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Vælg System (GFX kun 
Precision IQ) 

Tryk på ”Precision IQ” ikonet 

Formål med oprettelse 
af plejespor. 

Under såarbejdet kan det være en 
fordel at få oplyst hvornår 
plejesporene skal etableres, så man 
hele tiden har styr på at det bliver gjort 
korrekt! 

Forberedelse i skærmen 

Den rigtige redskabstype skal være 
valgt forud for opgaven. I dette 
eksempel er der valgt en 4 meter 
såmaskine, og vi antager i dette 
eksempel at der skal laves plejespor for 
hver 28 m. 

Tryk på start ikonet når det ønskede 
redskab og mark er valgt. 
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Vælg Styringsmønster

Tryk på Ikonet med tandhjulet for at 
komme til styringsmønstrer 

Vælg styringsmønster 

Tryk på AB-styring ikonet 

Vælg styringsmønster 

Vælg den ønskede AB linje (i dette 
tilfælde AB 4m. Aktiver den derefter.



 4 

Oprettelse af plejespor 
og bredde 

 Tryk på Plejespor 

Oprettelse af plejespor 
og bredde 

Aktiver plejesporfunktionen ved at 
trykke på det røde kryds 

Oprettelse af plejespor 
og bredde 

Vælg køresporafstand. I dette tilfælde 
kører vi med 28 meter plejespor og da 
såmaskinen er 4 meter, betyder det at 
vi hver 7 gang skal have et plejespor 
(4x7=28). Så vi taster 7 i dette tilfælde. 

Tryk udfør når det er gjort 
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Oprettelse af plejespor 
og bredde 

Tryk dernæst på grøn flueben 

Oprettelse af plejespor 

For at vende tilbage til markopgaven, 
tryk på ikonet med manden der løber 

Oprettelse af 1. 
plejespor 

Tryk på juster ikonet for guidnings 
justeringer for at bestemme hvor 1. 
plejespor skal placeres
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Oprettelse af 1. 
plejespor 

Her bestemmes det, hvor første 
plejespor skal ligge. I dette tilfælde vil 
det være 14 meter fra markgrænse da 
det er en 28 meter sprøjte. Og med en 
4 meter såmaskine betyder det det 4 
spor fra markgrænse (2+4+4+4=14).  
Når du holder på den linje du vil have 
som 1. plejespor trykker du på ikonet 
Indstil Plejespor 

Oprettelse af 1. 
plejespor 

4. spor fra markgrænse er nu indstillet
som 1. plejespor

Automatisk indstilling 
af plejespor under 
såarbejdet 

Efterhånden som såarbejdet skrider 
fremad, markeres plejesporene 
automatisk ifølge de indtastede 
værdier. 




