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delovanje zavor, ustrezen hidravli~ni sistem, ustrezna priklju~na
gred, ustrezno varovan priklop itn.). Navodila za varno delo s kar-
dansko gredjo so tudi pri stiskalnicah zelo pomembna in jih mora
uporabnik stroja dosledno upo{tevati.

Nevarnosti pri delu 

s stiskalnico

Kmetijstvo in gradbeni{tvo sta gospodarski dejavnosti, pri
katerih se zgodi najve~ nesre~. Proizvajalci (kmetijskih)

strojev so zakonsko zavezani, da izdelujejo varne stroje z
ustreznimi za{~itnimi, varovalnimi napravami. V navodilih

za uporabo stroja mora biti posebno poglavje s predpisi o
varnem delu s strojem. To poglavje je pri ve~ini

proizvajalcev kmetijskih strojev kar obse`no.

V drugih poglavjih v navodilih za uporabo pa se sproti opozarja
na nevarnosti, ki pretijo na uporabnika ob neki dejavnosti s strojem
(vzdr`evanju, zagonu stroja, skladi{~enju itn.). Na samih strojih so ru-
meno-~rne nalepke – piktogrami, ki uporabnika tudi pri delu opo-
zarjajo na morebitne nevarnosti.

Glede na to, da je v tej {tevilki test stiskalnice za valjaste bale,
bomo v tem prispevku predstavili nekaj napotkov za varno delo z
njo. Stiskalnica za valjaste bale ima namre~ veliko premikajo~ih (vr-
te~ih) se delov, ki lahko po{kodujejo uporabnika stroja ob nepazlji-
vem ali nepravilnem delu. Kupec stiskalnice dobi skupaj s strojem
tudi navodila za uporabo. Prav je, da jih {e pred uporabo prebere. To
zlasti velja za vsa opozorila na nevarnosti oziroma napotke za varno
delo. Seznanitev z morebitnimi nevarnostmi preko navodil je »cenej-
{e« kot pa biti pameten po nesre~i. Obi~ajno bi torej moral biti kupec
oziroma uporabnik stroja seznanjen z morebitnimi nevarnostmi. Prav
bi bilo, da bi tudi prodajalci strojev kupce seznanili z napotki za var-
no delo.

Stiskalnico za valjaste bale pripnemo na ustrezno zmogljiv traktor,
zato mora biti tudi ta v dobrem – tehni~no ustreznem stanju (dobro

Navodila za uporabo in v njih zajete predpise o varnem delu
mora uporabnik stroja skrbno prebrati, {e preden sploh za~-
ne delati z novim strojem. Pred vsakim posegom na stiskal-
nici pa mora ugasniti traktor in izvle~i klju~.

Prepovedano je, da bi pri delujo~i stiskal-
nici sku{ali z rokami odstraniti material
iz pobiralne naprave. Ravno tako je pre-
povedano z rokami ali nogami potiskati
krmo v pobiralno napravo. ^e se pobiral-
na naprava zama{i, je treba ustaviti pri-
klju~no gred, ugasniti traktor, material
pa odstraniti z ustreznim orodjem – greb-
ljico.

[tevilo mrtvih zaradi nesre~ s traktorjem v prometu ali
pri delu od leta 1981 do 2004. Vir: SPV RS in MNZ

Smrt kosi med traktoristi
Po podatkih Sveta za preventivo in

vzgojo v cestnem prometu sta bili med
letoma 1981 in 2004 kar 802 smrtni `r-
tvi zaradi nesre~ s traktorjem. Tovrstne
nesre~e delimo na nesre~e, ki se zgo-
dijo v prometu, in na delovne nesre~e.
Ve~ kot 75 % smrtnih nesre~ se je zgo-
dilo zaradi prevrnitve traktorja, ki je
pod seboj pokopal traktorista ali so-
potnike. Toma` Poje
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Pred za~etkom dela s stiskalnico
je treba preveriti, ali so vse za{~it-
ne naprave v dobrem stanju in pra-
vilno name{~ene. Med delom z njo
ne sme biti na njej ljudi. Prav tako
ne sme biti nih~e na vle~nem ojesu
med premikanjem traktorja, {e zla-
sti pa ne, ~e se vrti kardanska gred.
Uporabnik mora biti vedno dovolj

dale~ stran od pobiralne naprave, jermenov, valjev oziroma od vseh
premikajo~ih se delov. Med delom se ne sme nih~e pribli`ati stiskal-
nici, {e zlasti pa ne sme biti nikogar za strojem, ko se razklada bala.
Posebna previdnost je potrebna pri delu ob jarkih, strmih nasipih itn.
^e so v ~asu dela v bli`ini stiskalnice otroci, jim je treba prepre~iti,
da se pribli`ajo stroju. [e posebej je treba paziti pri vzvratni vo`nji.

Pri delu s stiskalnico se potrebuje tudi olje iz hidravli~nega sistema
traktorja, ki je pod visokim tlakom (100 do 190 barov). Paziti je tre-
ba, da hidravli~ne cevi pravilno priklopimo na traktor, pa tudi na te-
snitev hidravli~nega sistema; ~e hidravli~no olje pod pritiskom pro-
dre v ko`o, lahko povzro~i hude zdravstvene te`ave.

Nevarnost po`ara je lahko pri stiskanju slame ali sena dokaj veli-
ka, zato mora biti stiskalnica vedno ~ista. Priporo~amo pa tudi gasil-
ni aparat na dosegljivem mestu.

Za varno delo je pomemben {e nagib terena, na katerem uporab-
ljamo stiskalnico. Tako na primer Pöttinger navaja dopustni 15-od-
stotni (6,75°) nagib pri delu navzgor ali navzdol. ^e pa stiskalnica
pobira krmo pre~no na nagib, je najvi{ji dovoljen nagib 25-odstotni
(11,25°). Podobne nagibe dovoljujejo tudi nekateri drugi proizvajalci
stiskalnic. S takimi napotki se proizvajalci strojev zavarujejo pred mo-
rebitnimi od{kodninskimi to`bami.

Delovanje stiskalnice (in traktorja) povzro~a tudi hrup. ^e traktor
ni opremljen s kabino ali pa so vrata in okna odprta ter ~e hrup
zna{a ve~ kot 85 dB(A), potem je priporo~ljivo (obvezno), da upo-
rabnik stroja uporablja glu{nike.

Na kratko smo opozorili na nekatere nevarnosti pri delu s stiskal-
nico za valjaste bale, ki je lahko dokaj nevaren stroj. Uporabnik stro-

ja mora biti dobro seznanjen z navodili
za varno delo, pri delu pa mora le-ta
tudi brezpogojno upo{tevati. V nekate-
rih dr`avah, kjer zelo poudarjajo pomen
preventivnih ukrepov pri delu s kmetijsko tehniko, so na voljo raz-
li~ne publikacije, ki obravnavajo varno delo s stiskalnicami za valja-
ste bale. Pri nas tega {e ni, bo pa mogo~e tudi ta ~lanek prispeval k
ve~ji seznanjenosti ljudi z (ne)varnostjo pri delu s stiskalnicami.

Toma` Poje

Pri odpiranju zadnjega dela
stiskalnice je treba preveriti,
ali je obmo~je za stiskalnico
prazno.

V primeru vzdr`evanja ali podob-
nega je treba ob dvignjenem zad-
njem pokrovu namestiti mehanska
varovala na hidravli~na cilindra, ki
dvigata ali spu{~ata zadnji pokrov.


