
Poobla{~ene institucije so po metodologiji
OECD preizkusile ve~ kot 2350 traktorskih
modelov, samo za hrup ali za{~itno kon-
strukcijo pa ve~ kot 10.400 razli~ic traktorjev.

Za{~itna konstrukcija pri prevrnitvi (za{~it-
na kabina ali okvir) pomeni konstrukcijo na
traktorju, katere glavni namen je prepre~iti
ali omejiti nevarnosti za voznika zaradi pre-
vrnitve med obi~ajno uporabo traktorja. Za
konstrukcije je zna~ilno, da je med trdnostni-
mi preizkusi v njih zagotovljen neoviran pro-
stor, ki je dovolj velik, da varuje voznika.

Namen preizkusov, ki se izvedejo s poseb-
nimi pripravami, je simulirati take obremeni-
tve, ki delujejo na za{~itno konstrukcijo, ~e
pride do prevrnitve traktorja. Ti preizkusi
omogo~ajo preu~evanje trdnosti za{~itne
konstrukcije, vseh pritrdilnih elementov, ki
se pritrjujejo na traktor, in vseh traktorskih
delov, ki prena{ajo preizkusno silo. Na za-
{~itnih konstrukcijah opravljajo vodoravne
obremenitvene preizkuse (bo~ne in vzdol`-
ne) in tla~ne preizkuse (spredaj in zadaj).
[teje se, da za{~itna konstrukcija izpolnjuje
zahteve glede trdnosti, ~e po preizkusih iz-
polnjuje naslednje pogoje:

– ~e za{~itna konstrukcija med preizkusi
ni nikjer prodrla v varen prostor ali ta prostor
ni nikjer ostal zunaj za{~ite za{~itne kon-
strukcije,

– ~e je bil opravljen preobremenitveni
preizkus, mora biti uporabljena sila, ko je
bila predpisana energija absorbirana, ve~ja
od 0,8 najve~je sile, ki nastopi pri obeh
preizkusih, to je pri glavnem in preobreme-
nitvenem preizkusu.

Med preizkusi za{~itna konstrukcija nika-
kor ne sme pritiskati na konstrukcijo sede`a.
V trenutku, ko je pri vsakem od navedenih
preizkusov z vodoravno obremenitvijo dose-

strukcij (kabin in lokov), ~e so opravljena po
metodologiji OECD. Predpisi OECD so bili
sprejeti prvi~ `e davnega 21. aprila 1959. V
za~etku leto{njega leta pa se je pove~alo {te-
vilo predpisov ravno zaradi dodatnih trd-
nostnih preizkusov za{~itnih konstrukcije za
nestandardne izvedbe traktorjev. Dinami~ni
in stati~ni trdnostni preizkusi za standardne
traktorje so pri OECD `e dolgo veljavni. Novi
predpisi veljajo za trdnostne preizkuse spre-
dnjih in zadnjih za{~itnih konstrukcij na oz-
kokolote~nih kolesnih kmetijskih in gozdar-
skih traktorjih, za trdnostne preizkuse za{~it-
nih konstrukcij na goseni~nih traktorjih, na
tako imenovanih dvori{~nih traktorjih itd.

Slovenija ima od 1. maja 2004 zakonodajo
na podro~ju traktorjev v skladu z zahtevami
Evropske unije. Na podro~ju homologacije
traktorjev je vrsta predpisov in zahtev, ki jih
mora proizvajalec traktorjev izpolniti, da jih
lahko prodaja in registrira. Tudi za kabino ali
lok (okvir) veljajo neke trdnostne zahteve,
da se lahko vgrajujejo na traktorje. Poleg teh
zahtev mora kabina izpolniti {e druge zahte-
ve, na primer ergonomske (vidno polje, do-
stop v kabino, dosegljivost komandnih ro~ic
ipd.). Preverjanja homologacijskih zahtev
opravljajo za to poobla{~ene institucije. Ho-
mologacijska pravila za trdnostni preizkus
priznajo tudi preizku{anja za{~itnih kon-

Varnost

Za varnost je odlo~ilna

kabina

Po popisu kmetijstva iz leta 2000 je v
Sloveniji nekaj ve~ kot 111 tiso~
traktorjev. Zakonsko morajo biti

traktorji `e nekaj desetletij opremljeni s
kabino ali lokom. Kljub temu da so

omenjene za{~itne konstrukcije
prispevale k manj{emu {tevilu smrtnih

nesre~ pri delu s traktorji, pa se po
podatkih Sveta za preventivo in

varnost v cestnem prometu {e vedno
najve~ (smrtnih) nesre~ v kmetijstvu

zgodi zaradi prevrnitve traktorja.
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Na Kmetijskem in{titutu Slovenije, Oddelku za kmetijsko tehniko, izvajamo tudi
trdnostne preizkuse traktorskih kabin. Za to sta potrebni posebna merilna oprema
in specialna naprava za izvedbo trdnostnih preizkusov. Na sliki je kabina po kon~-
ni obremenitvi z bo~no silo hidravli~nega cilindra.

(Smrtne) nesre~e se v kmetijstvu najve~krat zgodijo zaradi prevrnitve traktorja.
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`ena potrebna energija, mora sila presegati
0,8 Fmax.

Poleg tega traktor ne sme imeti nobenih
drugih lastnosti, ki bi pomenile posebno ne-
varnost za voznika, na primer nezadostno
oblazinjenje pod streho ali kjer koli drugje,
kamor lahko voznik udari z glavo.

Obremenitev z boka deluje vodoravno
pod kotom 90 stopinj na navpi~no sredinsko
ravnino traktorja. Delovati mora na skrajni
zgornji meji za{~itne konstrukcije na to~ki, ki
je 300 mm pred referen~no to~ko sede`a; se-
de` mora biti pomaknjen skrajno nazaj. ^e
ima za{~itna struktura kakr{en koli bo~ni {tr-
le~i del, ki bi se pri bo~ni prevrnitvi traktorja
prvi dotaknil tal, je treba obremenitev uvesti
v tej to~ki. V primeru traktorja z obrnljivim
vozni{kim polo`ajem mora obremenitev de-
lovati na skrajni zgornji nosilec za{~itne kon-
strukcije, in sicer na sredini med referen~ni-
ma to~kama sede`a.

Preizkus je treba prekiniti:
– ~e je deformacijska energija, ki jo je za-

{~itna konstrukcija prevzela, enaka ali ve~ja
od zahtevane vhodne energije

– ali ~e deli za{~itnega ogrodja prodrejo v
varen prostor ali kadar
ostane varen prostor
neza{~iten.

Opisani preizkusi so
stati~ne meritve, obsta-
jajo pa tudi dinami~ni
preizkusi s padajo~o
ute`jo znane mase.

Vsaka za{~itna konstrukcija, ki je v skladu
s homologiranim tipom, mora biti opremlje-
na z naslednjimi oznakami:

– z blagovno znamko ali imenom,
– z oznako homologacije sestavnega dela,
– s serijsko {tevilko za{~itne konstrukcije,
– z znamko in tipom/-i traktorja/-ev, za

katerega/-e je namenjena za{~itna konstruk-
cija.

Vsi ti natan~ni podatki morajo biti napisa-
ni na plo{~ici, pritrjeni na kabino. Oznake
morajo biti vidne, ~itljive in neizbrisne.

Danes `e kar nekaj proizvajalcev vgrajuje
varnostne pasove na sede`e svojih traktor-
jev. Ti pasovi so zakonsko obvezni za vse
traktorje, katerih najve~ja hitrost presega 40
km/h, za druge pa je taka vgradnja pasu do-
brodo{la zaradi ve~je varnosti uporabnika
traktorja. Uporaba varnostnega pasu v trak-
torju zagotavlja ob kabini ali loku dodatno
varnost traktorista. Pogosta napaka traktori-
stov je namre~ nagonsko skakanje iz traktor-
ja ob morebitnem prevra~anju. Traktor se
nato obi~ajno zvrne na be`e~ega traktorista,
saj le-ti po navadi sko~ijo na stran, na katero
se traktor prevra~a. Pogosto tudi ob prevra-

~anju traktorja trakto-
rist odleti iz traktorja,
ki ga nato zme~ka. Ne-
pripasanega traktorista
ob morebitnem pre-
vra~anju traktorja pre-
metava iz enega kota
kabine v drugega, zato
je toliko bolj podvr`en
(smrtnim) po{kodbam.
Tudi s sopotniki na
traktorju se lahko do-
gaja podobno. Nekate-
ri proizvajalci traktor-
jev ponujajo tudi var-
nostne pasove za so-
potnikov sede`.

Za konec
Ve~ina traktorjev je

ustrezno opremljena s
homologirano varnost-
no kabino ali lokom, ki
zagotavlja varnost ob
morebitni prevrnitvi.
Traktorist lahko svojo
varnost {e pove~a z
varnostnim pasom, ki

postaja na novih traktorjih `e del standardne
opreme. Ve~jo nevarnost predstavljajo upo-
rabnikom traktorji brez ustrezne kabine ali lo-
ka. Taki traktorji se ne morejo registrirati in
opravljati rednih tehni~nih pregledov (kakor
koli se `e izvajajo), zato so glede tehni~ne in
varnostne ustreznosti sporni.

Toma` Poje

Vir: OECD in Tehni~na specifikacija TSV –

416 o za{~itni konstrukciji pri prevrnitvi

kmetijskih ali gozdarskih traktorjev 

(stati~ni preizkus)
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Na tem traktorju v Istri ni ne loka ne
kabine.

Spu{~en varnostni lok ne bo re{eval `iv-
ljenja ob morebitnem prevra~anju trak-
torja.

Tudi ta traktor bi potreboval za{~itno
konstrukcijo.

Starej{i (stari) traktorji so pogosto
brez za{~itnih konstrukcij (loka, kabi-
ne). Tudi kardanska gred nima vseh va-
rovalnih elementov.

Na ta traktor bi lahko za ve~jo varnost
dogradili vsaj homologiran varnostni
lok


