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V seriji super-vitesse Strautmann po-
nuja robustne in visoko zmogljive nakla-
dalne sila`ne prikolice, ki so namenjene
predvsem velikim kmetijam in ponudni-
kom strojnih storitev. Zaradi domi{ljenih
tehni~nih re{itev je mogo~e njihove po-
tenciale v praksi enostavno in hitro izko-
ristiti, saj za njihovo vzdr`evanje in po-
pravilo ne potrebujemo veliko ~asa. 

Visoko zmogljivost in gospodarnost
zagotavlja robustna nakladalna naprava
z na obrabo odpornim in za vzdr`evanje
nezahtevnim nakladalnim rotorjem. Pobiralna naprava ima delovno {irino 1,8 m in je opremljena s
{estimi vrstami pobiralnih prstov. Z zrakom napolnjena gibljiva kolesa zagotavljajo njeno dobro pri-
lagajanje terenu, s tem pa natan~no pobiranje krme tudi na neravnih tleh. Vodilni valj nad pobiral-
kami omogo~a natan~no in nesunkovito pobiranje krme tudi pri ve~jih hitrostih. Zaradi stiskanja
krme je kapaciteta prikolice do 30 odstotkov ve~ja.

Silirna naprava je opremljena s 37 posami~no varovanimi no`i, ki so vgrajeni po sistemu hitre me-
njave. Hidravli~no gnano strgalno dno ima vgrajeni dve 11-milimetrski verigi, ki se samodejno na-
penjata. Vzmetena nihajo~a tandemska os in zmogljive zavore zagotavljajo dobre vozne lastnosti in
omogo~ajo hitrosti do 40 km/h. Celotno upravljanje s prikolico poteka elektrohidravli~no iz kabi-
ne. Modeli super-vitesse so na voljo v velikostih od 25 do 32 m3 (DIN 11741), za delo z njimi pa po-
trebujemo traktor z minimalno mo~jo od 66/90 do 88/120 kW/KM. 
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Generalna policijska
uprava je sredi fe-

bruarja na policijski akademi-
ji v Tacnu organizirala pred-
stavitve dobrih praks s po-
dro~ja preventive in iz policij-
skega dela, ki jih izvaja Polici-
ja oziroma posamezne policij-
ske uprave ali policijske po-
staje. Med {tevilnimi predsta-
vitvami, ki so sicer na splo{no
zanimive za vsakega udele-
`enca v prometu, je bila tudi
ena, ki je bila tesneje poveza-
na s kmetijstvom oziroma s
traktorji. Predstavili so jo po-
licisti iz PP [entjur in se je na-
na{ala na varno delo s traktor-
ji.

Policisti Policijske postaje
[entjur so se za organiziranje
tak{ne akcije odlo~ili, ker so
ugotovili, da se na njihovem
obmo~ju slab{a varnost upo-

rabnikov traktorjev kot udele-
`encev v prometu. Na obmo~ju
ob~in [entjur in Dobje so v letu
2004 namre~ obravnavali kar
14 nesre~ z udele`bo voznikov
traktorjev. Posledice so bile
hude, saj so trije udele`enci v
teh nesre~ah izgubili `ivljenje.

Zakon o varnosti cestnega pro-
meta, ki je stopil v veljavo 1. ja-
nuarja 2005, pa je prinesel kar
nekaj novosti za voznike trak-
torjev. Ob zaznani slab{i varno-
sti in ob vedenju, da so kmetje
in drugi uporabniki traktorjev
preslabo seznanjeni z novimi
predpisi na podro~ju varnosti
cestnega prometa, so se polici-
sti odlo~ili za pripravo preven-
tivnih dejavnosti, ki bi zajele
~im ve~je {tevilo tovrstnih ude-
le`encev v prometu. 

Akcija v ve~ sklopih
Analizirali so vzroke nesre~

s traktorjem, ki so se zgodile na
njihovem obmo~ju v letu 2004,
primerjalno s slovenskim pov-
pre~jem, statisti~no od leta
1981–2002 (glej preglednico).
Na osnovi tega so sestavili na-
~rt dela preventivne akcije. Pri-

dobili so podatke o registrira-
nih kmetih v ob~inah [entjur in
Dobje, pripravili in izdali zlo-
`enko Varno na traktor s pre-
ventivno vsebino in izvle~ki
nove zakonodaje, ki jo je pri-
pravila in izdala PP [entjur v
sodelovanju s Svetom za pre-

ventivo in varnost v cestnem
promet ob~ine [entjur, na ob~-
nem zboru Zdru`enja kmetov
KZ [entjur so izvedli predava-
nje o vzrokih nesre~ s traktor-
jem in o novi cestnoprometni
zakonodaji, poleg tega pa iz-
vedli {e nekatere druge aktiv-
nosti.

Policisti Policijske postaje
[entjur so skupaj z delavci
podjetja Avto Celje, ki so izva-
jali registracijo traktorjev na te-
renu, izvedli preventivne ak-
tivnosti za izbolj{anje stanja
prometne varnosti na cestah
Policijske postaje [entjur, kate-
rih ciljna skupina so bili vozni-
ki traktorjev. Aktivnosti so v
teh treh dneh skupaj izvajali v
Dobju, Planini, [entjurju, Po-
nikvi, Dramljah, Gorici pri
Slivnici, Prevorju in Loki pri
@usmu. Na kraju so voznike in
lastnike traktorjev seznanjali s
problematiko voznikov trak-
torjev in njihovo udele`bo v
cestnem prometu, poleg tega
pa so voznike tudi anketirali. V
anketi je sodelovalo 78 vozni-
kov traktorjev. Policisti so ugo-
tovili, da vozniki poznajo svoje
dol`nosti, kot so: imeti registri-
ran, tehni~no brezhiben traktor
in biti udele`enec v cestnem
prometu v ustreznem psihofi-
zi~nem stanju, vendar doma
vse prepogosto pozabijo na to.
Vse prepogosta je miselnosti,
da se njim nesre~a s traktorjem
ne more zgoditi oz. da ne mo-
rejo biti udele`eni v delovni ne-
sre~i s traktorjem. 

Prav tako so policisti ugoto-
vili, da ima ve~ voznikov na
domu po dva ali tri traktorje,
od katerih je najverjetneje
samo eden registriran in teh-
ni~no brezhiben, ~eprav pri
delu uporabljajo tudi druge
traktorje, in prav s temi naj-
ve~krat prihaja do nesre~. 

Dobra praksa Policijske postaje [entjur

VARNOST PRI DELU S TRAKTORJI
Smrt kosi med traktoristi

Po podatkih Sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu Republike Slovenije so
bile med leti 1981 in 2004 kar 802 smrtni `rtvi
zaradi nesre~ s traktorjem. Te nesre~e se deli-

jo na nesre~e, ki se zgodijo v prometu, in na
delovne nesre~e. Ve~ kot 75 odstotkov smrt-
nih nesre~ se je zgodilo zaradi prevrnitve
traktorja, ki je pod seboj pokopal traktorista
ali sopotnike. (Vir: SPV RS in MNZ)

Poglavitni rezultati 
ankete:

V anketi je sodelovalo 73
mo{kih in 5 `ensk. 

– Povpre~na starost anketi-
rancev je bila 48 let. 

– 74 voznikov traktorjev, ki
so bili anketirani, so imeli voz-
ni{ki izpit za traktor, {tirje pa ga
niso imeli.

– Vozniki so v povpre~ju
traktor uporabljali 24 let. 

– Povpre~no {tevilo traktor-
jev na kmetijah anketirancev je
1,7.

– 37 odstotkov voznikov
traktorjev, ki so bili anketirani,
ima doma enega ali dva trak-
torja, ~etrtina pa celo tri. 

– Anketiranci so imeli doma
skupaj 135 traktorjev, od tega
jih je bilo le 86 registriranih, kar
zna{a slabih 64 odstotkov, za
ostale traktorje pa lahko polici-
sti predvidevajo, da niso niti
tehni~no brezhibni, kar tudi po-
trjuje njihove zgoraj navedene
trditve. 

– Pozitiven podatek je bil, da
je 127 od 135 traktorjev oprem-
ljenih z varnostno kabino ali lo-
kom. 

– V 77 odstotkih primerov so
traktorje vozili tudi ostali dru-
`inski ~lani. 

– Anketiranci imajo povpre~-
no 4,4 traktorskega priklju~ka
na kmetijo. 

– 93 odstotkov priklju~kov je
po mnenju anketirancev teh-
ni~no brezhibnih, za kar pa po-
licisti vseeno menijo, da poda-
tek ni to~en.

Na vpra{anje o vzroku za nesre-
~e traktoristov je odgovorilo 67 an-
ketirancev:

– Pomanjkanje izku{enj v 17
primerih. 

– Slaba tehni~na oprema v 18
primerih; kot vzrok za to pa sta
2 anketiranca navedla slabo fi-
nan~no stanje oz. opu{~anje
malih kmetij. 

– Vo`nja pod vplivom alko-
hola in zdravil v 17 primerih, k
~emur bi lahko dodali tudi ne-
previdnost, za kar se je odlo~ilo
13 anketirancev. 

Na vpra{anje o ukrepih, ki bi bili
potrebni za zmanj{anje nesre~ voz-
nikov traktorjev, je odgovorilo 55
anketirancev: 

– Te~aji, izobra`evanja, v
sklopu tega tudi pridobivanje
izku{enj v 23 primerih. 

– Obnova voznega parka, iz-
bolj{anje tehni~ne brezhibnosti
v 20 primerih. 

– Ve~ji nadzor nad psihofizi~-

nim stanjem voznikov oz. ve~je
zavedanje voznikov o pomem-
bnosti tega v 11 primerih. 

– 12 odstotkov anketirancev
je odgovorilo, da `e imajo iz-
ku{nje z nesre~ami s traktorjem
ali delovnim strojem. 

Sama predstavitev dobre
prakse na policijski akademiji
februarja letos pa je imela za
cilj, da bi z enakimi ali podob-
nimi aktivnostmi za~ele tudi
druge policijske uprave ali
policijske postaje. Seveda pa bi
se jim morali pridru`iti tudi ob-
~inski sveti za preventivo in
varnost v cestnem prometu pa
tudi ministrstvo za promet,
kmetijsko ministrstvo in mini-
strstvo za zdravstvo.

T. P. (Povzeto po virih PP
[entjur in po predstavitvi 

v okviru GPU)

Nesre~e s traktorji so relativno pogoste. Posledice so lahko tra-
gi~ne! (Fotografija: PP [entjur)

Naprava za ugotavljanje (prikazovanje) nagiba, pri katerem se
traktor prevrne, je odli~en pripomo~ek za u~enje varnega dela s
traktorjem. V [entjur so jo pripeljali s tedanje mariborske {ole
kmetijske mehanizacije (dana{nja biotehni{ka {ola Maribor).
(Fotografija: PP [enjtur)


