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WOORD VOORAF
Deze gebruikershandleiding is bedoeld voor personen
die verantwoordelijk zijn voor de bediening van de
SBGuidance software. Deze handleiding bevat

In deze gebruikershandleiding wordt gebruik gemaakt
van een aantal begrippen om uw aandacht extra te
vestigen op een aantal zaken.

belangrijke instructies die bij het in bedrijf stellen,
bedienen en onderhouden van uw SBGuidance
systeem opgevolgd dienen te worden. Deze
handleiding dient daarom voor! inbedrijfstelling
gelezen en begrepen te zijn door het
verantwoordelijke personeel en moet steeds aanwezig
zijn bij het apparaat.
Deze handleiding is een origineel document en is niet
voortgekomen uit een vertaling. Aan de samenstelling
van deze handleiding is uiterste zorg besteedt. Raven
Europe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten
of onvolledigheden in dit document.
Eventuele opmerkingen of vragen kunt u sturen naar
service-eu@ravenind.com
Raven Europe of één van zijn leveranciers kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor eventuele
lichamelijke of materiële schade veroorzaakt
tijdens het gebruik van het SBGuidance systeem.
Het geïnstalleerde SBGuidance systeem produceert
minder dan 70 dB(A).
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Tip:

Geeft suggesties om bepaalde taken
makkelijker uit te voeren.
Let op!:

Maakt de gebruiker attent op mogelijke
problemen.
Voorzichtig!:

Geeft aan dat het apparaat mogelijk schade
kan oplopen.
Waarschuwing!:

Geeft aan dat er gevaar is voor persoonlijk
letsel.
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DISCLAIMER

WAARSCHUWING!


U dient onder alle voorkomende omstandigheden de veiligheidsvoorschriften vanuit de
gebruikershandleiding van de tractor of het werktuig op te volgen.



Het is ten strengste verboden het SBGuidance systeem te gebruiken op de openbare weg.



Het is ten strengste verboden een rijdende machine te verlaten met of zonder ingeschakeld SBGuidance
besturingssysteem.



Om schade of brand te voorkomen vervang kapotte zekeringen uitsluitend door zekeringen van hetzelfde
type en stroomsterkte.



Het SBGuidance besturingssysteem is niet in staat om obstakels te detecteren en bijgevolg te vermijden.
Indien er zich een obstakel op uw pad bevindt, moet u steeds zelf actie ondernemen om het te ontwijken.



Laat enkel bevoegde personen het systeem bedienen. Onder bevoegde personen verstaat men: mensen die
de handleiding gelezen hebben en zowel fysiek als geestelijk instaat zijn het systeem te bedienen.



Het systeem bevat bewegende delen. Zorg dat zich in de directe omgeving van de machine geen mensen
bevinden.



In geval van uitval of indien een storing in het systeem zich voordoet, sluit de machine af en koppel de
stroomvoorziening los om verdere schade te voorkomen. Neem contact op met uw dealer voor verdere
instructies.



Draag altijd persoonlijke beschermings middelen alvorens het systeem te bedienen, aanpassen of repareren
buiten de cabine.



Start altijd eerst de machine alvorens het SBGuidance besturingssysteem op te starten om piekspanningen te
vermijden.

LET OP!


Raak het touch screen enkel aan met uw vinger of een speciale touch screen-pen. Bij het bedienen met
scherpe voorwerpen kan het touch screen permanente schade oplopen.



Reinig het touch screen enkel met een vochtige doek. Gebruik geen bijtende of agressieve producten.



Als de terminal een langere tijd niet gebruikt wordt, dan bij voorkeur de terminal uit de trekker halen en in
een verwarmde omgeving opslaan. Dit bevordert een langere levensduur van de elektronische componenten.



Om diefstal te voorkomen doet u er verstandig aan om uw trekker niet met terminal en GPS-antenne
onbeheerd in het veld achter te laten.
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Met opzet leeg gelaten.
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1 BENODIGDHEDEN
Om VRA te gebruiken in SBGuidance zijn, afhankelijk
van het type terminal, een aantal zaken van belang.

1.1 LICENTIE
Een licentie is benodigd om VRA te gebruiken in
SBGuidance. Neem contact op met uw dealer voor
deze licentie.

1.2 BEKABELING
VRA gegevens worden verzonden met Rx / Tx
berichten door een seriele kabel te gebruiken.

1.2.1 VIPER 4 / VIPER 4+
Om VRA te gebruiken op een Viper 4 of Viper 4+ moet
de seriele RS232 connector gebruikt worden welke in
de kabelboom aanwezig is (label VRA/NMEA2). Deze is
te zien in Figuur 1. Deze connector is benodigd voor
het overbrengen van informatie.
Een normale seriele kabel kan gebruikt worden om
deze connector te verbinden met een ontvangende
computer (bijvoorbeeld een strooicomputer of
spuitcomputer). Een nul modem kan nodig zijn om de
overdracht van informatie mogelijk te maken.

1.2.2 GEOSTAR

FIGUUR 1: VRA CONNECTOR

Wanneer er VRA op een GeoStar (200/250) gebruikt
gaat worden is de M12 connector op de zijkant van de
terminal benodigd om informatie over te brengen. De
volgende kabel is nodig:
11158000134 – HRNS, VRA COMMUNICATION
Deze kabel heeft aan de ene zijde een M12 connector
en aan de andere zijde een standaard seriele RS232.
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2 INSTELLINGEN
Nadat de licentie is aangevraagd en geinstalleerd is op
de terminal moeten er een aantal instellingen gedaan
worden. Hierin is onderscheid gemaakt in de
instellingen die een dealer moet doen en de
instellingen die de gebruiker zelf moet doen om VRA
te gebruiken.

2.1 DEALER INSTELLINGEN
Ga naar de SBGuidance Configurator en selecteer
Settings > Add-ons. Vink ‘’Variable Rate Control’’ aan.
Ga nu naar het tabblad ‘’VRA’’. Stel de juiste machine
in en selecteer de juiste COM poort. (zie Figuur 2) De
volgende protocollen zijn geintegreerd:













Teejet 844
Startec P530
Raven SCS4000
Miedema
LH-Agro (LH5000)
Kverneland
Kuhn/Rauch
Bollenplanter
Agrifac Condor
Amazone Amatron+ (zaaimachine)
Amazone Amatron+ (spuitmachine)
Amazone Amatron+ (strooier)

FIGUUR 2: DEALER INSTELLINGEN

De COM poort voor VRA 1 is standaard COM4.
Daarnaast moet het juiste filter ingesteld worden. Dit
zijn de waarden uit het .dbf bestand die gebruikt
moeten worden. Standaard zijn de volgende ingesteld:


Rate



Rating



Dose



Dosering

Als de gebruiker van de VRA kaart een van deze
namen gebruikt in het .dbf bestand hoeft deze
instelling niet gewijzigd te worden.
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Als er meerdere VRA kaarten tegelijk gebruikt worden
zullen ook meerdere protocollen en COM poorten
geselecteerd moeten worden om dit mogelijk te
maken. De COM poorten voor VRA2 tot VRA4 zijn
afhankelijk van het type connector wat gebruikt wordt.
Neem contact op met SBG wanneer deze optie
geactiveerd moet worden.

2.2 INSTELLINGEN SBGUIDANCE
De VRA instellingen kunnen gevonden worden onder
Instellingen > VRA (zie Figuur 3).

2.2.1 OMSCHRIJVING VAN DE INSTELLINGEN
Apparaat:

Het protocol welke
geselecteerd is in de dealer
instellingen

Poort:

De COM poort welke
geselecteerd is in de dealer
instellingen

0,00:

De huidige VRA waarde welke
uitgestuurd wordt

Schaalfactor:

Schaal de VRA kaart omhoog of
omlaag (Normaal = 100% =
1,00)

Gebruikerswaarde:

Waarde welke uitgestuurd
wordt wanneer er buiten de
VRA kaart gereden wordt.

Standaard waarde:

Waarde welke de VRA waarde
verwerpt (overschrijft).
Wanneer VRA is verbonden met
de COM poort zal deze knop
groen worden.
Laad een VRA kaart van de USB
stick
Open om de geladen VRA kaart
te zien.
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2.2.2 LADEN VAN EEN VRA KAART
Plaats een VRA kaart (.shp, .shx, .dbf) op een USB stick.
Plaats deze USB stick in de terminal.
Ga naar Instellingen > VRA en druk op

om de

instellingenpagina te openen.
Druk op

(zie Figuur 4) om VRA kaarten te

zoeken op de USB stick.
FIGUUR 4: LADEN VRA KAART

Selecteer de VRA kaart welke u wilt gebruiken en druk
op

om de kaart te kopieren naar de terminal

(zie Figuur 5).

FIGUUR 5: VRA KAAR KOPIEEREN NAAR DE
TERMINAL
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Nadat de kaart is geladen is de kaart zichtbaar in
Instellingen > VRA nadat er op de knop

is

gedrukt (zie Figuur 6).
Huidige positie van de machine
Er is een verbinding tussen SBGuidance en de
geselecteerde COM poort.

FIGUUR 6: VRA KAART IN SBGUIDANCE

Wanneer de VRA pagina verlaten wordt zal de huidige
uitgestuurde waarde altijd zichtbaar zijn. De locatie
hiervan is linksboven (zie Figuur 7).

FIGUUR 7: VRA WAARDE IN HET HOOFDSCHERM
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