
Lohkoautomaatio



Erilaisia tapoja ohjata kylvökonetta

• ISOBUS TaskControl

• ControlStation + Sarjakaapeli GPS:lle
(SB-195)

• Väderstad Universal Control v1.0



Yhteensopivuustiedot löydät Väderstadin nettisivuilta
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E-Control + ISOBUS

• Tämä yhdistelmä mahdollistaa lohkoautomaation, lohkojen lukumäärä on riippuvainen ISOBUS-terminaalista, 

mutta yleisesti ottaen ei ole ongelma Väderstad-koneiden kanssa. Tuotteiden lukumäärällä on merkitystä, mikäli

kone on kylvölannoitin ja varustettu lisäksi piensiemenkylvölaitteella.

• Määränsäätö levityskartalla mahdollinen, riippuen kuinka monta tuotetta terminaali kykenee käsittelemään.



Tuote 1, Lannoite

Tuote 2, Siemen

ISOBUS-terminaalin

täytyy osata 3 tuotetta, 

jotta jokainen syöttö

pystytään katkaisemaan

erikseen

Tämä kone on käytännössä 1 x 3m lohko jota 

kytketään päälle tai suljetaan, ISOBUS-terminaalin

täytyy pystyä ohjaamaan 3 lohkoa.

Tuote 3, Piensiemen

Hyvä tietää
Väderstad kylvökone ei tiedä sijaintiaan

(GPS-dataa kerätään ainoastaan

huoltodiagnostiikkatarkoituksiin)



Lue myös ohjekirja, löydät sieltä sekä Quick Start-oppaasta apua

lohkoautomaation käyttöönottoon

Tutustu ohjekirjaan

ennenkuin aloitat

kylvöt!



Lohkoautomaatio, mitä iPadilla 

täytyy tehdä



• Tarkista asetukset-välilehdeltä, vasemman 

valikon Yleiset-sivulta, että External Control 

kohdassa on valittu ISOBUS Task Controller



• Task Control valikosta täytyy kaikki

asetukset ja mitat tarkistaa, katso

seuraavalta sivulta mitat.



Pyörän etu-

puolella

negatiivinen

arvo

Mitat

Miten kone on kytketty,

esim. vetokoukku
Kulkeeko kone sivussa? 

Hyvin säädetty kone tulee

suoraan linjassa

Kuinka pitkä matka on 

kytkentäpisteestä koneen

kannatinpyöriin?

Kuinka pitkä matka on työpisteisiin, ts. vantaisiin

kannatinpyöristä? HUOM. Negatiivinen arvo on 

pyörästön etupuolella

Tämä painike antaa tehdasasetukset ja ne mitat, jotka

koneessa ovat kiinteitä, saavat arvot.



SC päälle ja pois viiveet

• Nämä ovat viiveet, aika joka säiliössä olevalta

tuotteelta menee kylvövantaasta ulostuloon. 

Tehdasasetettuja ”vakioaikoja” voi joutua muuttamaan

suurimmat tarkkuuden saavuttamiseksi.

• Lohkon hallinta täytyy olla Päällä, jotta ISOBUS-

terminaali voi hallita syöttöjen kytkentää ja katkaisua

• Määränsäätö Päällä, mikäli halutaan ISOBUS-

terminaalin ohjaavan syöttöä levityskartan mukaisesti. 

Ei vaikuta lohkoautomaatioon.



Kylvötulos näyttää tältä, esimerkkinä 6m Rapid



Kun menet asetuksista takaisin ajonäkymään, Task Control käynnistyy uudelleen (20 sek)

Nyt kaikki asetukset täytyy tarkistaa ISOBUS-

terminaalista, tämä on todella tärkeää ja ratkaisevaa

oikean toiminnan varmistamiseksi!!



Tarkista, että asetukset täsmäävät ISOBUS-terminaalissa, nämä ratkaisevat

toimivuuden!!! Ota tavaksi tehdä tarkastus joka päivä ennen kylvön aloitusta

Tältä näyttää

esim. Fendt



Siemenen limitys 99 % tai suuri arvo, jotta ei tule

aukkoja, (99% 6 metrin kylvökoneella tarkoittaa 99% 

3 metrin työleveydellä = sallimme 3 cm ”virheen”)

Lannoite noin 50-70% (vähentää päällekkäinkylvöä ja 

lakoriskiä). Eri terminaaleissa on erilaiset skaalat.

Limityksen asetukset



Traktorin ajonopeus

• Tasainen ajonopeus päisteeseen tultaessa ja päisteestä lähdettäessä on erityisen tärkeää, jotta päisterajat

pysyvät tarkkoina ja tasaisina.

• Kylvökoneen syötön täytyy kytkeytyä päälle/pois ennen päisterajaa, jotta ei synny aukkoja tai 

päällekkäinkylvöä. Kylvökoneen täytyy olla työasennossa (muuten syöttö ei kytkeydy) ja ajonopeuden

täytyy olla tasainen. Terminaali kytkee syötön päälle/pois säädettyjen viiveiden mukaan. Mikäli ajonopeus

on suuri, terminaalin täytyy kytkeä syöttö päälle/pois aikaisemmin ennen rajaa ja vastaavasti myöhäisemmin

kun ajat hiljempaa. Jos muutat ajonopeutta suhteessa näihin viiveisiin, et tule saavuttamaan tasaista

lopputulosta

• Suosittelemme hyödyntämään päisteautomatiikkaa!



Sitten aloitetaan kylvö käytännössä

Etäisyyden arvioiminen pellon reunasta voi olla haasteellista, mikäli aloitetaan kylvö kaista-ajolla pellon

keskelle päin. Tämä on suositeltu tapa ensimmäiselle kerralle:

• Jos sinulla on 6m kylvökone

• Aja päistettä ensin 3 kierrosta ja käytä merkitsintä pellon keskelle päin, näin saat selvän rajan 21 metriin

pellon reunasta. Tästä linjasta on paljon helpompi mitata.

• Aloita sitten kaista-ajo, katso seuraava sivu.

Ulos hytistä ja tarkistamaan tulos! Se on se mikä näkyy koko kasvukauden!



Suositeltu toimintatapa

Tarkista tulos

suoralta

reunalta

6m kone ja 24 m päiste

Aja kolme kierrosta ja saat uran 21m

Aseta 1m limitys
(Lohkoautomaatio pois päältä viimeisellä

päistekierroksella)



Kun ajat kohti päistettä.

Tasainen nopeus noston

aikana. Pneumaattisella

koneella etsi jyvät

keskeltä.
Kun lähdet päisteestä.

Tasainen nopeus laskun

aikana. Pneumaattisella

koneella etsi jyvät

reunoilta.



Maalaustoiminnon näytössä täytyy vastata todellisuutta! 

Se on luotettavan säädön perusta



Tämä on hyvin säädetty Spirit 800C, 60-80 cm limitys



Ajateltavaa

• Ole tarkkaavainen

• Älä aloita rapsin kylvöllä (pienten siementen etsiminen on vaikeaa)

• Varaa aikaa

• Apumiehen kanssa homma on helpompi

• Älä ole nälkäinen (olet varmasti nähnyt Snickers mainoksen…)

• Ota viimeiselle päistekierrokselle lohkoautomaatio pois päältä


