Styrenhet

INSTÄLLNINGAR
Vippströmbrytaren märkt "AUTO MAN" kopplar om mellan automatisk spridning och manuell spridning. "AUTO"
används när alla träd som fälls skall behandlas, eller när maskindatorn har trädvalsstyrd stubbehandlingsutgång. I "MAN"
läge kan spridning ske på valfria träd med knappen på körspakarna.
Manuell spridning går till på följande sätt:
Ställ vippan AUTO MAN i läge MAN.
Tilta upp aggregatet för fällning av ett träd.
I detta läge görs ett kort tryck på manuellknappen placerad på ena körspaken, detta medför att när nästa träd fälls
kommer det att bli behandlat.
Spridning kan även ske genom att hålla manuellknappen intryckt när sågen aktiveras.
Vippbrytaren till höger på styrenheten används till att pumpa vätska manuellt. Pumpning: Tryck brytaren åt höger håll
kvar ca. 3 sek. vätska pumpas ut under fullt tryck, släpp brytaren vänta 3 sek. medan ny vätska sugs in i pumpen.
För att kunna pumpa kontinuerligt måste alltså vippan föras fram och åter.
Ratten längst till vänster märkt "START FÖRDR" fördröjer tiden mellan kapstart och spridningsstart.
För att få en optimal vätskeförbrukning och spridningsresultat ökas värdet på ratten tills ingen vätska sprids på stubben i
början av kapet. Ge akt på hur långt in svärdet hinner innan spridningen startar (vrider man till för högt värde sker ingen
spridning på klena träd).
Vrid sedan tillbaka så att stubben får ordentlig täckning.
På den mittre ratten märkt "SPRIDN TID" justeras tiden som avgör hur länge spridningen pågår, efter att kapningen
avslutats. För att få en bättre spridning i bortre kanten av stubben på grövre träd ökas värdet på ratten. Kontrollera att
vätskan ej sprids allför länge efter kapstopp. Efterspridningstiden styrs även automatiskt av kaptiden (det blir större
mängd vätska på grova än klena träd).
På den högra ratten märkt "TRYCK"
justeras vätsketrycket ut på stubben.
Trycket tillsammans med munstyckets storlek har stor betydelse för täckning på stubben och vätskeförbrukningen.

