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Mag. Tomaž Poje, Kmetijski inštitut Slovenije

rez tehnike ne gre -
Kabina in lok rešujeta življenje

B

V Sloveniji je po Popisu kmetijstva iz leta
2000 nekaj več kot 111.000 traktorjev.
Že nekaj desetletij pa morajo biti vsi trak-

torji opremljeni s kabino ali lokom (okvir-

jem). Uvedba teh zaščitnih konstrukcij je v

veliki meri prispevala k manjšemu številu

smrtnih nesreč pri delu s kmetijsko meha-

nizacijo. Navkljub temu pa se nesreče v

kmetijstvu dogajajo, na žalost so nekatere

še vedno smrtne. 

Republika Slovenija ima od 1. maja 2004
zakonodajo na področju traktorjev sklad-

no z zahtevami Evropske unije. Na

področju homologacije traktorjev je cela

vrsta predpisov in zahtev, ki jih mora proiz-

vajalec traktorjev izpolniti, da se traktor

lahko prodaja in registrira. Tudi za kabino

ali lok (okvir) veljajo določene trdnostne

zahteve, da se lahko vgrajujejo na traktor-

je. Poleg teh varnostnih zahtev mora kabi-

na izpolniti še druge zahteve, kot so na

primer ergonomske (vidno polje, dostop v

kabino, dosegljivost komandnih ročic itd.).

Preverjanja homologacijskih zahtev oprav-

ljajo za to akreditirane institucije. Na

Kmetijskem inštitutu Slovenije - Oddelku

za kmetijsko tehniko smo - za potrebe

proizvajalca BORI iz Sežane izvedli meritve,

potrebne za trdnostni preizkus kabine. Za

to je potrebna posebna merilna oprema in

specialna naprava za izvedbo trdnostnih

preizkusov.

Zaščitna konstrukcija pri prevrnitvi - zaščit-

na kabina ali okvir - pomeni konstrukcijo

na traktorju, katere bistveni namen je

preprečiti ali omejiti nevarnosti za voznika

zaradi prevrnitve med običajno uporabo

traktorja. Namen trdnostnih (homologacij-

skih) preskusov, ki se izvedejo s posebnimi

pripravami, je simulirati take obremenitve,

ki delujejo na zaščitno konstrukcijo v

primeru prevrnitve traktorja. Ti preskusi

omogočajo preučevanje trdnosti zaščitne

konstrukcije, vseh pritrdilnih elementov, ki

se pritrjujejo na traktor in vseh traktorskih

delov, ki prenašajo preskusno silo. Med

preskusi zaščitna konstrukcija nikjer ne

sme prodreti v varen prostor oz. ta prostor

nikjer ne sme ostati izven zaščite zaščitne

konstrukcije. Zaščitna konstrukcija mora

torej pri prevrnitvi zagotoviti dovolj velik

varen prostor za zavarovanje voznika. Ob

tem pa mora konstrukcija absorbirati tudi

Graf 1: Primerjava kabine BORI in rdeče kabine ob izvedbi trdnostnega preizkusa iz leve
strani

Odtisi traktorske pnevmatike ponazarjajo
krste ponesrečenih traktoristov - opozorilni
material angleške HSE (Healt & Safety
Execcutive) v reviji za kmetijsko tehniko.

Dve traktorski kabini po trdnostnem preizkusu, izvedenem na Oddelku za kmetijsko
tehniko na Kmetijskem inštitutu Slovenije. Komentar ni potreben!
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določeno energijo. Trdnostni preizkusi se

izvedejo iz zadnje, bočne, in zgornje strani

kabine. Lahko so statične meritve ali pa

preizkusi s padajočo utežjo znane mase. 

Vsaka zaščitna konstrukcija, ki je skladna
s homologacijskimi zahtevami, mora imeti

naslednje označbe: blagovno znamko ali

ime; homologacijsko oznako sestavnega

dela; serijsko številko zaščitne konstrukci-

je; znamko in tip(e) traktorja (traktorjev), za

katerega (katere) je zaščitna konstrukcija

namenjena. Vsi ti podatki morajo biti

napisani na tablici, podatki pa morajo biti

vidni, čitljivi in neizbrisni. Ta tablica je

nameščena na kabini ali na loku. 

Uporaba varnostnega pasu v traktorjih lahko
doprinese, da ob morebitnih nesrečah le-te

niso smrtne. Pogosta napaka traktoristov je

namreč instinktivno skakanje iz traktorja ob

morebitnem prevračanju. Traktor se nato

običajno zvrne na bežečega traktorista, saj le-

ti navadno skačejo na tisto stran na katero se

traktor prevrača.

Pogosto tudi ob pre-

vračanju traktorja trak-

torist odleti iz traktorja,

ki ga nato zmečka.

Neprivezanega trak-

torista ob morebitnem

prevračanju traktorja

premetava iz enega

kota kabine v drugega

in je toliko bolj podvržen (smrtnim) poškod-

bam. Tudi s sopotniki na traktorju se lahko

dogaja podobno. Zakonsko je predpisano, da

se varnostne pasove vgrajuje le v traktorje, ki

imajo večjo hitrost kot 40 km/h. Vsak uporab-

nik pa bi si moral ob nakupu traktorja zago-

toviti tudi varnostni pas. Seveda samo vgra-

jen pas na sedežu ni dovolj, tudi uporabljati

ga je potrebno. Resnici na ljubo pa je potreb-

no zapisati tudi to, da je že veliko proizvajal-

cev traktorjev, ki imajo vgrajen pas, kljub

temu da ni zakonske potrebe.

Same Explorer 95 z vgrajenim trebušnim pasom na sedežu.

Dnevno časopisje nas obvešča o (smrtnih) nesrečah s traktorji, ki se dogajajo tudi ob delu
v sadovnjaku ali vinogradu.

Rdeča kabina po končni obremenitvi z bočno silo s pomočjo
hidravličnega cilindra.

Vinogradi so običajno na strmih legah, vožnja s traktorjem pa lahko
ob neustreznih razmerah (npr. mokra, rosna trava) hitro postane
nevarna. Če traktor nima še kabine ali loka, je potencialna nevarnost
še večja. Sicer veselo dogajanje ob trgatvi  (traktor se je uporabljal za
transport nabranega grozdja) se lahko hitro spremeni v tragedijo!


