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redno preverjati kabino in pritrdilne nosilce ter vijake. To velja {e zla-
sti, ~e je bila kabina (varnostni lok) odstranjena zaradi drugih popra-
vil. Popraviti je treba slabo tesnjenje kabine oziroma pu{~anja vode
ob vratih, oknih in stre{nih oknih. Pozornost moramo posvetiti tudi
tveganju za vdor vode ali vlage zaradi stekanja vode iz strehe kabine
ali iz klima naprav.

Kabina mora biti ~im bolj ~ista, kar velja zlasti tudi za notranjost
traktorja. Mineralna gnojila, gnojevka ali hlevski gnoj se v kabini ali
izven nje hitro ve`ejo z vlago in povzro~ajo pospe{eno korozijo. Iz
kabine je treba odstranjevati blato, ki se nanese ob delu izven cest-
nih povr{in in ob mokrih razmerah. Slej kot prej se lahko na kabini
pod predpra`niki ali pod oblogami razvije korozija, ki je o~em skri-
ta. Generalno lahko zapi{emo, da so slovenski kmetje skrbni gospo-
darji za svoje traktorje. Tako so pove~ini parkirani pod tako ali dru-
ga~no streho. Velikokrat tudi pod kozolci, ki s tem dobivajo tudi
neko novo vlogo.

Proizvajalci traktorjev v navodilih za uporabo traktorja pogosto na-
pi{ejo, da se za{~itne konstrukcije ne sme vrtati ali variti. V primeru,
da se traktor prevrne, se za{~itne konstrukcije ne popravlja, vari, kri-

Novi traktorji morajo imeti ustrezno za{~itno konstrukcijo (var-
nostni lok ali kabino), ki ima opravljen trdnostni preizkus po OECD
metodi ali po ustrezni tehni~ni specifikaciji oziroma standardu. To je
dejansko sestavni del homologacijskih zahtev, da novi traktor lahko
pridobi homologacijo in da se registrira. Vsak traktor pa je nato med
svojim delovanjem (med svojo `ivljenjsko dobo) podvr`en staranju,
obrabi, popravilom in na `alost tudi nesre~am. @ivljenjska doba trak-
torja je poleg drugega odvisna tudi od vzdr`evanja traktorja. Za po-
dalj{anje `ivljenjske dobe za{~itne konstrukcije in za zagotavljanje
za{~ite traktoristu med morebitnim prevra~anjem morajo traktoristi

Starostne spremembe 
na za{~itnih konstrukcijah

Po podatkih Statisti~nega urada RS (SURS) in Popisa
kmetijstva iz leta 2010 so na kmetijskih gospodarstvih v letu

2010 imeli v lasti in uporabi skoraj 102 tiso~ dvoosnih
traktorjev. Podatki o povpre~ni starosti registriranih

traktorjev pa ka`ejo, da so slovenski traktorji tudi stari, saj
je povpre~na starost registriranega traktorja ve~ kot 21 let

(vir: SURS). Konec leta 2013 je bilo v Sloveniji 54.671
registriranih traktorjev, ki so bili stari 25 in ve~ let.

Dvanajst let in ve~ pa ima kar 80.702 traktorjev. Malce
{aljivo re~eno: vsak drugi slovenski traktor lahko sodeluje na

sre~anjih starodobnih traktorjev – oldtimerjev.

Ne glede na starost traktorja je treba skrbeti tudi za njegovo
za{~itno konstrukcijo (lok ali kabino), kajti le tako bo zago-
tavljala svojo varovalno funkcijo ob morebitnem prevra~a-
nju. Varnost pove~a tudi vgradnja trebu{nega varnostnega
pasa (ki ga pa traktoristi na `alost bolj redko uporabljajo).
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vi ali ravna, ampak se zamenja z novo.
Vsaka po{kodba, ki je nastala na za{~itni

konstrukciji (kabini ali loku) zaradi nezgode,
po`ara, udarcev in korozije, lahko povzro~i
njeno nefunkcionalnost iz stali{~a zagotavlja-
nja varnosti, ki jo sicer v osnovi zagotavlja
novi traktor.

Angle{ki In{titut za zdravje in varnost
(HSE) je skupaj s Silsoe Research Institute
(In{titut za kmetijsko, procesno in okoljsko
tehniko) v letu 2004 objavil {tudijo o kon-
strukcijskem poslab{anju za{~itnih konstruk-
cij na traktorju zaradi starosti. V {tudiji so
prou~ili raz{irjenost za{~itnih konstrukcij gle-

de na vrsto traktorja in starost, konstrukcij-
sko trdnost in prakti~ne posledice starej{ih
za{~itnih konstrukcij. Podrobno so pregleda-
li pribli`no 400 rabljenih traktorjev (proizve-
denih v obdobju med 1970 in 1990).

Od 400 traktorjev so sedem traktorjev pod-
vrgli zelo natan~nim preiskavam. Z demon-
ta`o so ocenili njihovo dejansko (trenutno)
konstrukcijsko stanje. Pet od teh traktorjev
so nato izbrali za trdnostni preizkus za{~itne
konstrukcije s ciljem ugotoviti ali za{~itna
konstrukcija {e vedno zagotavlja enako var-
nost kot nova glede na zahteve standarda te-
stiranja oziroma za na~rtovano stopnjo za{~i-
te ob prevra~anju.

Izsledki raziskave:
• {tiri za{~itne konstrukcije so opravile trd-

nostni preizkus, ena ni uspela,
• tri od petih testiranih za{~itnih konstrukcij

so imele lomljive pritrdilne vijake ali pa so
se med testiranjem zlomili zaradi svoje
starosti,

• obseg korozije niha zaradi starosti, tipa
kabine in na~ina uporabe, vzdr`evanja in
zgodovine gara`iranja.
[tudija ugotavlja:

• da je varovalna vloga za{~itnih konstrukcij
oslabljena zaradi korozije,

• da je korozija ve~ja, ~e je traktor manj ali
slab{e vzdr`evan (vklju~no s premajhnim
preventivnim vzdr`evanjem),

• da so bile nekatere varnostne kabine po-
pravljene. To je prepovedano in za take
popravljene kabine ne velja ve~ trdnostni
preizkus, ki je bil sicer napravljen za tako
novo kabino,

• da nekatere kabine ob popravilih drugih
sklopov traktorja niso bile pravilno name-
{~ene nazaj na traktor.
Kot zaklju~ek lahko povzamemo, da za{~it-

na konstrukcija (lok ali kabina) zagotavlja var-
nost uporabniku ne glede na starost traktor-
ja, ~e se uporabniki dr`ijo navodil proizvajal-
ca traktorja. [e ve~jo varnost stare (starej{e)
za{~itne konstrukcije na traktorjih nudijo, ~e
na traktor namestimo (nov) sede` opremljen
z varnostnim pasom, ki traktorista ob more-
bitnem prevra~anju zadr`i v varnem obmo~-
ju, ki ga zagotavlja za{~itna konstrukcija.

Toma` Poje

Starost registriranih slovenskih trak-
torjev na dan 31. december 2013.

Organska gnojila (hlevski gnoj ali gno-
jevka) na traktorju lahko bistveno po-
ve~ajo korozijo za{~itne konstrukcije
(kabine ali loka) in pritrditev tako, da
za{~ita traktorista ni ve~ enaka tisti
stopnji za{~ite, ko je bil traktor nov.


