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gorija T5 pomeni kolesne traktorje, katerih
najve~ja konstrukcijsko dolo~ena hitrost pre-
sega 40 km/h. Za ostale traktorje varnostni
pas ni predpisan oziroma ni obvezni del
opreme.

Izraz varnostni pas pomeni sistem trakov z
varnostno sponko, napravami za nastavitev
in pritrdilnimi elementi, ki ga je mogo~e pri-
trditi v vozilo na motorni pogon in je narejen
tako, da z omejevanjem gibljivosti telesa
uporabnika pasa zmanj{uje mo`nost huj{ih
po{kodb ob tr~enju ali nenadnem zmanj{a-
nju hitrosti vozila. Tak sistem se po navadi
imenuje »sistem pasov«, pri ~emer izraz po-
meni tudi vsako napravo za absorpcijo ener-
gije ali navijanje pasa nazaj. Trebu{ni pas je
pas, ki poteka ~ez prednjo stran uporabniko-
vega medeni~nega predela. Diagonalni pas
je pas, ki poteka diagonalno ~ez prednjo
stran prsnega ko{a, od boka do rame na nas-
protni strani. Trito~kovni pas je pas, ki je
kombinacija trebu{nega in diagonalnega
pasa. Varnostni pasovi morajo biti homologi-
rani, kar v praksi pomeni, da so bili pasovi
strogo preverjeni.

Italijanskega proizvajalca traktorjev Anto-
nia Carraro, ki proizvaja manj{e toge in

zglobne traktorje z ena-
ko velikimi kolesi, lahko
pri{tevamo med tiste, ki
so dobro izbolj{ali var-
nost na traktorju. Od ja-
nuarja 2006 so vsi njiho-
vi traktorji opremljeni z
varnostnim pasom, ki
prispeva k tako imenova-
ni aktivni varnosti upo-
rabnika traktorja.

Toma` Poje

{kodb pri nesre~ah, vendar lahko uporaba
varnostnega pasa dodatno prispeva k manj-
{im po{kodbam. Ve~krat se zgodi, da trakto-
rist ob prevra~anju sko~i ali pade iz traktorja,
stroj pa nato pade nanj in ga zme~ka. Tudi
sopotnikom na traktorju se lahko zgodi po-
dobno. ^e traktorist ostane v traktorju in je
neprivezan, ga ob morebitnem prevra~anju
traktorja premetava po kabini, in tudi tako se
voznik lahko huje po{koduje. Opozoriti mo-
ramo, da se prevrnitve traktorjev ne dogajajo
samo na nagibu. Nekatere tuje raziskave do-
kazujejo, da se polovica prevrnitev traktorja
pripeti na nagibu, ki je manj{i od deset sto-
pinj, polovica teh pa na nagibu, ki je manj{i
od pet stopinj. Do podobnih ugotovitev je
pri{el tudi na{ Svet za preventivo v cestnem
prometu, saj njegove analize traktorskih ne-
sre~ potrjuje velik del prevrnitev v sicer rav-
nem Prekmurju.

Po pravilniku o ES-homologaciji kmetij-
skih in gozdarskih traktorjev in ustreznih

tehni~nih specifikacijah velja v Slove-
niji od 1. maja 2004 predpis, da mora-
jo biti le traktorji kategorije T5 obvezno
opremljeni z varnostnim pasom. Kate-

Traktorski pas lahko zmanj{a

{tevilo smrtnih nesre~
Po anketi Kmetijskega in{tituta Slovenije je
kar deset odstotkov traktorjev v Sloveniji
brez varnostne kabine oziroma za{~itnega
loka. Teh traktorjev lastniki ne morejo regi-
strirati niti zanje opraviti rednih tehni~nih
pregledov, zato predstavljajo veliko nevar-
nost tako za uporabnika kot za druge udele-
`ence v prometu. Novej{i traktorji so zakon-
sko ustrezno opremljeni s kabino ali lokom,
in tudi dana{nje zahteve slovenske zakono-
daje na tem podro~ju so enake evropskim.

Homologacija novih traktorjev je tako vzpo-
stavila dobro raven tako glede okoljskih zah-
tev kot tudi ustrezne varnosti. Kljub vse bolj-
{i varnostni opremljenosti traktorjev pa se
traktorske nesre~e s po{kodbami in na `alost
tudi s smrtnimi primeri kar vrstijo.

Da bi pove~ali varnost uporabnikov, vse
ve~ proizvajalcev traktorjev poleg obvezne
kabine ali loka vgrajuje tudi varnostne paso-
ve, ki prispevajo k ve~ji varnosti traktorista
ob morebitni prevrnitvi traktorja. Kabina ali
lok na traktorjih sta zelo prispevala k manj-
{emu {tevilu smrtnih primerov in celo k pre-
pre~itvi smrtnih po-

V ~asopisu lahko preberemo veliko
`alostnih zgodb. Z vgradnjo in uporabo
varnostnega pasa bi marsikateri pone-
sre~enec bolje prestal nesre~o.

Antonio Carraro vgrajuje v svoje trak-
torje varnostne pasove za ve~jo varnost
uporabnikov.
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