
Sektionsavstängning



Olika sätt att styra såmaskinen på

• ISOBUS TaskControl

• ControlStation + Seriekabel till GPS
(SB-195)

• Väderstad Universal Control v1.0



På Väderstads hemsida kan du se kompabilitet

1

2 3



E-Control + ISOBUS

• Denna kombination möjliggör sektionsavstängning, antal sektioner beror på skärmen men inget generellt problem 

med våra maskiner. Antalet produkter har betydelse om såmaskinen har exempelvis utsäde, gödsel och frölåda.

• Variabel giva möjlig, beroende på hur många produkter skärmen kan hantera



Produkt 1, Gödning

Produkt 2, Utsäde

För att ISOBUS skärmen 

ska stänga av dem 

individuellt så måste den 

kunna hantera 3 

produkter 

Denna maskin är en sektion på 3 meter 

som stängs av, skärmen ska dock kunna 

hantera minst 3 sektioner

Produkt 3, Frölåda

Bra att veta
En Väderstad såmaskin vet inte var den är 

(Loggar GPS data i enbart service- syfte)



Glöm inte att titta i instruktionsboken, detta ska ses som en hjälp 

och Quick Start för sektionsavstängning.

Jag rekommenderar 

att kolla igenom 

hela instruktionen 

innan du börjar



Sektionsavstängning, vad göra i 

iPad



• Under fliken inställningar och allmänna i 

vänstra kolumnen, se till att ISOBUS Task 

Controller är vald.



• Under Task Control ska alla 

inställningar och mått verifieras, gå 

till nästa sida för mått.



Negativt tal 

framför hjulen

Mått

Hur är maskinen kopplad, 

exempelvis hitchkrok
Har maskinen någon 

sneddragning? En väl inställd 

maskin har inte det

Hur långt är de från 

kopplingspunkt till mellan 

maskinens bärhjul?

Hur långt är det till de olika appliceringspunkterna 

utifrån maskinens bärhjul? OBS negativt tal när 

de är framför bärhjulen

Denna knapp ger dig fabriksinställning och de värden 

som är fasta på maskinen blir då ifyllda



SC på och av tider

• De är den tid det tar för produkten vi har lastat i 

sålådan att komma ut genom billarna. De tider som är 

inlagda är ”standard” tider som kan behöva ändras för 

högsta noggrannhet 

• För att ISOBUS skärmen ska kunna styra såmaskinen 

så måste sektionsstyrning vara på Ja

• Styrning av giva är om ISOBUS skärmen ska styra 

någon giva variabelt genom styrfil, för att det ska vara 

möjligt måste den stå på On. Har ingen påverkan på 

sektionsavstängning.



Såhär kan av/påstängning se ut, detta är 6m Rapid



När du sedan gått ut till körmenyn i iPaden så startas systemet om (20 sek)

Nu ska alla inställningar verifieras i ISOBUS skärmen, 

detta är väldigt viktigt och helt avgörande för en 

korrekt funktion!!



Kontrollera alla inställningar i ISOBUS skärmen så de stämmer, det 

är där de gäller!!! Ta för vana att kolla dagligen innan sådd

Såhär ser en 

Fendt ut



Utsäde överlapp 99 % eller högt tal för att inte få en 

mista, (99% på en 6 meter maskin innebär 99% på 3 

meter arbetsbredd = vi tillåter 3 cm ”mista”)

Gödning kanske 50-70% (minskar dubbelsådd av 

gödning och risk för liggsäd) Olika skärmar har olika 

stegning

Inställning överlapp



Hastighet på traktorn

• Konstant hastighet innan vändtegen och efter vändtegen är otroligt viktigt för noggrannhet vid 

vändtegsgräns

• Såmaskinen måste slå på/av innan den kommer till vändtegen för att inte få mista eller dubbelså. Då är det 

väldigt viktigt att maskinen är i marken (annars tillåter inte såmaskinen sådd) och att vi har en bra konstant 

hastighet. Skärmen kommer beroende på din hastighet slå av/på maskinen helt beroende av vad du har för 

inställning på ventilfördröjning och hastighet på traktorn. Kör du fort måste skärmen slå av/på tidigare innan 

gränsen mot när du kör långsamt. Ändrar du hastigheten inom dessa tider kommer det inte gå att uppnå ett 

bra konstant resultat

• Rekommenderar att använda vändtegsautomatik



Då är de dags att börja köra praktiskt

Då det ofta är svårt att mäta från fältkanten när man börjar köra för första gången inne i fältet så har jag ett 

rekommenderat sätt att göra det på

• Om du har en 6 meter såmaskin

• Kör vändtegen först 3 varv och låt markören in mot fältet vara i backen, då får du en skarp gräns på 21 meter 

Detta är mycket lättare att mäta från den gränsen

• Börja sen och kör rakdragen i fältet, se nästa sida

Ut och titta i fält ofta! Det är det som sedan kommer synas!



Ett rekommenderat sätt att 

göra det på
Rak kant är att 

föredra

Vid 6 meter maskin och 24 meter vändteg

kör 3 drag och få rits på 21m

Sätt 1 meter överlapp
(Slå av sektionskontrollen sista varvet på vändtegen)



När du kör mot 

vändtegen.

Konstant hastighet inom 

ventilfördröjningstiden 

och leta mitten
När du kör ut från 

vändtegen.

Konstant hastighet inom 

ventilfördröjningstiden 

och leta på ytterkanterna



Målningen i skärmen måste stämma med verkligheten! 

Det är grunden till en bra inställning



Detta är Spirit 800C med bra inställning, 60-80 cm överlapp



Att tänka på

• Var intresserad

• Börja helst inte med rapsen (svårt att leta efter små frön)

• Låt det ta tid

• Var gärna 2 personer och hjälps åt 

• Var inte hungrig (har ni sett Snickers reklamen)

• Slå av sektionskontrollen sista varvet på vändtegen så maskinen inte får ett konstigt beteende


