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Woord vooraf
Deze installatiehandleiding is bedoeld voor personen die verantwoordelijk zijn voor de
installatie van een Electronic Valve Controller voor het rechtstreeks aansturen van
elektronische ventielen van een Fendt trekker met een kruishendel bediening. Deze
handleiding bevat belangrijke instructies die bij het in bedrijf stellen, bedienen en
onderhouden van het SBGuidance systeem opgevolgd dienen te worden.
Aan de samenstelling van deze handleiding is uiterste zorg besteed. SBG Precision
Farming aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten of onvolledigheden in dit
document.
Eventuele opmerkingen of vragen kunt u sturen naar info@sbg.nl.
SBG Precision Farming of één van zijn leveranciers kan niet aansprakelijk gesteld
worden voor eventuele lichamelijke of materiële schade veroorzaakt tijdens het
gebruik van het SBGuidance systeem.
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Disclaimer
Waarschuwing!:
Schakel de trekker te allen tijde uit bij installatie- en reparatiewerkzaamheden aan
de hydraulische en elektrische componenten van het SBGuidance systeem.
Waarschuwing!:
U dient onder alle voorkomende omstandigheden de veiligheidsvoorschriften vanuit
de gebruikershandleiding van de tractor of het werktuig op te volgen.
Waarschuwing!:
Het is ten strengste verboden het SBGuidance systeem te gebruiken op de
openbare weg.
Waarschuwing!:
Het is ten strengste verboden een rijdende machine te verlaten met ingeschakeld
SBGuidance besturingssysteem. De bestuurder blijft te allen tijde verantwoordelijk
voor de koers van het voertuig.
Waarschuwing!:
Om schade of brand te voorkomen kapotte zekeringen uitsluitend vervangen door
zekeringen van hetzelfde type en stroomsterkte.
Waarschuwing!:
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.
Waarschuwing!:
Laat enkel bevoegde personen het systeem bedienen. Onder bevoegde personen
verstaat men: personen die de handleiding gelezen en begrepen hebben, door een
product specialist toelichting hebben gekregen en zowel fysiek als geestelijk in staat
zijn het systeem te bedienen.
Voorzichtig!:
Start altijd eerst de machine alvorens het SBGuidance besturingssysteem op te
starten om piekspanningen te vermijden.
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Voorzichtig!:
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.
Voorzichtig!:
Alvorens het touch screen te reinigen met chemische producten of alcohol
raadpleeg eerst uw leverancier welke producten wel geschikt zijn.
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1. Instructies bij montage Electronic Valve Controller (EVC)
Deze handleiding is specifiek voor een Fendt trekker met elektronische ventielen en
kruishendel bediening opgesteld. In deze handleiding wordt daarom alleen uitleg gegeven
over onderdelen die specifiek worden meegeleverd voor dit type elektronisch ventiel.
Alle benodigde onderdelen worden aangeleverd, inclusief deze handleiding. Controleer
altijd of alle onderdelen die vermeld staan op de pakbon en in hoofdstuk 2 zijn afgebeeld
daadwerkelijk aanwezig zijn.

2. Componentenoverzicht

1

3
2

Teken
1
2
3

Bestel nr.
SBG13711-04
SBG13714-24
SBG10919-06

Omschrijving
Harness in-cab DT/DT-DTM
Harness EVC Fendt kruishendel
Electronic valve controller
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3. Opbouw
Het advies is om tijdens de opbouw van de
EVC de volgende werkwijze aan te houden:
1. Plaatsen en wegwerken van het harness incab DT/DT-DTM harness in de bestaande
kabelboom.
2. Montage en aansluiten van de EVC (bij
voorkeur bovenop de DynamIQ).
3. Demonteren van de armleuning.
4. Bevestigen en aansluiten van de EVC kabel.
5. EVC via de CANTool instellen en testen.
6. Terugplaatsen van de armleuning.
3.1. Aansluiten en wegwerken van
DT/DT-DTM harness
Gebruik voor het aansluiten en wegwerken van
het DT/DT-DTM harness de volgende
werkwijze:
1. Zoek achter de kappen van de cabine
console één van de DT-connectoren in de
bestaande kabelboom (Figuur 1).
2. Verbreek de bestaande verbinding door de
twee DT-connectoren uit elkaar te trekken.
3. Sluit nu het nieuwe DT/DT-DTM harness
aan tussen de verbroken verbinding.
Figuur 1 DT-connector bestaande kabelboom

Zorg vóórdat de bestaande verbinding
wordt losgehaald dat de terminal
uitgeschakeld is.
Werk het DT/DT-DTM harness zo netjes
mogelijk weg achter de kappen in de
cabine.
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3.2. Montage en aansluiten EVC
Plaats de EVC bij voorkeur bovenop op de
DynamIQ. Voor het plaatsen van een EVC op
de DynamIQ worden M8 afstandbussen
meegeleverd.
Als het niet mogelijk is om de EVC bovenop de
DynamIQ te plaatsen, dan is het aan te raden
om deze ergens achter de cabine console te
plaatsen (Figuur 2). In sommige gevallen is het
ook mogelijk om de EVC naast de DynamIQ te
monteren.
Sluit vervolgens de grijze DTM-connector van
het DT/DT-DTM harness aan op de EVC.
Zorg ervoor dat de gemonteerde EVC
makkelijk bereikbaar blijft, ook als deze
weggewerkt wordt achter de beplating in
de cabine.

Figuur 2 Montage EVC Fendt.

3.3. Demontage armleuning
In Figuur 3 is een onderaanzicht van de Fendt
armleuning met kruishendel voor de bediening
van de elektronische ventielen weergegeven.
Verwijder deze onderkap van de armleuning
door de vijf torx schroeven te verwijderen zoals
gemarkeerd met de rode cirkels in Figuur 3.
Verwijder daarna de vijf torx schroeven in de
printplaat zoals gemarkeerd met de rode cirkels
in Figuur 4. Hierdoor kan de connector van de
kruishendel gemakkelijk van de Fendt printplaat
afgehaald worden. Er is een rode beveiligingpal
(Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) op
eze connector gemonteerd. Duw de connector
met deze beveiligingpal voorzichtig van de
printplaat los.
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Figuur 3 Onderkant Fendt armleuning.

Figuur 4 Printplaat Fendt armleuning.
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3.4. Bevestigen en aansluiten EVC
kabel
Voor het bevestigen van de EVC kabel moet de
bovenkant van de armleuning losgehaald
worden. Verwijder de schroeven zoals
gemarkeerd in Figuur 5. Vervolgens kan de
armleuning achterwaarts uit de behuizing
getrokken worden.
Geleid de EVC kabel door de armleuning naar
binnen (Figuur 6). Belangrijk hierbij is om de
kabel netjes in de zwarte mantelbuis te
bevestigen. Het is meestal nodig om de bruine
DTM-connector van de kabel los te halen. In
Tabel 2 van de bijlagen is de pinning van deze
connector weergegeven.
Sluit vervolgens de EVC kabel met de header
connector aan op de bestaande kabel van de
Fendt trekker (Figuur 7, Figuur 8). Sluit ook de
bruine DTM-connector aan op de EVC.

Figuur 5 Bovenkant Fendt armleuning.

Sluit als laatste stap de bestaande header
connector van de Fendt trekker aan op
overgebleven connector van de EVC kabel
(Figuur 7, Figuur 8).
Figuur 6 Geleiding EVC kabel naar Fendt
kruishendel.

Figuur 7 Connectoren EVC kabel. Header connector
is omcirkeld
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3.5. EVC instellen via CANTool
EVC wizard
Om het hendel via de EVC wizard van de
CANTool in te stellen moeten de volgende
stappen genomen worden:
1. Start de CANTool en klik Initialize.
Gebruik voor het instellen van de EVC
minimaal CANTool 1.28.
2. Kies in het tabblad MyDevice bij Preselection Navigation Controller (Tractor).
Druk op Connect om verbinding te
maken.
3. Stel in het tabblad MyPartners de IO
controller in op EVC en klik op Add (zie
Figuur 9).
4. Klik op de Run Setup Wizard. Selecteer
bij Step 1 van de EVC setup wizard het
type hendel. Kies voor het Fendt
kruishendel de Fendt vario console – 1
button (Figuur 10).
5. Leg de links (voor)-, rechts (achter)- en
middenstand waarden van het hendel
vast door het hendel in de genoemde
standen te zetten en vervolgens
achtereenvolgens op calibrate left,
calibrate right en calibrate center te
drukken. Dit moet voor zowel de
voor/achter stand als de links/rechts
stand van het kruishendel. Als deze
waarden allemaal vastgelegd zijn
worden de zes waarden groen (Figuur
11). Klik vervolgens op Done.
6. Test de aansturing via de EVC. Om de
aansturing te testen kan de schuifbalk,
weergegeven in Figuur 12, heen en weer
geschoven worden. Druk op Unlock
alvorens deze balk heen en weer te
schuiven.

Figuur 8 Losgekoppelde connectoren Fendt
kruishendel.

Figuur 9 CANTool tabblad MyPartners

Figuur 10 EVC Setup Wizard Step 1.

Figuur 11 EVC Setup Wizard Step 2.
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Controleer in het EVC instelscherm de
SW (software) version (Figuur 12).
Gebruik de meest recente EVC firmware!
Configuratie werktuigbesturing
Voor het afregelen van de werktuigbesturing
moet dezelfde werkwijze aangehouden worden
als bij het gebruik van een hydraulisch
werktuigmanifold. Gebruik daarom de
bestaande handleidingen voor het afregelen
van de desbetreffende werktuigbesturing.
Figuur 12 CANTool EVC instelscherm.

Belangrijk is wel om in het CANTool
instelscherm voor de werktuigbesturing bij
Actuator Type EVC Slave in plaats van PWM of
on/off te kiezen (Figuur 13).
Gebruik voor de werktuig steering
controller de meest recente firmware!

3.6. Terug monteren armleuning
Test altijd eerst de aansturing via het CANTool
EVC instelscherm (stap 6 uit hoofdstuk 3.5.1)
alvorens de armleuning terug te monteren.
Plaats daarna de armleuning (Figuur 5), de
printplaat (Figuur 4) en de kap onder de
armleuning (Figuur 3) terug.
Figuur 13 CANTool werktuigbesturing instelscherm.
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4. Bijlagen
Tabel 1 Pinning STU A-connector (grijs).

Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Omschrijving
Actuator power
Actuator power
ECU power
N.C.
N.C.
CAN High
CAN Low
N.C.
N.C.
ECU ground
Actuator ground
Actuator ground

Kleur
Rood
Rood
Rood
N.C.
N.C.
Geel
Groen
N.C.
N.C.
Zwart
Zwart
Zwart

1

6

12

7

Tabel 2 Pinning STU B-connector (bruin).

Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Omschrijving
Signaal hendel A IN
Signaal hendel A OUT
Signaal hendel B IN
Signaal hendel B OUT
Stuursignaal IN
Stuursignaal OUT
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
VCC machine
GND machine

Kleur
Geel
Grijs
Blauw
Geel
Paars
Groen
Rood
Zwart

Pag 12/12 I SBG-EVC Fendt-IM-NL-V1.0

1

6

12

7

