
MCCONNEL ROBOCUT GPS AUTOSTYRNING 

 



Inledning 
ROBOCUT ALL-TERRAIN fjärrstyrda maskiner har som tillval ett GPS-system för automatisk styrning, 
utvecklat i samarbete med Trimble, ett av världens ledande företag inom positioneringteknik för många 
användningar. 

Autostyrningens komponenter 

a. Pekskärm - Trimble® GFX-750 display. 

b. NAV-900 autostyrningsstyrdon 
• En GNSS-mottagare med integrerad tröghetsnavigering (IMD) och autostyrningens styrdon. 

 

 



Fördelar med ROBOCUT GPS 
 • Exakt kontroll – ROBOCUT GPS autostyrning skapar möjlighet för operatören att exakt styra klippningen 

med en noggrannhet av 25 mm på upp till 150 meters avstånd, vilket eliminerar slöseriet med 
överlappningar vid varje drag, och ökar produktiviteten dramatiskt. 
 

• Ökad avverkning - Enorma fördelar i avverkning och effektivitet uppnås när ROBOCUT GPS Autostyrning 
är aktiverad eftersom klipphuvudets fulla bredd alltid utnyttjas, även på långa arbetsavstånd. 
 

• Förbättrad säkerhet - Automatisk spårhållning gör det möjligt för operatören att arbeta exakt, även på 
större avstånd, och att övervaka maskinen från en säker observationsplats. 
 

• Enkel att använda 
− 
− 
− 
− 
 
− 

ROBOCUT GPS Autostyrning är snabb, enkel och intuitiv. 
Stycka upp området genom att helt enkelt köra eller klippa runt utkanten. 
Identifiera alla hinder inom klippytan genom att köra eller klippa runt om dem. 
Välj den körriktning som ger den effektivaste klippvägen med de minsta antalet vändningar och 
längsta klippdragen.  
Spara och lagra data för framtida användning. 

Nyckelegenskaper 
• 
• 
• 
• 

Kompakt integrerad allt-i-ett mottagare och styrdator med hög noggrannhet. 
Inbyggd hög noggrannhet IMU (terrängkompensering). 
Trimble™ Maxwell 7 GNSS-teknik. 
Många monteringsalternativ inklusive snabblossning för enkel omflyttning mellan 
fordon. 

  

 

  

 



NAV-900 systemöverblick 

Pos. 
1 
2 
3 
4 
5 

GFX-750 display 
NAV-900 autostyrningsstyrdon 
NAV-900 kabel till autostyrningsstyrdon 
GFX-750 ström- / displaykabel. 
GFX-750 strömmatning (batterikabel) 

 

Förbereda fordonet för installationen 

Inriktning av fordonet 
• 
• 
• 
• 

Parkera fordonet på ett fast, plant underlag. Blockera fram- och bakhjulen. 
Ställ in styrningen på rakt fram. 
Avlägsna all smuts och skräp från de ytor på fordonet där spårhållningssystemet ska installeras. 
OBSERVERA! – med vänster och höger sida av fordonet utgår man från en position bakom fordonet 
när man tittar i den normala körriktningen. 

Orientering av autostyrningsstyrdonet 
• IMD-enheten (integrerad tröghetsnavigering) måste installeras stadigt med orienteringen av 

autostyrningens styrdon specificerad med fordonets ovansida/front som referens. 
En neutral orientering 0°, 0°, 0° (krängning, nickning, girning) krävs med kupolen uppåt och 
anslutningarna pekande bakåt mot traktorns bakände. 

• 

Montering av autostyrningens styrdon 
• 
• 

Autostyrningens styrdon är lätt att montera på maskinen med hjälp av dess transportbox (se nedan). 
Alternativt finns en monteringsplatta att tillgå för fastsättning på andra monteringsfixturer. 

 

 

 

 

 

 



NAV-900 - Användning 
 

NAV-900 autostyrningens styrdon fast program 
• 
• 

NAV-900 fasta program uppdateras automatiskt för att passa till den version som körs på Trimble-displayen. 
Du kan få uppdateringar manuellt via USB-minne eller via Internet med hjälp av Wi-Fi. 

Användning av systemet 
• 
• 

Slå på Trimble® GFX-750 display och berör symbolen Precision-IQ för att starta applikationen. 
Nödstopp - Berör symbolen Nödstopp på någon av skärmarna för att stoppa alla aktiviteter som styrs från 
displayen. 

Berör resursfältet på hemskärmen för att konfigurera och välja önskad resurs: 

GNSS - På fältet GNSS visas status för satellitförbindelsen. Grön indikerar tillfredsställande täckning. 

Vehicle - Berör Vehicle för att se alla detaljer om fordonet. Du kan konfigurera en ny fordonsprofil, 
välja en befintlig profil och bearbeta profildetaljer. 

Implement - Fältet Implement (redskap) identifierar det redskap som du använder för att utföra arbetet. 
Redskap kan vara dragna redskap eller utrustningar för självgående utrustning. 
 

Material - Berör fältet Material för detaljer om produkten som du tänker sprida på ett visst fält. 
På fältet Material visas det material som aktuellt har valts och täckningskvoten för applikationen. 

Field - Berör fältet Field för att öppna en lista med alla fält som är förknippade till kunden och gården. 
Flera kunder, gårdar och fält kan lagras. En kund kan ha flera gårdar och en gård kan ha obegränsat 
antal fält. Nya fält kan skapas vid behov. 

Task - Resursen Task (uppgift) motsvarar valt redskap och material. 
Fältet Task visar hur många procent som har klarats av. 

Data Transfer - Alla insamlade data kan överföras till Trimble Ag Software eller till en annan Precision-IQ 
display. 

          

 

  

 

 



Starta en uppgift 
• 
• 

Berör den gröna Start-knappen i övre vänstra hörnet på skärmen och öppna skärmen Run för att starta din uppgift. 
Skärmen Run är den skärm där du utför alla fältaktiviteter. 

Avsluta en körning 
• När du har avslutat en uppgift på fältet, tryck på Stop på hemskärmen för att avsluta det aktuella arbetet. 

Vägledning med vändtegsmönster 
• När skärmen Run är öppen registrerar Precision-IQ alla aktiviteter på fältet (fordonets prestanda, 

applicering av material, fältets täckning etc.). 
Du kan definiera gränser, vändtegsmönster och valfritt antal landmärken. Berör knappen Field Features 
(Fältöversikt) för att definiera gränserna, vändpunkter och linjer för fältet. 

• 

Landmärken 
• På skärmen Run kan du definiera en mängd punkter, linjer och ytlandmärken. Berör knappen Field 

Features (Fältöversikt) för att definiera dem på fältet. 

 

 

 



Gemensamma symboler 
 



 

 

Importör: 

 
Filarevägen 8,  703 75 Örebro 
Tel: 019 – 603 60 60,   
Fax: 019 – 31 20 96  
Webbadress: www.narlant.se 
E-post: info@narlant.se 
 

http://www.narlant.se/

