
Mo~ na priklju~ni gredi traktorja je le za
nekaj odstotkov manj{a od mo~i vgrajenega
traktorskega motorja, in to zaradi izgub v
transmisiji.

Naloga kardanske gradi je prenos mehan-
ske mo~i (in vrtenja) od traktorja do delov-
nega stroja (priklju~ka). Italijan Geronimo
Cardano (1501–1576) in Angle` Robert Hook
(1635–1703) sta utemeljitelja kri`nih zglobov
in kardanskih gredi. Po njiju se tudi imenuje-
ta kardanska gred in Hookov zglob. Danes je
kardanska gred standardizirana s standar-
dom ISO, obstaja pa ve~ vrst kardanskih gre-
di, zglobov in razli~ne izvedbe sklopk, ki
skrbijo, da strojev ne preobremenimo.

Potrebna varovala kardanske
gredi

Kardanska gred med traktorjem in priklju-
~enim strojem je v ~loveku dostopnem neza-
varovanem prostoru. Zaradi svoje konstruk-
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Priklju~no gred so prvi~ namestili na trak-
tor v ZDA leta 1917, serijsko pa so jih v trak-
torje za~eli vgrajevati {tiri leta pozneje. Po-
gonski sklop je zelo vplival na razvoj kmetij-
skih strojev. Mo~ traktorskega motorja se je
preko priklju~ne gredi traktorja lahko nepo-
sredno uporabljala za pogon strojev. Predno-
sti takega pogona so:
• stroji lahko delujejo tudi brez premikanja

traktorja;
• mo~ je neodvisna od trakcije voznega ko-

lesa;
• stroji so lahko gnani tudi brez stika s tlemi;
• {tevilo vrtljajev pogona je odvisno od {te-

vila vrtljajev motorja, in ne ve~ od vozne
hitrosti stroja;

• razmeroma visoki vrtljaji priklju~ne gredi
omogo~ajo manj{o transmisijo po prostor-
nini ali masi;

• kardanske gredi prena{ajo mo~ med trak-
torjem in strojem skoraj brez izgub.

[e pred razvojem traktorja so za pogon vrte~ih se ali oscilirajo~ih delov na
kmetijskih strojih uporabljali kro`no gibanje voznega (pogonskega) kolesa.

Prenosi so bili najprej odprti, pozneje pa zaprti v oljnih kopelih. Prvi traktorji {e
niso imeli priklju~ne gredi za pogon, ampak so priklju~ki za delovanje {e vedno

uporabljali pogon od tal preko voznega kolesa.

Vir: John Deere

(Ne)varno delo 

s kardansko gredjo
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Kardanska gred odli~no in skoraj brez izgub prena{a mo~ iz traktorja na gnani
priklju~ek. Da bi z njo varno delali, moramo upo{tevati navodila za uporabo (na-
potke za varno delo), pa tudi piktogra-
me na sami kardanski gredi. Vedno mo-
ramo imeti ustrezna varovala, ki so v
osnovi sestavljena iz notranje in zunanje
varovalne cevi, varovala (lijakaste obli-
ke) kri`nih zglobov, zadr`evalne veri`i-
ce in za{~ite okoli priklju~ne gredi na
traktorju in priklju~ku.

Okoli priklju~ne gredi traktorja mora biti za{~ita, ki jo proizvajalci najve~krat
kombinirajo z nosilci priklopa, ki je sicer po vi{ini nastavljiv. Zgornji varovalni po-
krov je lahko premi~en, kot je npr. pri traktorju John Deere 6830, da ga lahko od-
maknemo, ko natikamo kardansko gred. Sama priklju~na gred ima tudi plasti~en
pokrov, ki ga bi morali po napotkih vedno natakniti, kadar ne uporabljamo pri-
klju~ne oziroma kardanske gredi. To verjetno dela le malokdo, vsekakor pa pris-
peva k dodatni varnosti, ~e se priklju~na gred nenadzorovano vrti.



cije in delovanja lahko vrte~i se deli hitro na-
vijejo obleko, slamo ali kaj drugega, tako da
je kardanska gred zelo nevarna. Proizvajalci
so zato veliko pozornosti posvetili tudi var-
nosti.

Osnovna varnost se zagotavlja z za{~ito
(varovalom) kardanske gredi in za{~itama
(varovaloma) na strani traktorja in priklju~-
ka. Varovala na sami kardanski gredi so: no-
tranja in zunanja varovalna cev, varovala
zglobov, zadr`evalne veri`ice. Danes so za{-
~ite iz plasti~nih mas. V Evropi se varovala
ne smejo vrteti, zato so nanje pritrjene veri-
`ice, ki jih pritrdimo na traktor ali na priklju-
~ek. Varovala morajo zadostiti tako zahte-
vam glede trdnostnih preizkusov, obstojnosti
in temperaturnega obmo~ja kot tudi temu,
da sledijo gibanju kardanske gredi. Kardan-
ske gredi svojo delovno funkcijo (prenos
mo~i) lahko opravljajo tudi brez za{~ite ozi-
roma s po{kodovano za{~ito. Take kardan-
ske gredi pa so zelo nevarne za uporabnika.
Tako so nesre~e, ki nastanejo zaradi kardan-
ske gredi, ve~inoma posledica po{kodova-
nih za{~it.

Varno delo
Proizvajalci kardanskih gredi morajo svoje

proizvode opremiti tudi z navodili za upora-
bo, z napotki za varno delo. Podobne na-
potke podajajo tudi proizvajalci gnanih kme-
tijskih strojev in proizvajalci traktorjev. Po-
glavitni napotki Bondiolija & Pavesija za var-
no delo z njihovimi (ali drugimi) kardanskim
gredmi so:
• Stik z vrte~o se kardansko gredjo lahko

povzro~i resne po{kodbe ali celo smrt. V
bli`ini ne smemo delati v ohlapnih oble-
kah, z vise~im nakitom ali dolgimi lasmi,
ki jih lahko zgrabi vrte~a se kardanska
gred.

• Pred vsako uporabo preverite, ali so na
kardanski gredi, traktorju in priklju~ku vsi
varovalni sklopi in ali pravilno delujejo.
Morebitne po{kodovane ali manjkajo~e
dele moramo takoj nadomestiti z novimi
originalnimi deli, ki morajo biti pravilno
name{~eni.

• Preden stopamo v delovno obmo~je kar-
danske gredi ali ko vzdr`ujemo kardansko
gred, moramo ugasniti traktor (pogonski
motor) in izvle~i klju~ za zagon traktorja.

• Pred (prvim) delom moramo prebrati in
tudi razumeti navodila za uporabo kar-
danske gredi in stroja (priklju~ka).

• Stroj (priklju~ek) moramo poganjati le z
originalno (ustrezno) kardansko gredjo, ki
ustreza namenu delovanja stroja, in sicer s
svojo dol`ino, mo~jo, ki jo prena{a, vrsto
preobremenitvene sklopke in varovali
(za{~ito). Nenamenska uporaba kardan-
ske gredi je prepovedana.

• Pred uporabo stroja, gnanega s kardansko
gredjo, moramo preveriti, ali je kardanska
gred pravilno (varno – togo) name{~ena
na priklju~no gred traktorja in stroja.

• Pri no~nem delu ali slabi vidljivosti mora-
mo delovno obmo~je kardanske gredi in
priklju~ka osvetliti z delovnimi `arometi.
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Nezavarovana kardanska gred je nevarna, saj se lahko na vrte~e se dele navije
seno (kot na na{i sliki), lahko pa tudi ohlapna obleka in ~lovek v njej.

Tudi na strani gnanega priklju~ka mora biti za{~ita okoli priklju~ne gredi, ta je
lahko kovinska kot na zgornji sliki ali plasti~na v obliki lijaka na spodnji sliki.
Izrezka iz ~asopisov pa potrjujeta, da je kardanska gred res lahko nevarna!



• Kadar prena{amo kardansko gred, naj bo
vedno v vodoravnem polo`aju, da ena ali
druga polovica kardanske gredi ne pade
na tla in se ob tem ne po{kodujejo varo-
valni elementi.

• Pri delu z nekim strojem in kardansko
gredjo ne smemo prese~i napotkov glede
vrtljajev in mo~i, ki jo lahko prena{a kar-
danska gred, kar je sicer zapisano v navo-
dilih za uporabo.

• Izogibajte se preobremenitvi kardanske
gredi ali vklopu pod obremenitvijo.

• Teleskopski cevi kardanske gredi se mo-
rata prekrivati najmanj v tretjini svoje dol-
`ine.

• Kot kardanske gredi mora biti ustrezen.
Tudi pri tako imenovanih {irokokotnih
kardanskih gredeh je delovanje kardanske
gredi pri ve~jih kotih dovoljeno le za kra-
tek ~as.

• Varovalna (zadr`evalna) veri`ica (prepre-
~uje vrtenje plasti~nih za{~it) mora biti pri-
trjena tako, da omogo~a gibanje (odklo-
ne) kardanske gredi tako v delovnem kot
v transportnem polo`aju. Priporo~a se, da
je veri`ica name{~ena pravokotno na kar-
dansko gred.

• Varovalne veri`ice ne smemo uporabljati
za vpetje kardanske gredi pri skladi{~enju.
Uporabiti moramo ustrezno podporo za
kardansko gred.

• Na kardansko gred ne smemo stopati, ne
smemo je uporabljati za stopnico. Prav
tako se ne plazimo pod njo.

• Pred namestitvijo kardanske gredi mora-
mo o~istiti in namazati priklju~no gred in
izvrtino v vilicah tako na traktorski strani
kot na strani priklju~enega stroja.

• Torne sklopke lahko med delovanjem do-
se`ejo visoke temperature. Teh delov se
ne smemo dotikati z rokami. V bli`ini tudi
ne sme biti gorljivih materialov. Izogibati
se moramo dalj{emu drsenju takih sklopk.

• Narisan traktor na enem delu kardanske
gredi pomeni, da moramo ozna~eni del
kardanske gredi pritrditi na traktor. ^e je
kardanska gred opremljena s sklopko,
potem mora biti ta na strani priklju~ka
(stroja).

• Glede na na~in varovanja pritrditve (pre-
mi~ni drsni zati~) kardanske gredi na pri-
klju~no gred moramo tega vedno postavi-
ti v pravilen polo`aj.

• ^e je kardanska gred opremljena na vili-
cah s tako imenovanim privojnim vijakom,
mora biti ta privit z ustreznim navorom.

• Glede na vrsto sklopke, ki je vgrajena v
kardansko gred, jo moramo ustrezno
vzdr`evati. Izogibati se moramo dolgotraj-
nim in pogostim preobremenitvam kar-
danske gredi (sklopke).

• Vzdr`evanje kardanske gredi ni zahtevno,
izvajati ga je treba po napotkih proizva-
jalcev. Vzdr`evalec pa mora biti tudi us-
trezno oble~en in obut (ustrezna delovna
obleka – kombinezon, rokavice, o~ala,
~evlji).

• Kadar gnanih strojev oziroma kardanske
gredi ne uporabljamo, moramo priklju~no
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Kardanske gredi se razlikujejo po dol`ini, vrsti kri`nih zglobov, vrsti sklopk, pre-
nosu mo~i. Glede za{~itnih elementov bi vse morale biti popolnoma opremljene.
Milo re~eno: nekatere na sliki potrebujejo »mojstra«.

Kardansko gred moramo pravilno priklju~iti na traktor. Na priklju~no gred trak-
torja pride del kardanske gredi, ki ima narisan sliko traktorja. Prikazana so tudi
mazalna mesta, ki jih moramo namazati na osem delovnih ur. ^e je kardanska
gred opremljena s sklopko, potem mora biti ta na strani priklju~ka (stroja).



gred traktorja zavarovati z varnostnim okrovom ali ustreznim po-
krovom.

Predstavili smo poglavitne napotke za varno delo s kardansko gred-
jo. Lahko pa bi dodali {e marsikaj.

Posledice neustrezno zavarovanih 
kardanskih gredi

V Sloveniji redno spremlja nesre~e, ki so povzro~ene s traktorjem,
le Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Iz njihove zadnje
analize lahko razberemo, da je bilo v Sloveniji od leta 1986 do 2004
kar 19 smrtnih primerov zaradi nezavarovane kardanske gredi in tudi
nezavarovanega stroja. [e ve~ je nesre~ z za~asnimi ali trajnimi po{-
kodbami (invalidnost) zaradi nezavarovane kardanske gredi, ki pa jih
policija ne bele`i. Lani smo lahko v dnevnem ~asopisju brali, kako je

nekemu traktoristu odtrgalo levo roko nad zapestjem, drugi si je roko
hudo po{kodoval. To so nesre~e, povzro~ene neposredno na kar-
danski gredi, posredno pa ob delujo~i priklju~ni in kardanski gredi
prihaja tudi do (smrtnih) nesre~ na drugih sklopih stroja (npr. pri de-
lujo~em trosilniku hlevskega gnoja itn).

Nesre~e v kmetijstvu se ne dogajajo samo pri nas. Italijani na pri-
mer bele`ijo letno 100 do 200 nesre~ zaradi kardanskega zgloba,
med katerimi sta ena ali dve smrtni, nekaj deset ljudi pa postane traj-
nih invalidov.

Tehni~ni dodatek za ve~jo varnost

John Deere je pri modelih 6030 z brezstopenjskim menjalnikom
AutoPowr pove~al varnost traktorista ali tistega, ki se giblje v bli`ini
kardanske gredi. Pri teh traktorjih se namre~ oglasi opozorilni ton, ~e
traktorist zapusti sede`, priklju~na gred pa {e vedno deluje (se vrti).
Uporabnik je tako opozorjen na »napa~no« ravnanje in morebitne ne-
sre~e.

Toma` Poje
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Kadar kardanska gred ni priklopljena na traktor, jo mora-
mo namestiti na tako ali druga~no dr`alo (stojalo) na pri-
klju~ku. Tega na sliki moramo {e premakniti v navpi~ni (de-
lovni) polo`aj.

Tudi gozdarski vitli so po kmetijah pogosto brez varoval na
kardanski gredi.

In {e nekaj »cvetk« v opozorilo. [kropilnica in kardanska
gred ~akata na delovno sezono. Kardanska gred je popolno-
ma brez varoval in tako nevarna za uporabnika.

Pri nas lahko hitro naredimo tovrstne posnetke – nezavaro-
vana kardanska gred. Tudi ta pred delovno sezono potrebu-
je obisk v delavnici.


