
Varnost

Pri traktorskih kolesih pa je treba paziti
tudi na kolesne vijake oziroma matice in tudi
na podlo`ke. Proizvajalci predpisujejo njiho-
vo kakovost. Navadno sta to razreda 8.8 in
10.9. Pri kolesnih vijakih (maticah) je po-
membno, s kak{nim momentom so priviti.
Tudi tu proizvajalci v navodilih za uporabo
ali piktogramih na traktorju navajajo predpi-
sane zatezne momente za vijake (matice).

Uporabnik mora tudi pri novem traktorju
preveriti privitost kolesnih vijakov (matic).
Zlasti na za~etku uporabe traktorja (prvi te-
den) je treba preverjati privitost vijakov celo
na nekaj ur, 10 ur dnevno, nato pa v rednih
predpisanih intervalih. Ti intervali so odvisni
od proizvajalca do proizvajalca in se gibljejo
v ve~ini primerov med 100 in 250 delovnimi
urami. Deutz-Fahr tako za svojo serijo TTV
400 svetuje, da se po 10 delovnih urah na
novo privije (preveri) vse vijake in matice, ki
so na kolesu. Nato pa naj bi te preglede iz-
vajali na 50 delovnih ur, tako da preverimo

nastavljanje koloteka traktorja z zamenjavo
ali obra~anjem plati{~. Pri menjavi koloteka
je treba paziti tudi na dopustni zasuk pred-
njih koles, kar se izvede s spreminjanjem
dol`ine nastavitvenega vijaka zasuka kolesa
(omejevalnika).

Redna kontrola
kolesnih vijakov

Traktorja si ne predstavljamo brez
koles. Dobre pnevmatike so drage,

vendar je od njih odvisna tudi vle~na
mo~. Veliko se govori o pomenu tlaka v
pnevmatikah tako za vle~no mo~, zdrs

pogonskih koles, porabo goriva kot
udobje vo`nje.

Pnevmatike so name{~ene na plati{~a. Kolo
je pritrjeno na prirobnico kolesnega pesta s
posebnimi maticami ali vijaki. Sestavljeno je
iz plati{~a in osrednjega dela z izvrtinami za
vijake. Plati{~e in osrednji del sta lahko po-
vezana z vijaki (maticami) ali pa zvarjena
skupaj.

V navodilih za uporabo traktorjev je veliko
varnostnih opozoril in nasvetov za varno
delo. Vsi proizvajalci traktorjev pri kolesih
opozarjajo na pravilen tlak v pnevmatikah,
na pravilno menjavanje pnevmatik (koles) in
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Sre~a v nesre~i! Na traktorju so se odvi-
li vijaki, celotno kolo je padlo iz polosi
traktorja. Sre~a pa je bila, da je bila hi-
trost traktorja zelo majhna, polos trak-
torja se je naslonila na padlo pnevmati-
ko, na zadnjem trito~kovnem hidravli~-
nem dvigalu pa je bila pripeta sejalni-
ca, na katero se je ob izgubi kolesa na-
slonil zadnji del traktorja. Traktoristu
se ni zgodilo ni~, na traktorju pa se je
polomila le plastika na blatniku. Vpra-
{anje je, kaj bi bilo pri hitrosti 50 km/h.
(Foto: Simon Grilc)

Preglednica: Zatezni momenti za kolesne vijake (matice) za izbrane serije
traktorjev

Zatezni moment za kolesne vijake (Nm)
Serija traktorjev spredaj zadaj
Same Explorer 85-95 350 Nm (M20 × 1,5) 500 Nm (M20 × 1,5)

245 Nm (M16 × 1,5) 350 Nm (M18 × 1,5)
245 Nm (M16 × 1,5)

MF 4200 270 Nm 325 Nm
JD 6030 300 Nm 500 Nm
JD 5020 300 Nm 500 Nm
NH T 4000 V 255 Nm

Zelo pomemben pri namestitvi koles na
traktor je tudi moment, s katerim mora-
mo priviti vijake. To preverimo z mo-
ment klju~em. Piktogrami, opozorilne
nalepke, so lahko tako na traktorju kot
v navodilih za uporabo.



privitost vijakov (matic) s predpisanim mo-
mentom.

Vsekakor pa moramo privitost vijakov pre-
veriti ob nastavitvah koloteka ali zamenjavi
koles. Do menjave koles prihaja pogosteje
na traktorjih, kjer imamo dodatne ozke iz-
vedbe pnevmatik, ki jih uporabljamo za spe-
cialna dela.

^e posamezen vijak (matica) ni dovolj do-

bro privit(a), se zaradi vibracij (tresljajev) in
drugih vplivov med vo`njo in delom s trak-
torjem lahko razrahljajo (odvijejo) tudi drugi
vijaki in kolo odpade. Nesre~a je hitro tu.
Pravilna pritrditev kolesa na prirobnico kole-
snega pesta omogo~a varnost tako za traktor,
traktorista in morebitnega sopotnika kot tudi
za druge udele`ence v prometu.

Preveriti pa je treba tudi matice, ki so med
plati{~em in osrednjim delom (kolesno plo{-
~o), morebitne distan~nike (ki se uporablja-
jo za nastavitev razli~nih kolotekov). Tudi za
te proizvajalci trak-
torjev navajajo za-
tezni moment vija-
kov (matic). Je pa ta

zatezni moment navadno nekoliko manj{i od
zateznih momentov za kolesne vijake, s ka-
terimi privija~imo kolo na polos traktorja.

Nekateri proizvajalci ponujajo tudi special-
na oja~ana plati{~a za pogonska kolesa z
ve~jim {tevilom kolesnih vijakov (12 vija-
kov), kjer pa je tudi zatezni moment vi{ji od
obi~ajnega.

Pri vijakih, maticah, je treba paziti, da niso
umazani z barvo, mastjo, oblogami in rjo.
Kolesne vijake se ne ma`e!

Toma` Poje
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Malce za {alo: tudi s tremi kolesi gre, ~e
je porazdelitev mase pravilna! (Vir:
splet)

V navodilih za uporabo traktorjev so
tudi opozorila glede nevarnosti izgube
koles. (Vir: www.deere.com)

Oja~ana izvedba
plati{~a (pogon-

skega kolesa) 
z ve~jim {tevilom
kolesnih vijakov

(vir: www.
deere.com)


