Uitgangspunten Orion Ultra – Soon stuursysteem
Bij “auto sturen “ -Aan - moet de Orion enigszins naar rechts rijden.
Controleren : Ga voor de Orion staan en kijk langs het linker voorwiel.
Je mag dan alleen het rode vlakje kunnen zien.
Dit al rijdend controleren.
Niet goed ?
Verstellen aan de onderzijde bij de draaikrans.
Als je de aanslag iets naar links verplaatst dan gaat de Orion minder snel naar rechts rijden.
Na verstellen weer naar het rode blokje kijken.
Winter / Zomerstand
Bij spillen en/ of geen blad ( winter) op stand O – O.5
Bij rechte rij en veel blad ( zomer) op stand max 3
Stuurbeweging naar links moet 2x zo groot zijn als dat hij naar rechts rijdt. Dus stand 3 / 4
Bij aanvang :
Ga recht en in het midden van de rij staan
Snelheid schakelaar op “L “
Draaiknop Winter / Zomer op O – O.5
Ultra – soon sensor naar het midden draaien
De juiste boomhoogte kiezen ; ( daar waar de bomen het meest gelijk zijn )
Het stuur 1 slag naar links draaien en “Auto sturen “ – AAN –
( wielen draaien enigszins naar rechts en er zijn 3 streepjes op de ultra-soon zichtbaar)
Heel langzaam rijden in “L “
dan de ultra-soon sensor langzaam naar de boom toedraaien
tot er cijfers op de sensor verschijnen, waarbij een stuurbeweging naar links volgt,
en waarop je stopt met verdraaien.
De werksnelheid gaan rijden en de winter/zomerstand verstellen naar gelang het gewas
Zo minstens 25 mtr rijden zonder te verstellen.
Mogelijke constatering :
Hij rijdt nu recht maar teveel rechts in de rij
Draai de sensor iets naar de boom toe Zo minstens 25 mtr rijden zonder te verstellen
Mogelijke constatering :
Hij rijdt nu recht maar teveel links in de rij.
Draai de sensor iets van de boom weg Zo minstens 25 mtr rijden zonder te verstellen
Belangrijk :
- Je mag de sensor alleen verdraaien als de Orion recht in de rij rijdt.
- Is er een afwijking in de rij; zijn er dode / scheve bomen, dit tijdig handmatig corrigeren
zodat de Orion recht blijft rijden, en niet de sensor verdraaien.
- Let op : als start/stop op stop staat is er geen stuursignaal
- Rijdt de Orion goed in het midden en zijn alle rijen gelijk dan is er geen
reden om aan de sensor te draaien.
- Einde van de rij “Auto sturen “ UIT
- Naar een nieuwe rij rijden.
- “Auto sturen “ pas aanzetten als de Orion geheel recht rijdt.
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