
• 50 km/h: za traktor, ki ima vzmeteno najmanj sprednjo premo
in ima delovno zavoro, ki deluje na vsa kolesa traktorja, in za traktor
z vzmeteno najmanj sprednjo premo in vzmetenim priklopnikom ter
z delovno zavoro, ki deluje na vsa kolesa traktorja in traktorskega
priklopnika;

• 40 km/h: za traktor z delovno zavoro, ki deluje na vsa kolesa
traktorja, in za traktor z vzmetenim traktorskim priklopnikom, kate-
rega delovna zavora deluje na vsa kolesa traktorja in traktorskega
priklopnika.

• 30 km/h: za traktor, razen za traktorje, ki so prej navedeni, ter
traktor s traktorskim priklju~kom, katerega hitrost je konstrukcijsko
omejena na najve~ 30 km/h.

V vsakem primeru mora biti traktor oziroma drugo kmetijsko vozi-
lo primerno vzdr`evano. Najpogostej{e nepravilnosti so glede stanja
pnevmatik, zavor (vklju~no s tistimi na prikolicah), lu~i in vidnega
polja (okna in vzvratna ogledala). Zato bi morali kmetje res redno
vzdr`evati traktorje in menjati po{kodovane (izrabljene) dele. S tem
tudi kmetje sami odpravijo enega izmed vzrokov za nesre~e, druga
dva vzroka sta varno (ustrezno) stanje cesti{~a in obna{anje (odlo~i-
tve) traktorista. Res pa je, da je ve~ina nesre~ kombinacija vseh treh
dejavnikov, ki jih predstavljajo voznik (traktorist), (ne)ustrezno vozi-
lo (traktor) in (ne)varno cesti{~e.

Traktor je tudi pri transportu namenjen le traktoristu. ^e `e ima so-
potnika, mora ta sedeti na ustreznem sede`u za sopotnika. Koristno
je, da ljudje pri transportu (in na splo{no) uporabljajo varnostne pa-
sove. Ti so sedaj zakonsko obvezni na traktorjih, ki gredo ve~ kot 40
km/h, vendar jih vgrajujejo tudi `e na traktorje, ki imajo vozno hitrost
do 40 km/h. Dandanes tudi niso ve~ redki proizvajalci traktorjev, ki
imajo varnostni pas tudi na sede`u za sopotnika. Seveda se ljudi ne
sme preva`ati na blatnikih, stopnicah, dvi`nih ro~icah, njivski pre~ki,
vle~nem ojesu in tudi ne na strojih, ki jih traktor vle~e ali nosi. Sopot-
niki ne smejo prepre~iti dostopnosti do komandnih ro~ic ali pa za-
kriti vidnega polja traktoristu. Iz nesre~ je razvidno, da so te veliko-
krat smrtne kljub sicer zelo majhni hitrosti kmetijskih strojev. Veliko-
krat je videti tudi prikolice, ki imajo omejitev hitrosti na 25 km/h, za-
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Na kmetijah se danes uporablja raznovrstna »vozila«, od traktorjev,
nakladalnikov, kombajnov, samohodnih silokombajnov do {tirikole-
snih motorjev (ATV) itn. Med seboj so si razli~ni po obliki, velikosti
in funkciji, vsem pa je nekako skupno, da se z njimi zgodi tudi pre-
cej nezgod na cesti in zunaj cesti{~a.

Kot za vsako vozilo tudi za traktor, ki ga peljemo po javni cesti, ve-
lja, da mora traktorist upo{tevati cestnoprometne predpise. Poleg
tega mora traktorist upo{tevati {e specifi~na opozorila za traktorje.
Eno izmed takih pravil je, da pri transportu vedno pove`emo obe za-
vorni pedali skupaj.

Traktor mora biti za transport opremljen z opozorilno signalno lu~-
jo (rotacijsko lu~jo), ki opozarja druge udele`ence v prometu na trak-
torski transport. Pri transportu po cestah je pomembno, da na pred-
nji osi ostane {e najmanj 20 odstotkov mase, tako da je vodenje trak-
torja {e dovolj varno. V primeru te`jih in dalj{ih zadenjskih priklju~-
kov je treba spredaj traktor dodatno obte`iti. To najla`je storimo s
prednjimi ute`mi ali pa, da napolnimo pnevmatike z vodo (pozimi
pa tudi s sredstvom proti zmrzovanju). Na na{ih cestah je hitrost vo`-
nje za traktorje omejena takole:

• 60 km/h: za traktor, ki ima vzmeteni obe premi in ima delov-
no zavoro, ki deluje na vsa kolesa traktorja, in za traktor, ki ima
vzmeteni obe premi z vzmetenim traktorskim priklopnikom in ima
delovno zavoro, ki deluje na vsa kolesa traktorja in traktorskega pri-
klopnika.

Kljub temu da traktor ve~ino svojega dela opravi zunaj ceste,
je transport po javnih cestah tudi zelo pomembna dejavnost v

kmetijstvu. Na cesti pa se seveda dogajajo tudi traktorske
nesre~e, o ~emer smo pisali v prej{nji {tevilki TiN-a. V letu

2007 je bilo tako 240 cestnih nesre~ s traktorjem, pri ~emer
se je pet traktoristov tudi smrtno po{kodovalo.
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Ob pojavu relativno po~asi voze~ih se traktorjev, kombajnov
in drugih kmetijskih strojev na cesti{~u za~nejo nastajati ko-
lone drugih vozil, njihovi lastniki pa lahko tudi nepremi{lje-
no prehitevajo, tako lahko hitro pride do nesre~e.

Traktor je predvsem namenjen traktoristu, sopotnik se lahko
pelje le na ustreznem sede`u za sovoznika. Tudi ti imajo v
zadnjem ~asu `e varnostne pasove. Vo`nja, transport sopot-
nikov na blatnikih ali celo spredaj, na samonakladalni priko-
lici (kot se peljeta ti dve osebi na fotografiji), pa je prepove-
dana in celo smrtno nevarna.

Traktor, transport,
varnost
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to da proizvajalcem ni treba za ve~je hitrosti prigraditi zakonsko zah-
tevanih ustreznih zavornih sistemov. Navadno so tudi pnevmatike na
takih prikolicah primerne za navedeno najve~ja hitrost (oznaka A5
dovoljuje hitrost do 25 km/h). Problemati~ne v smislu doseganja da-
na{njih velikih hitrosti pa so zlasti starej{e prikolice, ki so bile kon-
struirane in opremljene za manj{e hitrosti.

Priklju~ki morajo biti na traktor tudi ustrezno pripeti. Pove~ana
masa in ve~je hitrosti zelo obremenjujejo priklop med prikolico in
traktorjem. Priklop mora biti res ustrezen in nepo{kodovan. Danes je
na voljo ve~ razli~nih priklopov, kjer je bistveno manj zra~nosti, s
tem pa tudi manj vibracij, nihanj okoli pre~ne osi itn. Tudi traktorske
pnevmatike (tako kot avtomobilske) lahko znatno prispevajo k var-
nej{i uporabi traktorjev (in prikolic) tudi na cesti{~u. Traktorska
pnevmatika mora prenesti zelo razli~ne zahteve glede na podlago,

po kateri se premika: na njivskih
tleh mora prena{ati veliko vle~-
no mo~, imeti mora samoo~i{~e-
valno sposobnost, tla~enje tal
mora biti ~im manj{e itn. Na as-
faltnem cesti{~u pa so za trak-
torsko pnevmatiko druga~ne
zahteve; pomembna sta udobje
med vo`njo in vozna stabil-
nost. Po cestah se traktorji po-

gosto vozijo tudi z najve~jimi hitrostmi, ki danes na novej{ih traktor-
jih `e presegajo 40 km/h. Pri kmetijskih pnevmatikah je treba upo{te-
vati ustrezen tlak zraka v pnevmatikah, najve~jo hitrost, ki je dovolje-
na za dolo~eno vrsto pnevmatike in obremenitev na posamezno
pnevmatiko. Za varnej{o vo`njo lahko poskrbimo, tudi ~e imamo na
traktorju napravo, s katero lahko spreminjamo tlak zraka v pnevma-
tikah. Pri uporabi traktorja na njivi nastavimo manj{i tlak, ko pa pri-
demo na cesti{~a, tlak zraka v pnevmatikah pove~amo. Na varno
vo`njo vpliva tudi hidropnevmatsko vzmetenje prednje preme. Pri
transportu s prikolicami je treba paziti, da tovor ne prese`e nosilno-
sti prikolice in nosilnosti osi. Tovor mora biti ustrezno razporejen po
prikolici ter po potrebi zavarovan pred nehotenim premikanjem.

V dr`avah, s katerimi se na splo{no radi primerjamo, so tudi na po-
dro~ju varnega transporta s kmetijskimi traktorji in stroji `e korak
pred nami. Tako nem{ki DLG od leta 2006 organizira »trening varne

vo`nje s traktorji«. Seveda tega ne delajo na cesti, ampak na ustrez-
nem poligonu. Trening se izvaja s posebej prirejenim {esttonskim
traktorjem in 22-tonsko prikolico, ki imata prigrajeni dodatni bo~ni
podporni kolesi, da pri zavijanju ne pride do nesre~e. Udele`enci
seminarja se prakti~no u~ijo varnega transporta s kmetijskimi stroji
po cestah. Tako se nau~ijo pravilnega izogibanja, popolnega zavira-
nja in zaviranja v nevarnosti. Vse to opravijo na suhem, mokrem in
delno suhem ter delno mokrem cesti{~u (poligonu). Udele`enci pa
poleg prakti~nega treninga spoznajo tudi zahteve glede dovoljenih
hitrosti, dovoljene dol`ine in {irine transporta in izjeme. Udele`enci
te~aja se prakti~no u~ijo tudi pravilnega razvr{~anja na cesti{~u, pra-
vilnega vidnega polja in dovoljenih {irin. Nem{ke zavarovalnice pa
udele`encem seminarja priznajo dolo~en popust pri pla~ilu zavaro-
valnih premij za traktorje. Podoben trening varne vo`nje izvaja tudi
{vicarski BUL. Pri nas tovrstnih seminarjev oziroma treningov {e ni-
mamo. Obstajajo le treningi varne vo`nje za avtomobiliste in motori-
ste. Traktoristi pa morajo za pridobitev F-kategorije (traktorski izpit)
opraviti le program usposabljanja za varno delo s traktorjem in trak-
torskimi priklju~ki, potem pa se navadno njihovo izobra`evanje o
varnem delu tako na njivi kot na cesti kon~a. Vsekakor je tudi tu mo-
go~a kak{na podjetni{ka prilo`nost za tako dejavnost.

Toma` Poje

Kronika v dnevnih ~asopi-
sih dokazuje, da se pri
transportu s kmetijskimi
traktorji dogajajo nezgo-
de, v~asih na `alost tudi
s smrtnim izidom.

Sejalnica za koruzo, ki je ustrezno opremljena za transport
– vo`njo po cesti (na vsaki strani opozorilna tabla in lu~i).
Razbite lu~i se pogosto zamenjajo dan pred tehni~nim pre-
gledom (manj{a slika).

Danes traktorji vle~ejo tudi po dve prikolici, ki so ali pa tudi
niso ustrezno opremljene za vo`njo po javnih cestah.

Trening varne vo`nje s traktorjem v Nem~iji (foto DLG e.V.)


