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cu v korito {e posebno nevarne prikolice s horizontalnimi pol`i, saj
pri takih padcih ni mo`nosti za re{itev. Veliko nesre~ se zgodi tudi
pod napravami za odvzem krme (frezami).

Toma` Poje

Kmetijstvo in gradbeni{tvo sta dejavnosti, kjer se zgodi najve~ ne-
sre~ pri delu. Kmetje v enem dnevu oziroma letu delajo z zelo razli~-
nimi stroji (priklju~ki), ki imajo zaradi svojega delovanja (in kon-
strukcije) veliko nevarnih mest. Proizvajalci kmetijskih strojev so za-
konsko zavezani k temu, da so njihovi proizvodi izdelani v skladu z
zahtevami glede varnosti (znak CE pomeni, da je stroj izdelan v skla-
du z zahtevami Evropske skupnosti glede varnosti). Zaradi narave
dela v kmetijstvu pa vseh nevarnih mest ni mogo~e zavarovati. Kmet-
je, uporabniki kmetijskih strojev, morajo zato natan~no upo{tevati
navodila za varno delo. Slednja so prikazana v navodilih za uporabo
stroja. Obi~ajno je to posebno poglavje, nato pa proizvajalci uporab-
nika {e v ostalih navodilih (zagon stroja, delovanje stroja, vzdr`eva-
nje stroja itn.) ve~krat opozorijo na pravilno in varno uporabo kme-
tijskega stroja. Tudi na samem stroju morajo biti ob nevarnih mestih
piktogrami, rumeno-~rne nalepke, ki opozarjajo na nevarnosti na
stroju.

Me{alno-krmilne prikolice so zaradi svoje konstrukcije precej ne-
varni stroji. Uporabnik me{alno-krmilne prikolice mora pred prvim
zagonom in uporabo stroja najprej prebrati navodila za uporabo, kjer
bo na{el dovolj napotkov tudi za varno delo. Ker so me{alno-krmil-
ne prikolice obi~ajno gnane preko priklju~ne gredi traktorja, mora-
mo pravilno uporabljati kardansko gred, ki je {e posebno nevaren
del stroja. Obi~ajni so tudi napotki glede ustrezne obleke, ~evljev in
druge za{~itne opreme. V bli`ini delujo~ega stroja ne sme biti nobe-
nih oseb, {e zlasti ne otrok. Po nekaterih slabih izku{njah so pri pad-

Varno delo z me{alno-

krmilnimi prikolicami

V prikolico se glede na prostornino nalo`i kar precej razli~-
ne krme. Zlasti sila`a je te`ka, tako da morajo biti tudi pnev-
matike na prikolici napolnjene z ustreznim tlakom. Proizva-
jalci navedejo najve~ji dovoljen tlak v pnevmatikah.

Na nosilni plo{~adi, ki je pred zalogovnikom, ni dovoljeno
preva`ati oseb. Zlasti je to nevarno ob vstopanju prikolice v
hlev, saj je stoje~a oseba na plo{~adi lahko vi{je od podboja
vrat, zato se vanj zaleti in pade na tla (lahko celo pod kole-
sa nalo`ene prikolice). Proizvajalci prikolic prepovedujejo
ro~no nakladanje me{alno-krmilne prikolice zaradi mo`no-
sti, da oseba, ki naklada krmo, pade v korito, kjer je eden ali
pa ve~ vrte~ih se pol`ev. Vse sestavine v krmnem obroku naj
bi skozi zgornjo odprtino korita nakladali strojno. Izjema so
dodatki, ki jih dodajamo v majhnih koli~inah skozi posebne
odprtine – lijake, ki so obi~ajno na stenah prikolice.

Piktogrami, rumeno-~rne nalepke, ki opozarjajo na nevarnost
oziroma na varno delo, morajo biti name{~eni na vidnem mes-
tu na prikolici (za podporno nogo, ki jo mora uporabnik stro-
ja vsaj dvakrat dnevno spustiti ali dvigniti – primer me{alno-
krmilne prikolice Unifast). Prvi napotek je, da mora uporab-
nik pred delom z me{alno-krmilno prikolico prebrati navodi-
la za delo in biti seznanjen z zahtevami za varno delo. Seve-
da mora navodila za varno delo tudi razumeti in jih natan~-
no izvajati.
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Piktograme na~ne zob ~asa, zato proizvajalci strojev pripo-
ro~ajo, da jih zamenjamo z novimi. To stori le malokdo. Vse-
kakor tudi ta skupina piktogramov daje navodila: glede sez-
nanitve z navodili za uporabo stroja, seznanitve z napotki v
navodilih ob ukrepih vzdr`evanja stroja ali popravilih stro-
ja. Ob vzdr`evanju ali popravilih stroja moramo stroj zau-
staviti, izklju~iti pogon. Prav tako moramo izklju~iti priklju-
~en traktor in izvle~i klju~, da ne pride do morebitne nesre-
~e. Desna skupina nalepk ka`e na potrebno zavarovanje sto-
je~e (mirujo~e) – parkirane prikolice z zagozdami. Med de-
lom ne sme biti med traktorjem in prikolico nobene osebe,
prav tako tudi ne med transportom na plo{~adi ali na lestvi
(stopnicah).

Izmet krme je na me{alno-krmilnih prikolicah razli~no re-
{en. Na sliki je razli~ica transporta krme z verigami in veri`-
niki. Nevarno mesto, ~e segamo vanj z rokami, {e zlasti ta-
krat, ko se transportna naprava premika.

Prepovedano in nevarno je tudi poseganje ali vstopanje v no-
tranjost korita oziroma v bli`ino vrte~ih se pol`ev.
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