
Stabilnost traktorja

s prikl ju~kom
Ko na traktor priklopimo priklju~ek, je treba paziti, da traktor s pri-

klju~kom ostane stabilen tako med delom kot tudi med transportom.
Priklju~itev trito~kovnega ~elnega ali zadenjskega priklju~ka ne sme
prese~i skupne dopustne mase traktorja, dopustne obremenitve po-
sameznih osi (prednje ali zadnje) ter ne sme prese~i nosilnosti, ki jo
imajo pnevmatike na kolesih. Velja osnovo pravilo, da mora zaradi
zagotavljanja varnega upravljanja in zaviranja traktorja najmanj 20
odstotkov lastne mase traktorja ostati na sprednji osi. Dobro je, ~e
kupci {e pred nakupom priklju~ka preverijo, ali so te zahteve izpol-
njene. Kombinacija traktorja s priklju~kom lahko postane nestabilna
zaradi mase priklju~ka. Za preizkus skupne stabilnosti lahko upora-
bimo prera~un za minimalno uravnote`enje (balastiranje) traktorja s
protiute`mi pri zahtevani minimalni obremenitvi prednje osi z 20 od-
stotki lastne mase traktorja. Maksimalno obte`itev traktorja s proti-
ute`mi pa dolo~a proizvajalec traktorja.

IF, min = 
(IR × (c + d)) – (TF × b) + (0,2 × TE × b)

a + b
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Vsak proizvajalec kmetijskih strojev mora zagotoviti tudi navodila
za uporabo stroja. V navodilih mora biti poleg vsega drugega obrav-
navana tudi varna uporaba stroja (glede na zahteve standarda ISO
3600:1996 in delno standarda ISO 12100-3:2003). V navodilih za upo-
rabo mora proizvajalec stroja, ki je tudi pisec navodil, poleg drugega
poudariti tudi, kako priklju~ek lahko vpliva na obvladovanje (kon-
trolo in stabilnost) traktorja, {e zlasti med transportom. Dolo~a pa
tudi metodo, s katero lahko uporabnik preveri, ali je treba pri upora-
bi priklju~ka uporabiti protiute`. Potrebne informacije o mo`ni izgu-
bi stabilnosti traktorja pa standard podaja v `e omenjenem aneksu B.
V omenjenem standardu je to aplicirano na vrtavkaste obra~alnike in
zgrabljalnike, lahko pa se smiselno uporabi tudi za druge priklju~ke
s trito~kovnim priklopom. Pohvaliti je treba slovenskega proizvajalca
SIP Strojna industrija iz [empetra v Savinjski dolini, da ima v svojih
navodilih za uporabo to `e vklju~eno in da lahko vsak uporabnik nji-
hovega priklju~ka stabilnost traktorja s priklju~kom preveri sam. Ne-
kateri drugi proizvajalci priklju~kov (npr. avstrijski Pöttinger) pa so
imeli tak izra~un stabilnosti traktorjev `e zelo dolgo, {e preden je bil
ta standard sploh napisan.

Standard ISO 4254 govori o varnosti kmetijskih strojev. Ima
deset delov, nekateri izmed teh delov so bili izdani kot

samostojni standardi s svojo {tevilko standarda (traktorji,
gozdarski vitli in stroji za nanos fitofarmacevtskih sredstev).

V desetem delu standarda ISO 4254 so postavljene zahteve
glede varnosti vrtavkastih obra~alnikov in zgrabljalnikov. V

tem delu standarda je tudi informativni aneks B, ki
obravnava stabilnost traktorja z vrtavkastim obra~alnikom

oziroma traktorja z zgrabljalnikom.
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Kombinacija relativno majhnega in lahkega traktorja ter pol-
nega »nosilnega platoja« ob malenkostnem nagibu iz ravnin-
skega vinograda na cesto lahko postane hitro nestabilna.
Traktor se vrti okoli osi zadnjih koles (srednji del se dviga).
Po ~isti ravnini je obremenitev prednje osi ravno {e zadosto-
vala za vo`njo in upravljanje.

Vir
Oznaka Parameter podatka
TE (kg) te`a traktorja ➊

TF (kg) obremenitev prednje osi neobremenjenega 
(praznega) traktorja ➊

TR (kg) obremenitev zadnje osi neobremenjenega 
(praznega) traktorja ➊

IR (kg) skupna te`a zadenjsko vpetega 
priklju~ka/zadenjske protiute`i ➋

IF (kg) skupna te`a ~elno vpetega priklju~ka/~elne protiute`i ➋

a (m) razdalja med te`i{~em ~elno vpetega ➋ ➌

priklju~ka/~elne protiute`i in sredino prednje osi
b (m) medosna razdalja traktorja ➊ ➌

c (m) razdalja med sredino zadnje osi in sredino ➊ ➌

priklopnih krogel
d (m) razdalja med sredino priklopnih krogel in te`i{~em 

zadenjsko vpetega priklju~ka/zadenjske protiute`i ➋ ➌

➊ Glej navodila za delo traktorja!
➋ Glej navodila za delo priklju~ka!
➌ Izmerite!

Za prera~un stabilnosti traktorja s priklju~kom potrebujemo
nekaj podatkov iz navodil za uporabo traktorja in priklju~-
ka, treba pa je tudi izmeriti dolo~ene razdalje.
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Pöttinger v izra~unih glede obremenitve
traktorja s priklju~ki upo{teva tudi nosilnost
pnevmatik traktorja. V primeru, da imamo
~elni priklju~ek, lahko izra~unamo tudi mini-
malno potrebno dodatno obte`itev zadaj na
traktorju (protiute` zadaj). Po njihovih var-
nostnih napotkih si lahko uporabnik pri-
klju~ka izra~una dejansko obremenitev pred-
nje osi, dejansko skupno maso in dejansko
obremenitev zadnje osi. Izra~unane vredno-
sti pa morajo biti manj{e ali pa enake dovo-
ljenim vrednostim.

^e je kombinacija traktorja s priklju~kom
nestabilna ali na robu (ne)stabilnosti, lahko
pride tudi do (vzdol`nega) prevra~anja trak-
torja. Nevarna je lahko zlasti vo`nja po nagi-
bu, tj. po klancu oz. strmini. Zadnji traktorski
priklju~ek dodatno obremenjuje zadnjo os
traktorja, isto~asno pa se
razbremeni prednja os.
Vzdol`no stabilnost trak-
torja s priklju~kom iz-
bolj{amo s prednjimi
protiute`mi in po~asnim
speljevanjem traktorja z mesta. Na nagibu se
ne ustavljamo niti ne prestavljamo prestave.
Pri traktorjih, ki imajo vsa {tiri kolesa enaka
(npr. AGT, Antonio Carraro, Pasquali idr.),
sta zaradi namestitve motorja pri praznem
(neobremenjenem) traktorju dve tretjini
mase traktorja na sprednji osi, tretjina pa je
na zadnji osi. Ob priklopu zadenjskega tri-
to~kovnega priklju~ka pa se obremenitev

prerazporedi tako, da je pribli`no polovica
obremenitve spredaj, druga polovica obre-
menitve pa zadaj.

Uravnote`enje traktorja se lahko izvede s
protiute`mi (sprednjimi ali zadnjimi), ute`mi,
ki se pritrdijo na plati{~a koles, ali pa tako,

da dodamo vodo v pnev-
matike. Seveda je ob tem
treba upo{tevati navodila
proizvajalca traktorja in
proizvajalca pnevmatik
glede dovoljenih obreme-

nitev. Preve~ ute`i povzro~a ve~ji kotalni od-
por, s tem pa ve~jo porabo pogonske mo~i
(energije – goriva). Traktor se prevrne nazaj,
ko je dvignjen pribli`no za 75 stopinj. Ta kot
je tako imenovana to~ka brez vrnitve. Trak-
torji na {tirikolesni pogon so manj ob~utljivi
za prevra~anje nazaj kot traktorji s pogonom
samo na zadnja kolesa.

Toma` Poje

S prednjimi protiute`mi vplivamo na vzdol`no stabilnost
traktorja in priklju~ka.

Traktorji z enako velikimi kolesi imajo zaradi namestitve
motorja ob priklopu trito~kovnega priklju~ka ugodnej{o
razporeditev obremenitve po posameznih oseh.

Vitel Krpan 7EH razvije vle~no silo 70
kN (7 t), priklju~en je na stokonjski
traktor Massey Ferguson, ki tehta okoli
4000 kg. V podjetju Franc Pi{ek, d. o. o.,
kjer izdelujejo vitle, ki so plod njihove-
ga lastnega razvoja, dolgoletnih izku-
{enj, natan~nega preizku{anja in delo-
vanja v najrazli~nej{ih pogojih, vsak vi-
tel po koncu monta`e tudi preizkusijo.
Na fotografiji je ekstremna kontrola
vitla (ob upo{tevanju varnosti ob izved-
bi kontrole). Pri delu v gozdu pa se po-
dobno lahko zgodi, ~e traktor oziroma
vitel vle~e preveliko breme ali pa ~e se
hlodi zataknejo pri privla~evanju.
(Foto: Franc Pi{ek, d. o. o.)


