
Varnost

jen za varno uporabo. V Sloveniji smo leta 1998 sprejeli evropski
standard SIST EN 709:1998 (kasneje je bil dopolnjen), v katerem so
navedene specialne varnostne zahteve za enoosne traktorje s priklju-
~enim prekopalnikom, za motorne prekopalnike in za motorne pre-
kopalnike s pogonskim(a) kolesom(a). Torej varnost je zagotovljena
za nove in novej{e enoosne traktorje. Iz tehni~nega stali{~a za varno
delo pa so bistveno bolj problemati~ni starej{i enoosni traktorji (mo-
tokultivatorji, motorni prekopalniki), saj v ~asu njihove izdelave {e ni
bilo takih tehni~nih zahtev za zagotavljanje varnosti. Same nezgode
se lahko zgodijo ne glede na starost stroja.

Tudi z motokultivatorji
se dogajajo nezgode

Traktorje v osnovi delimo na eno in dvoosne traktorje. Po
podatkih Statisti~nega urada RS je bilo na kmetijah v letu

2013 v Sloveniji 21.292 enoosnih traktorjev; ocenjujemo, da
jih je v celi dr`avi {e ve~. Vsekakor jih je veliko po kmetijah

in pri vrti~karjih, pa tudi v dolo~enih pokrajinah (npr.
Primorska). V tem prispevku o varnosti pod nazivom

enoosni traktorji upo{tevamo enoosne traktorje,
motokultivatorje, motorne prekopalnike (motorne freze) in
motorne prekopalnike s pogonskim(a) kolesom(a), motorne

kosilnice itd. Gre za skupino ro~no vodenih strojev, kjer
upravljavec hodi. Sama delitev teh strojev in njihove

osnovne lastnosti pa bodo opisane kdaj drugi~.

Sicer pa zakon o varnosti cestnega prometa ozna~uje motokultiva-
tor kot motorno vozilo, ki ima eno ali dve osi in motor z mo~jo naj-
ve~ 12 kW in je izdelano tako, da nosi, vle~e ali potiska razne zamen-
ljive priklju~ke in orodja ter slu`i za njihov pogon ali za vleko lahke-
ga priklopnika.

Na enoosne traktorje – motokultivatorje se lahko pripne {tevilne
priklju~ke, kot na primer stri`ne in rotacijske kosilnice, mul~erje, pre-
kopalnike (freze), sne`ne rolbe, prikolice, rotacijske krta~e, trosilni-
ke, sekalnike, {kropilnice itd. Ob delu s tako {tevilnimi in raznoliki-
mi priklju~ki obstaja tveganje, da pride do delovne nezgode in to {e
zlasti pri gnanih priklju~kih, kot je npr. prekopalnik – freza. In bele-
`imo kar nekaj delovnih nesre~, tudi smrtnih, ob uporabi enoosnih
traktorjev (motokultivatorjev, motornih frez). Dogajajo se lahko tudi
cestne nezgode, saj gredo uporabniki z enoosnimi traktorji tudi na
ceste, kjer se premikajo relativno zelo po~asi.

@e vrsto let imamo v Sloveniji ustrezno zakonodajo o varnosti stro-
jev, ki zahteva, da morajo biti novi enoosni traktorji, ki so izdelani ali
prodajani v Sloveniji, varni za uporabnika. Z nalepko CE na eno-
osnem traktorju proizvajalec zagotavlja, da je njegov proizvod nare-
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Za uporabnika so nevarnej{i motokultivatorji starej{e gene-
racije, ko {e ni bilo toliko varnostnih tehni~nih zahtev. Ta na
sliki {e nima varnostnega stikala (rde~e obarvane ro~ice),
ima pa `e blokado pogona freze v vzvratni vo`nji.

Novej{i enoosni traktorji so opremljeni z varnostnim stika-
lom (rde~e obarvano ro~ico), ki blokira pogon priklju~kov in
premikanje stroja.

Dana{nji motorni prekopalniki (freze) morajo imeti za{~ito
okoli delovnega rotorja z rezili. Starej{e izvedbe tega {e niso
imele.



Omenjeni standard dolo~a zahteve in (ali)
ukrepe za varnost. Standard dolo~a nevarno
obmo~je pred in za samim (pod) strojem.
Stroji morajo biti opremljeni z napravo, ki
onemogo~a zagon motorja in isto~asno vrte-
nje voznih koles ali pogon priklju~ka. Stan-
dard dolo~a, da mora biti vi{ina upravljalnih
(komandnih) ro~ic nastavljiva. V dosegu
roke morajo biti komande za sklopko, zavo-
re, menjalnik, vodenje, nastavljanje vrtljajev
motorja (ro~ni plin), varnostna sklopka –
varnostno stikalo, pogon priklju~ka, zausta-
vitev motorja. To obmo~je dosega rok je de-
finirano s polkrogom od konca ro~ic proti
motorju s polmerom 800 mm. Obmo~je do-
sega rok je dolo~eno tudi po vi{ini. Najni`ja
to~ka je omejena na 450 mm nad tlemi, prav
tako pa je dolo~ena tudi maksimalna vi{ina.
Naprava za zaustavitev motorja (stroja) se
mora aktivirati, ne da bi to zahtevalo veliko
~love{ke sile (energije).

Komande za pogon priklju~kov in za vk-
lop diferenciala (~e ga ima) morajo biti jasno
ozna~ene. Tudi pozicija prestav (prestavne
ro~ice) mora biti jasno in trajno ozna~ena.
Prav tako morajo biti v navodilih opisane vse
funkcije komand.

Po zahtevah standarda EN 709 morajo biti
enoosni traktorji opremljeni s varnostnim sti-
kalom (varnostno ro~ico – komando). To je
obi~ajno rde~a obarvana ro~ica, ki jo mora
upravljalec stroja stisniti, da sploh lahko eno-
osni traktor spravi v premikanje in poganja-
nje priklju~kov. Varnostna ro~ica oziroma
varnostno stikalo mora zaustaviti vsa premi-

kanja stroja in delovanje priklju~ka v prime-
ru, ~e jo uporabnik spusti iz prijema. Prav
tako standard zahteva, da do premikanja
stroja in poganjanja priklju~ka ne sme priti,
~e upravljavec ni sposoben dr`ati oboje-
ga – rde~o varnostno ro~ico in upravljal-
no ro~ico.

^e je enoosni traktor opremljen z
vzvratno prestavo (prestavami), potem
ne sme biti direktnega prehoda iz gibanja
naprej v gibanje nazaj. Ta zahteva je iz-
polnjena, ~e ima menjalnik nevtralno po-
zicijo.

Pri enoosnih traktorjih s priklju~enim
prekopalnikom in pri motornih preko-
palnikih s pogonskim(a) kolesom(a) mo-
rajo biti stroji izdelani tako, da ne dovo-
ljujejo isto~asnega pogona priklju~ka
(prekopalnika – freze) in vzvratne vo`-
nje. Za motorne prekopalnike brez po-
gonskih koles najve~ja vzvratna hitrost
pri nazivnih vrtljajih motorja ne sme
presegati 1 m/s.

S fiksnimi za{~itami morajo biti varo-
vani vsi premi~ni deli transmisije, ki
lahko pove~ajo tveganja za nesre~e.
Lahko se uporabi tudi premi~ne (snem-
ljive) za{~ite, vendar v skladu z zahtevami
standard EN 292. Upravljavec mora biti za{~i-
ten s konstrukcijo stroja, ki onemogo~a kon-
takt s priklju~kom za obdelavo tal (frezo).
@elezna za{~ita mora biti debela najmanj 2
mm. Stroj za obdelavo tal (freza) mora biti
za{~iten preko cele delovne {irine brez kakr-
{nih koli odprtin. Predpisana je tudi dol`ina
pravokotne projekcije med koncem ko-
mandnih ro~ic in najbolj zunanjo to~ko pri-
klju~ka (freze). Ta dol`ina je med 500 in 600
mm za stroje, ki imajo motor mo~i do 4 kW
ali za stroje, ki imajo manj kot 120 kg. Druga-
~e pa dol`ina zna{a med 600 in 700 mm ali

pa je celo ve~ja kot 700 mm v odvisnosti od
konstrukcije priklju~ka. Ta razdalja dolo~a
prazen prostor, ki zmanj{uje mo`nost pojava
nezgod.

Tudi pri motornih
prekopalnikih morajo
vrte~i deli prekopalnika
(freze) imeti fiksno za-
{~ito, ki pokriva zadnji
del prekopalnika v ko-
tu, ki je najmanj 60 sto-
pinj glede na vertikalno
ravnino.

[irina te za{~ite je od-
visna od {irine rotorja

prekopalnika. ^e je ta pod 600 mm, mora
biti za{~ita enaka {irini rotorja prekopalnika.
^e je {irina rotorja ve~ja od 600 mm potem je
potrebna {irina za{~ite 600 mm (in sicer na
vsako stran vzdol`ne osi stroja po 300 mm).

Dolo~ena je tudi za{~ita pred izpu{nimi
plini. Izpust mora biti napeljan tako, da plini
ne prihajajo direktno na operaterja. Na teh
strojih so tudi vro~e povr{ine, zato morajo
tudi tam biti ustrezne za{~ite.
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^rna kronika v ~asopisih bele`i tako
delovne kot cestne nezgode z motokulti-
varji (enoosnimi traktorji)
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Ob delovanju teh strojev je operater pod-
vr`en hrupu in vibracijam. Ta dva parametra
morata biti izmerjena in navedena tudi v na-
vodilih za uporabo. Nekateri proizvajalci na
stroje `e vgrajujejo protivibracijske sisteme –
sisteme, ki zmanj{ujejo nivo vibracij, ki se
prena{ajo na roke upravljavca stroja. Stan-
dard dolo~a tudi polo`aj upravljalnih ro~ic in
mo`nost njihovega zamika do 35 stopinj iz
vzdol`ne linije stroja.

Standard navaja, kaj vse morajo vsebovati
navodila za uporabo glede informacij o var-
nem delu, tveganjih, nevarnostih na nagibu,
nevarnosti pri delu v te`kih razmerah. Do-
bra navodila morajo vsebovati napotke za
u~enje za upravljanje s strojem, pripravo na
delo, samo delo ter vzdr`evanje in skladi-

{~enje. Enoosni traktorji morajo biti oprem-
ljeni s tablico, na kateri je naveden proizva-
jalec, leto izdelave, model, serijska {tevilka,
nominalna mo~, masa stroja v osnovnem
modelu.

Kljub temu, da je pri enoosnih traktorjih
te`i{~e dokaj nizko, nekateri proizvajalci
enoosnih traktorjev ponujajo hidravli~no
spreminjanje polo`aja osi. Tako se spremeni
polo`aj te`i{~a, kar omogo~a optimalno pri-
lagajanje razli~nim priklju~kom in terenu
(nagib ali ravnina). S tem se pove~a varnost
za upravljavca. Varnost na nagibu pove~ajo
tudi ustrezne pnevmatike (dvojne pnevmati-
ke, {ir{e pnevmatike, kovinski obro~i s ko-
nusi po obodu).

Toma` Poje

Pri uporabi motokultivatorjev in freze
lahko pride tudi do smrtnih nezgod


