
 7 Secties open   of gesloten      
       
                 = ECONOV

  Secties open    of gesloten             
                 = W-CONTROL

  Sectie open       of gesloten    

                        = WPB / STOP & GO

 8 Werkbreedte 

 9 Aanpassingsindicatie

 10   Sluiters open  of gesloten     
 ECONOV /  

    W-CONTROL   
    Stop&go  /  WPB

 11 Voorwaartse snelheid

 12  F(x) ECONOV  = AAN /  = UIT 
 

  F(x) W-CONTROL  = AAN /  = UIT

 
  F(x) STOP & GO  = AAN /  = UIT  

 13 Aanpassingsselectie

 14 Standaard is deze knop niet   zichtbaar. 

  Het systeem past indien nodig voortdurend de dosering aan, om 
de vereiste dosering per hectare te behouden. 
De toets kan zichtbaar gemaakt worden voor manuele bedie-
ning; raadpleeg de handleiding.

 15 Rand
  Tribord 2D 
  U kunt de rand selecteren

        Stand kantstrooien 

  Tribord 3D 
  U kunt de rand selecteren
  uit twee opties:

 randbestrooiing toestaan

 milieuvriendelijke randbestrooiing

 16 Start/Stop strooien
 

 1  Door de schermen bladeren: 
 
- Home 
 
- Job Settings 
 
- Information 
 
-Advanced Setting 

 2 Gewicht in de trechter (effectief )

 3  Positie-indicator van de elektrische bedieningselementen voor 
de dosering

 4 Selectie linker schijf     

 5 Selectie dosering per hectare

 6 Benaming meststof 

 
 

BEKNOPTE HANDLEIDING

Bij gebruik van STOP&GO en/of W-CONTROL en/of ECONOV,  
moet de correcte instelling van het GPS-systeem gecontroleerd 
worden 

in deel  ‘Task controller’. 

Raadpleeg de handleiding van uw 
iSOBuS-cOnSOle en de StOp & gO 
Of ecOnOv machinehandleiding.
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De volgende instructies dienen om de machine snel te kunnen ops-
tarten via de drie hoofdmenu’s

3

6 8 1110

1

1

2



 1 De lengte die nog bewerkt moet worden 

 2 De oppervlakte die nog bewerkt moet worden 

 3 Theoretische strooihoeveelheid

 4  Effectief bestrooid gebied

 5  Gebruikt om de tellers te resetten door ingedrukt te houden

 6 Keuze tussen GEDEELTELIJKE of VOLLEDIGE teller.
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BIJZONDER GEBRUIK

Bijvoorbeeld met een toevoertrechter of voor zeer lage do-
seringen/ha kan de dynamische kalibratiefunctie bediend 
worden met
   = AAN              of              = UIT

Raadpleeg de handleiding om de dynamische bediening te 
activeren.

 
-  Druk op   tijdens wegtransport of bij het 

laden.

-  Gebruik de modus   niet tijdens het bijvul-
len met een trechter 
in beweging.

De modus  schakelt naar  wanneer 
 
het trechterniveau ≤ 200 kg is.

INFORMATION-MENU
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•  Selecteer het menu  en voer ach-
tereenvolgens de volgende handelingen uit.

 1  Voorwaartse snelheid. 
Wordt automatisch gekalibreerd. 
Via een pictogram   kunt u de bron van de snel-

heidsinformatie bevestigen.

 2  Selecteer het pictogram  om een reeds opgesla-
gen meststof te kiezen of een letter toe te wijzen aan uw 
meststof. De T-factor kenmerkt het meststofdebiet. Om 
een startwaarde in te geven voor de T-FACTOR raad-
pleegt u de  website.  
(fabrieksinstelling = 1.00)

 3  Breedte-instellingen.
 Pictogram selecteren  : 
 
-  Met een ECONOV kiest u de messenset, programmeert 

u de breedte en past u de positie aan van de marke-
ring voor de strooischacht (volg de instructies op het 
scherm). 
Om de markeringswaarde te vinden raadpleegt u de 
website of de handleiding, breedte-instellingen.

-  Kies met een W-CONTROL  de set schoepen en pro-
grammeer de breedte.

-  Programmeer de breedte met een Stop & Go of een 
WPB.

 4  Alvorens te laden voert u de tarra uit met een lege trechter en 
op vlakke ondergrond   en  volgt u de instructies op 

het scherm.

 5  Valideer met de machine W-CONTROL het gebruik van 
de reductor. Raadpleeg de handleiding.

   Terug naar menu 
 
 

 6  Vanuit het HOME-menu selecteert u  
om de vereiste dosering per hectare te programmeren 
en bevestig vervolgens.

•  De machine is nu klaar om te strooien

Het systeem werkt automatisch en transparant. 
De T-factor wordt automatisch gekalibreerd zonder tus-
senkomst van de bestuurder.

 7  Controleer dat het pictogram  aanwezig is;  
de aanwezigheid ervan bevestigt de automatische werking. 
 

 Raadpleeg de handleiding als het pictogram  
        afwezig is.

 8  U kunt de rand selecteren of

 9  U kunt de dosering aanpassen aan de hand van de 
 
pictogrammen 1 door op de pictogrammen   
 
of  te drukken kunt u de dosering per hectare 
 
 aanpassen. 
 
Nadat u een keer of verschillende keren op deze toetsen 
 
gedrukt heeft, verschijnt een nieuw pictogram:  
 
Om terug te keren naar de geprogrammeerde dosering,  
 
moet u het pictogram  ingedrukt houden.
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  U kunt nu de trechter vullen  
‘Sluiters gesloten’.     

7

6
1

2

3

4

5


