaudz virs minerālmēslojuma, sēklas vagā. 
Sēklas vaga tiek aizvērta un piespiesta ar 
piespiedējriteņiem un transporta riteņiem, tā 
nodrošinot ciešu kontaktu ar augsni.

 SĒKLA UN MINERĀLMĒSOJUMS ATDALĪTI

PRECĪZA SĒJA
ir novietots uzreiz aiz sējmehānisma. Šādi, kad 
ritenis ir tuvu sējdiskiem, vertikālās dziļuma izmaiņas 
ir minimālas un sēklas novietojuma dziļums paliek 
nemainīgs. 

SPĒCĪGA CEROŠANA UN ĀTRA SADĪGŠANA
no sēklas, būtu nepieciešams ievērojams laiks lai 
augu saknes to sasniegtu un izmantotu. Sējot ar 
Multiva sējmašīnām augi attīsta spēcīgas sakņu 
sistēmas un cerošana notiek daudz aktīvāk, 
veidojot vairāk ceru.

IZDEVĪGA SĒŠANA
Pateicoties šiem faktoriem nepieciešamā traktora 
jauda un degvielas patēriņš ar Multiva sējmašīnu 
ir zems. Tādējādi sēja ar Multiva sējmašīnām ir 
ekonomiski izdevīga. 

SĒKLA MINERĀLMĒSLOJUMS

Sēklas novietojuma dziļuma 
izpētes rezultāti

Minerālmēslojums - Mērķis: 6 cm

D
zi

ļu
m

s 
(c

m
) Sēkla - Mērķis :4 cm

Novietojuma dziļums

MINERĀLMĒSLOJUMS
VIENĀ RINDĀ

MINERĀLMĒSLOJUMS 
STARPRINDĀS
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Jaunais FX sējaparāts
Jaunais Multiva FX sējaparāts ir radīts lai sniegtu 
nēpārspējamu precizitāti sēklas un 
minerālmēslojumu novietojumā, izturību un 
vienkāršu apkopi. Dubultisku sējaparāts ar liela 
diametra diskiem ir nodilumizturīgs un bezapkopju. 
Sējaparātam nav pat nevienas smērēšanas vietas.

Universālais Multiva FX sējaparāts ir ideāli piemērots 
visiem augsnes tipiem un tās apstrādes veidiem. Tas 
neaizsprostojas pat smagākajos apstākļos.  

FORTE FX 
- SEKMĪGA SĒJA JEBKUROS APSTĀKĻOS

Uzlabotās Multiva Forte FX sējmašīnas izceļas kā uzticamākās, 
izturīgākās un precīzākās visā tirgū. Jaunā FX sējaparāta tehnoloģija ir 
radīta, lai nodrošinātu labākos agronomiskos rezultātus kombinācijā ar 
uzticamu un bezapkopju konstrukciju.

Sēkla un minerālmēslojums tiek sēts vienlaicīgi ar vienu un to pašu 
sējaparātu, bet dažādos dziļumos. Multiva Forte sējmašīna ir piemērota 
sējai gan apstrādātā tīrumā, gan tiešajai sējai. Izvēloties Multiva sējas 
metodes, varat vienkārši piemēroties dažādiem sējas apstākļiem. 

FX SĒJAPARĀTS

Sējaparāta mēlīte nodrošina 
ciešu kontaktu sēklai ar augsni

Piespiedējriteņi sēklas vadziņu  
aizver no sāniem, atstājot vidu 
irdenāku

Maksimālais piespiedējspēks 250 kg

Dubultie pievadi: Sēklai un 
minerālmēslojumam

Gumijas amortizatori
- bez dilstošām daļām

Darba dziļums
tiek regulēts individuāli 
ar soli - 5 mm
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FORTE 
- DAUDZPUSĪGĀKĀ 
SĒJAS METODE
TIRGŪ
MULTIVA FORTE ir sējmašīna radīta 
vissarežģītākajiem apstākļiem pat tiešajā sējā. Tā ir 
lieliski piemērota sējai artā vai minimāli apstrādātā 
tīrumā, jebkuros augsnes tipos, no vieglām 
organiskām līdz smaga māla augsnēs. Izturīgā 
mehāniskā izsējas sistēma kopā ar uzticamo 
konstrukcijas uzbūvi nodrošina ilgu darba mūžu un 
efektīvu sniegumu jebkuros darba apstākļos.

Multiva sējas metodes ir lieliski 
piemērotas dažādākajiem saimniecību 
apstākļiem un darbu veidiem. 

Precīza izsēja
Multiva sējmašīnām izsējas daudzumu maina regulējot 
sējas spolīšu garumu, kā ārī 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. 

Viegla un plaša diapazona sējaparāta 
spiediena regulēšana
Sējdisku spiedienu Multiva sējmašīnām var mainīt ar 
hidrauliku diapazonā no 50 līdz 200 kg. 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.

Liels darba ražīgums
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 sarullējams.
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Precīzs sēklas novietojums
 Sēkla un minerālmēslojums 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. Precīzais sējas dziļums tiek 
nodrošināts ar piespiedējriteņiem. Sējas dziļums 
saglabājas nemainīgs pat skarbākajos apstākļos.    
Pateicoties katra sējaparāta individuālai regulēšanai 
pat sēkla kastes uzpildes daudzums neietekmē sējas 
vienmērīgumu

Pietiekams sējaparāta spiediens
Dubultdisku sējaparāts kas tiek izmantots Multiva 
Cerex sējmašīnās var sasniegt maskimālo 
piespiedējspēku - 80 kg. Šāds piespiedējspēks 
nodrošina precīzu sējas dziļumu arī minimāli 
apstrādātos tīrumos.

Bezapkopju sējaparāts
Jaunais sējaparāts Cerex sējmašīnās ir izturīgs un 
bezapkopju. Gumijas stieņu amortizatori tiek 
izmantoti kā aizsardzība pret triecieniem. 
Piespiedējriteņu rāmja savienojums ir ar bezapkopju 
šarnīru. Pateicoties atjautīgajai uzbūvei visā 
sējaparātā nav neviena smērēšanas punkta. 

CEREX 
- UZTICAMS SNIEGUMS

Multiva Cerex universālā sējmašīna ir radīta artiem un minimāli 
apstrādātiem tīrumiem. Unikālais un bezapkopju sējaparāts padara 
Cerex sējmašīnas par izdevīgu agregātu saimniecībām, kuras izmanto 
augsnes apstrādes tehnoloģiju.   

Cerex - sējmašīnas izmanto jauna tipa sējaparātu ar daudzām 
tehniskām priekšrocībām, piemēram nemainīga darba dziļuma 
saglabāšanu pat nelīdzenos darba apstākļos.



25

Ietilpī ba un vienkāršība 
Cerex - sējmašīnām ir sēklas kastes un rāmja uzbūve, kura ir īpaši izturīga un uzticama. Lielākā sēklas kaste 
tirgū, sēju padara efektīvu un ražīgu. Cerex agregātiem ir aizmugurējā platforma, lai darbs būtu drošs un ērts.

Atjautīga piedziņa 
Cerex sējmašīnās tiek izmantota jauna un 
inovatīva piedziņa izsējas mehānismam. 
Sējmehānisma piedziņa tiek veikta no 
transporta riteņiem ar speciālu piedziņas 
disku, kas nepieļauj izslīdēšanu. Šī sistēma 
nodrošina vienmērīgu izsējas piedziņu 
jebkuros darba apstākļos. 

Plašākas iespējas ar papildaprī kojumu 
Multiva sējmašīnas var aprīkot ar papildaprīkojumu 
pēc klientu vajadzībām, piemēram ar priekšējo šļūci, 
lai izlīdzinātu augsni pirms sējas.

Multiva Cerex ir nepārspējama 
uzticamības, sējas precizitātes 

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

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

FORTE FX 6000 
- SĒJAS JAUDA LIELĀM PLATĪBĀM 
Forte FX 6000 ir pneimatiskā sējmašīna ar jaunajiem Multiva FX 
sējdiskiem. Pilnīgi neatkarīgie sējdiski tiek individuāli, hidrauliski 
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. 

Multiva Forte FX6000 precīzie un jaudīgie elektriskie 
dozatori var strādāt ar lieliem sēklas un minerālmēslu 
apjomiem, bet saglabā augstu precizitāti dozējot 
sīksēklas.
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TEHNISKIE DATI: FORTE 

FORTE FX300 FX400 FX6000
300 400 600
300 409 300
210 210 300
4200 5500 9300
3500 4800 8000

 240 320
50-250 50-250 50-250
250/80-18 250/80-18 500/50R-17
20 26 36
150 154 167
8-12 8-12 8-12

Darba platums, cm 
Transporta platums, cm 
Uzpildes augstums, cm 
Svars, kg 
Kastes tilpums, l 
Sīkssēklu tvertnes tilpums, l 
Sējdisku piespiedējspēks, kg 
Riteņu izmērs 
Sējdisku skaits 
Rindstarpu attālums, mm 
Darba ātrums, km/h 
Nepieciešmā jauda, hp 90 120 200

FORTE FX 6000 - SĒJAS JAUDA LIELĀM PLATĪBĀM

FX- sējaparāts – izturīgs, drošs un 
bezapkopju
Multiva FX6000 - sējmašīnās tiek izmantots FX - 
sējaparāts, kas ir izturīgs un precīzs, kā arī 
bezapkopju. Sējas kvalitāte ir visaugstākā, 
pateicoties piespiedējriteņiem, kuri nodrošina 
vienmērīgu sējas dziļumu. 

inovatīva pievelšanas ritenīša kontrukcija 
FX- sējaparāts izmanto efektīvu pievelšanas riteni ar 
lielu diametru. Tā darbība ir droša un vienmērīga visos 
apstākļos. Gumija riteņa sānos ir stingra , tā aizverot 
sēklas sēklas vadziņu un nodrošinot ciešu sēklas un 
augsnes kontaktu. Ritenis ir ar cauru vidu un mīksts, tā 
izvairoties no pārāk liela augsnes sablīvējuma tieši virs 
sēklas. Gumijas riteņi pašattīrās mitros apstākļos. 
Stingrie metāla diski sniedz iespēju strādāt ar spieidenu 
līdz pat 250 kg.  

PAMATAPRĪKOJUMS
 CEREX UN FORTE FX
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CEREX 300 400
300 400 
300 409 
210 210 
3300 4350
3500 4800
240 320
20-80 20-80
250/80-18 250/80-18
20 26
150 154
8-12 8-12

Darba platums, cm 
Transporta platums, cm 
Uzpildes augstums, cm 
Svars, kg 
Kastes tilpums, l 
Sīkssēklu tvertnes tilpums, l 
Sējdisku piespiedējspēks, kg 
Riteņu izmērs 
Sējdisku skaits 
Rindstarpu attālums, mm 
Darba ātrums, km/h 
Nepieciešmā jauda, hp 90 120
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Izsējas transmisja Priekšējie pakotājriteņi Front levelling board

Sīksēklu tvertne Marķieri Rear harrow

Dubultie pievadi: Sēklai un 
minerālmēslojumam

Bezapkopju disku rumbas

Gumijas amortizatori
bez apkopju

 Maksimālais piespiedējspēks 250 kg

Darba dziļums tiek regulēts individuāli 
ar soli - 5 mm

Sējaparāta mēlīte nodrošina ciešu 
kontaktu sēklai ar augsni

Piespiedējriteņi sēklas vadziņu  aizver no 
sāniem, atstājot vidu irdenāk
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Multiva SeedPilot
Jaunais Multiva SeedPilot vadības dators ir rīks lai 
izmantotu visas sējmašīnas iespējas.

Tas ir ērts lietotājam un vienkārši lietojams. Ar 
to operatoram ir viegli sasniegt nepieciešamo 
darba ražību.  

SeedPilot ir aprīkots ar 7 collu skārtienjūtīgu, 
krāsainu ekrānu. Visa nepieciešamā informācija ir 
pārskatāmi attēlota galvenajā izvelnē, lai piekļuve 
visām funkcijām būtu ātra.

Tāpat visu procesu pārraudzība ir vienkārša ar 
saprotamiem simboliem. Ar to iespējams pat 
redzēt izvēlēto sejdisku spiedienu un tā izmaiņas. 
Tāpat ekrānam ir vairāku atmiņas karšu 
savienojums, lai saglabātu darba datus. 

Jaunās Multiva vadības sistēmas radītas vienkāršākam un 
produktīvākam darbam.

Vadības sistēmas ir jaunas un radītas lai sniegtu klientiem labāko 
darba ražīgumu un paaugstinātu sējamšīnas pievienoto vērtību.

MULTIVA VADĪBAS SISTĒMAS



29

Multiva SeedPilot ISOBUS
Parocīgā SeedPilot vadības sistēma ir pieejama arī 
ar ISOBUS versija. Palielinot produkta iespējas vēl 
vairāk. 

Visas SeedPilot programmas priekšrocības ir 
pieejamas visos ar Isobus savienojumu aprīkotajos 
traktoros. 

SeedPilot Isobus atbalsta TC-BAS un TC-GEO, 
ļaujot vadīt sējmašīnu ar iepriekš definētiem 
uzdevumiem un apvienojumā ar GPS strādāt 
lietojot mainīgā mēslojuma kartes.

Multiva Forte FX6000 sējmašīnas ir viegli vadīt ar 
mūsdienīgo RDS iSOCAN datoru. Multiva Forte FX 
un Cerex 300-400 arī ir pieejami ar RDS 200 
datoru, kā alternatīvu.

AEF atbilstoša ISOBUS sistēma
Multiva SeedPilot Isobus ir oficiāla AEF sertificēta  
Isobus sistēma.
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Parocīgi - kopēji papildborti
Multivas TRM 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 teleskopiskā vai frontālā iekrāvēja 
palīdzību.

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 
- ATBILST JŪSU VAJADZĪBĀM

TRM ir izturīga, augstākās kvalitātes un izdevīgi 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, tādējādi 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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TRM HD 
- 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, kā ārī ērtas lietošanā. Piemēram 
dīseles amortizācija uzlabo manervētspēju un stabilitāti.

Izturība - pateicoties speciālam tēraudam        
Hardox - augstas stiprības tērauda, kurš tiek 
izmanots Multiva piekabēs, nodilumizturība un 
cietība, nav salīdzināma ar standarta S355 (Fe520) 
vai S235 tēraudu īpašībām. Mūsdienīgie metināšanas 
roboti nodrošina vienmērīgas un precīzas 
metinājumu šuves.

Cauruļveida šasija
Pamata rāmja struktūra Mutiva piekabēm vienmēr ir 
sastāvējusi no izturīgām kvadrātveida caurulēm. To 
tērauda kvalitāte apvienojumā ar pastiprinājumiem 
nodrošina piekabju augsto izturību pret visa veida 
slodzēm. 

Hardox

Strenx

S235
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TRM UN TRM HD 
- NEPIECIEŠAMĀS FUNKCIJAS UN IZCILA IZTURĪBA

Izturīga uzbūve ar pastiprinātu rāmi
TRM 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 izmantos piekabju 
izgatavošanā. Augstā Hardox tērauda stingrība nodrošina, 
ka kravas kaste var izturēt asus triecienus bez paliekošām 
deformācijām. Tāpat šāds tērauds ir daudz 
nodilumizturīgāks. Un nemāzāk svarīgi, ka Hardox tērauda 
izmantošana nevajadzīgi nepalielina piekabes svaru. 

TEHNISKIE DATI: TRM HD                  

MODELIS TRM 160HD TRM180 HD
9,9 10,5
119 20,4
36,2 38,8
16 18
Tandēms
2-riteņu(400x80) 
Hidro. 
75 x 238 x 550 

Tandēms
2-riteņu(400x80) 
Hidro.
75 x 238 x 590

190 210
260 260
550/45-22.5 600/50R22.5
2x6 2x6
30 38

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 3850 4580
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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. 

Aizmugurējā borta atvēršana uz sānu
Multiva TRM piekabes var aprīkot ar aizmugurējā 
borta atvēršanu uz sānu. Šādos apstākļos var 
izvēlēties bortu atvērt uz augšu vai uz sānu. Atverot 
bortu uz sānu ir ļoti viegli iekraut liela apjima 
kravas, pimēram paletes vai mazāku ekskavatoru. 

TEHNISKIE DATI: TRM 

MODEL
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TRM13 TRM16 TRM18
7,3 9,2 9,9
14,5 18,3 19
- 35,5 36,2
13 16 18
Bogie Bogie Bogie
2-wheel(300x90) 2-wheel(300x90) 2-wheel(400x80)
70 x 238 x 440 70 x 238 x 550 75 x 238 x 550
175 185 210
260 260 260
500/50-17 550/45-22.5 600/50R22.5
1x5 2x6 2x6
13 30 30

Standarta tilpums, m3
Tilpums ar papildbortiem, m3 
Tilpums ar zaļās masas bortiem, m3
Kravnesība, t
Asis
Bremzes
Kastes augstums platums garums
Augstums, cm
Kopējais platums, cm
Standarta riteņi
Pacelšanas cilindri
Nepieciešmā eļļa cilindriem, l
Svars, kg 2850 3150 4150
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TECHNICAL DATA: TRM

MODEL TRM13 TRM16 TRM18
Volume standard, m3 7,3 9,2 9,9
Volume with extension cassette, m3 14,5 18,3 19
Volume with silage extension, m3 - 35,5 36,2
Technical capacity, t 13 16 18
Axles Bogie Bogie Bogie
Brakes 2-wheel(300x90) 2-wheel(300x90) 2-wheel(400x80)
Body inner H x W x L 70 x 238 x 440 70 x 238 x 550 75 x 238 x 550
Height, cm 175 185 210
Total width, cm 260 260 260
Standard tyre 500/50-17 550/45-22.5 600/50R22.5
Tip 1x5 2x6 2x6
Tip oil requirement, l 13 30 30
Weight, kg 2850 3150 4150
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Spēcīga rāmja uzbūve
Pateicoties profilētajiem sānu bortiem un masīvam 
atbalsta rāmim, kravas kaste ir stingrāka un ietilpīgāka, 
kā jebkad iepriekš. Konusveida kravas kaste ir 
robotizēti sametināta no visaugstākās kvalitātes 
metāla, tādējādi kravas izkraušana nekad nesagādā 
problemās, neatkarīgi no kravas veida un apstākļiem. 
Hidrauliski vadāmais aizmugurējais borts ir izgatavots 
no kopējas metāla loksnes, bez metinājuma šuvēm. 
Viss šis nodrošina nodilumizturību un stingrību.

Parocīgas funkcijas
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, kurš ir komplektā ar 
piekabi. TR 

- KVALITĀTE, UZTICAMĪBA UN IETILPĪBA

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.
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TR HD 
- LABĀKĀS FUNKCIJAS TRANSPORTĒŠANAI

Multiva TR HD piekabes ir izcils pārvadāšanas risinājums pat 
visprasīgākajām saimniecībām, 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.  

Daudzpusīga 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.

Augstākās klases aprīkojums jau standartā
TR HD piekabēm ir augstākā līmeņa aprīkojums jau 
standarta aprīkojumā. Piekabes standartā ir aprīkotas 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 manervētspēju jebkuros apstākļos.
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Jo Poppe vada saimniecību Gressvik, netālu no
Fredrikstad Norvēģijā. Savā saimniecībā viņš audzē
graudus, zaļbarību un ražo pienu. Kopumā saimniecība 
apsaimnieko 300 hektārus aramzemes un 80 hektārus 
zālājus, audzējot barību savai fermai un arī tirgošanai.

Augsnes tipi saimniecībā ir mainīgi sākot ar smilšainām,
beidzot ar smaga māla augsnēm. Tāpēc Poppe ir izvēlējies 
Multiva Optima T600 kultivatoru, kas ir piemērots 
dažādām augsnēm. Saimniecība jau ilgāku laiku paļaujas uz 
Multiva piekabēm transporta darbos. Iepriekš tika izmantota 
TR190 piekabe, tās kvalitāte un izturība iedrošināja palielināt 
transportēšanas jaudu, iegādājoties jaunu TR 250 piekabi. 
Ieguldījums jau ir pierādījis savu vērtību. Ik gadu 
parvadājamo kravu apjoms svārstās no 1500 līdz 2000 t.

”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 vajadzībām, 
pateicoties to praktiskumam un kvalitātei. 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.

 
 
 
 n
 

TEHNISKIE DATI: TR UN TR HD PIEKABES 

Modelis                                              TR200 TR230 TR200HD TR250HD TR300HD
21,2 21,2 21,2 23,4 26,4
- 23,2 - 25,6 28,8
35,8 35,8 35,8 39,5 44,5
16 18 16 18 20
Tandēms
2-riteņi (300x90) 
-
160 x 230 x 575 

Tandēms
2-riteņi (400x80) 
-
160 x 230 x 575 

Tandēms
2-riteņi(400x80) 
hidro
160 x 230 x 575 

Tandēms
2-riteņi(400x80) 
hidro.
160 x 230 x 635 

280 290 280 300 

2-assu /hidro.
4-riteņi( 420x180)
hidro.
160 x 230 x 715
300-325

255 255 255 255 255
550/45-22.5 600/50R22.5 550/45-22.5 600/50R22.5 600/50R22.5
2x6 2x6 2x6 1x5 1x6
30 30 30 37 45

Standarta tilpums m3

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 4140 4370 4250 4950 5950
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STĀSTS

TR AND TR HD 
-  LABĀKĀS FUNKCIJAS TRANSPORTĒŠANAI
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Uzticama āķa vadība
Multiva HookSystem āķa pamatfunkcijas vada ar 
inovatīvu hidrauliski-mehānisku vadības sistēmu. 
vadību veic ar traktora hidraulikas sistēmu un 
nepieciešami trīs divvirziena hidraulikas izvadi. 
Vadība ir ļoti vienkārša, bet vienlaicīgi ļoti droša jo 
nav elektriskās vadības komponentes.

Šaurs kravas uzkraušanas leņķis
Zemākajā punktā kravas kastes uzvilkšanas leņķis ir tikai 
18 grādi. Pateicoties mazajam leņķim pat pilnas kravas 
kastes uzvilkšana ir droša un vienkārša. Maksimālās 
kravas svars ir 18 tonnas (kravas kaste + krava). Šasijas 
āķa cilindrs automātiski noslēdzas, novirzot atbalsta 
punktu, lai noslogtu traktora aizmugurējo asi.HOOKSYSTEM 

- ELASTĪGS TRANSPORTĒŠANAS VEIDS

Multiva HookSystem koncepts ir nodrošināt ekanomiski un praktiski 
izdevīgu risinājumu kravu pārvadājumos. Viena HookSystem šasija var tik 
izmantota ar vairāku veidu un pielietojumu kravas kastēm. Tā piemēram, 
vairākas kravas kastes var tikt piepildītas ar graudiem lauka malā, bet to 
transportēšanu var veikt tikai dienas beigās.

Piekabe var tikt aprīkota ar 710 / 40R riteņiem, lai uzlabotu stabilitāti 
izkraušanas laikā. HookSystem koncepts sniedz papildinājumus jebkuros 
pārvadāšanas darbos.

TEHNISKIE DATI: HOOKSYSTEM 

Modelis HookSystem 18
Kravnesība, t 18
Minimālais uzvilkšanas leņķis 18
Izgāšanas leņķis, grādi 53
Kastes garums, m 
Asis
Bremzes

5,3 - 6,2
Tandēms
2-riteņu(400x80)

Nepieciešamā eļļa, l 20
Kastes bloķēšana hidro.
Augstums šasijai, cm 120
Riepas 600/50R22.5
Svars, kg             3650

Visas tiesības rezervētas | Papildaprīkojums atrodams www.multiva.info
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Ražotājs:
 Dometal Oy 

Kotimäentie 1 32210 
Loimaa FINLAND

T +358 10 843 7000
www.multiva.info

Izplatītājs Latvijā:
 SIA ATVASES - RK 

"Ceriņi" Viesturu 
pag. Rundāles nov. 

LV-3927
 +371 22336672

www.atvases-rk.lv
info@atvases-rk.lv




