
lahko dela s traktorjem. Za premikajo~i se traktor so te vrednosti bis-
tveno ni`je, saj so med vo`njo razmere popolnoma druga~ne. Na
traktor vplivajo dinami~ne sile, ki so odvisne od vozne hitrosti, sta-
nja tal, neenakomerne napolnjenosti pnevmatik z zrakom itd. Na na-
gibu je stabilnost ozkokolote~nih traktorjev problemati~na zlasti ta-
krat, ~e pride s kolesom v relativno globoko brazdo, saj se pri tem
dodatno nagne. Prav tako so lahko problemati~ne vi{je ovira (kam-
ni, krtine). Nevarnost pri hitrej{i vo`nji se lahko pove~a tudi pri pre-
hodu neravnin. Ozkokolote~ni traktorji imajo majhno nale`no povr-
{ino na tla, zaradi tega je tudi ni`ji kot prevra~anja. Stabilnost glede
na vzdol`no os traktorja je pomembna zlasti pri obra~anju na koncu
parcele. Nekateri navajajo, da je pri hitrostih, manj{ih od 7 km/h, di-
nami~ni kot zvra~anja skoraj enak stati~nemu kotu zvra~anja. Nemci
so ugotavljali, da je, odvisno od modela in proizvajalca vinogradni{-
kega traktorja, povpre~en kot zvra~anja med 29 in 36 stopinj. Z na-
gibno plo{~adjo razpolagamo tudi na Oddelku za kmetijsko tehniko
na Kmetijskem in{titutu Slovenije, kjer smo pomerili stati~en kot pre-
vra~anja `e za nekaj traktorjev.

Vsekakor lahko traktorista ob prevra~anju za{~iti kabina ali var-
nostni lok. Najbolje ob tem pa je tudi, da je traktorist pripet z varnost-
nim pasom, saj tako ob morebitnem prevra~anju traktorja obstaja
manj{a mo`nost, da bo z glavo udaril v kak{en stebri~ek kabine ali
pa izpadel iz prevra~ajo~ega se traktorja (ali pa celo sam izsko~il, pri
~emer navadno sko~ijo na tisto stran, kamor se traktor prevra~a in ta
jih nato pokoplje). Te`ava varnostnega loka je, da je navadno pregib-
ne izvedbe. Vinogradniki pa ga velikokrat zaradi manj{ega oviranja v
ozkem medvrstnem prostoru tudi spustijo v le`e~ polo`aj, kjer je tak
lok brez kakr{nekoli za{~itne vloge.

Glede na tako obna{anje traktoristov se pojavljajo nove tehni~ne
re{itve, ki bi pripomogle k bolj{i za{~iti uporabnika traktorja. Tako je
lani novembra na sejmu v Bologni italijansko podjetje D’Eusanio
predstavilo elektrohidravli~no napravo za samodejno in ro~no dviga-
nje in spu{~anje preklopnega varnostnega loka. Naprava je sestavlje-
na iz dveh hidravli~nih cilindrov, merilnika nagiba (inklinometer),
elektrohidravli~ne kontrolne konzole in hidravli~nega akumulatorja.

Varnost

Vinogradni{ki traktor spada med ozkokolote~ne traktorje, za
vinogradnika pa je eden najpomembnej{ih in najdra`jih
strojev. Po nem{kih podatkih traktorji v vinogradu delajo

med 70 in 100 ur na hektar na leto. Od tega je le tretjina
~asa v resnici namenjena efektivnemu delu v vinogradu.
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Vinogradni{ki traktor mora zadovoljiti tudi zahteve, ki jih pogoju-
je vinograd. Specifi~ni tlak traktorja na tla in zdrs morata biti ~im
manj{a, da ne prihaja do {kodljivega tla~enja (zbijanja) tal v obmo~-
ju kolesnic traktorja (ki vozi po vedno enakih poteh – kolesnicah).
Velikost traktorja mora ustrezati medvrstni razdalji trte. Traktor mora
imeti nizko te`i{~e, saj so vinogradi pogosto na nagibu. Prav tako
mora imeti majhen radij obra~anja, kajti na koncu vinogradov navad-
no ni na voljo prav veliko prostora za obra~anje. Menjalnik mora
imeti ustrezno stopnjevanje voznih hitrosti v glavnem delovnem ob-
mo~ju (3–8,5 km/h), tako da je izraba mo~i motorja optimalna in da
je specifi~na poraba goriva majhna.

Pri ozkokolote~nih traktorjih je problemati~na njihova stabilnost
glede na vzdol`no os traktorja. Bo~ni kot zvrnitve se dose`e bistve-
no prej kot pa pri normalno {irokih – standardnih traktorjih. Ko se
prese`e ta kot, se traktor zvrne in posledi~no lahko pod seboj po-
koplje traktorista. Stati~ni kot prevra~anja se dolo~a na nagibni plo{-
~adi pri mirujo~em traktorju. Ta kot je odvisen od polo`aja te`i{~a
traktorja, {irine koloteka, vrste prednje preme itd. Ta kot pa seveda
ni merilo, ki bi vinogradniku povedal, do katere strmine (nagiba)

Delo z vinogradni{kim

traktorjem
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Gumigoseni~arji omogo~ajo delo na zelo strmih vinogradni-
{kih obmo~jih.

Na Oddelku za kmetijsko tehniko Kmetijskega in{tituta Slo-
venije imamo nagibno plo{~ad za ugotavljanje stati~nega ko-
ta prevrnitve traktorja. (Foto: Tone Gode{a)



Varnostni lok se ro~no lahko dvigne s pomo~jo hidravli~nih cilin-
drov. Pri samodejnem delovanju pa je zagotovljeno naglo dvigovanje
varnostnega loka, potem ko je dose`en (prese`en) varen nagib (na-
klon) traktorja. Sistem je opremljen z merilniki nagiba, ki aktivirajo
elektrohidravli~ne komande ter s pomo~jo olja iz akumulatorja (ki je
pod tlakom) zagotovijo naglo dviganje varnostnega loka, kar zago-
tavlja ve~jo varnost.

Ameri{ki NIOSH (nacionalni in{titut za varstvo in zdravje) pa je `e
pred nekaj leti razvil nov varnostni lok. Lok je navadno v polo`aju,
ko varuje traktorista pred morebitnim prevra~anjem. Opremljen pa je
s hidravli~nimi cilindri, s katerimi se lahko polo`aj loka zni`a za 60

cm (uporaba traktorja v vinogradih, sadovnjakih, nizkih stavbah
ipd.). Novost tega sistema pa je, da se v primeru zvrnitve traktorja
(oziroma ko prese`e dolo~en kot) z eksplozivnim polnjenjem v tiso-
~inkah sekunde varnostni lok dvigne v svoj osnovni in varovalni po-
lo`aj. Obvezna pa je tudi uporaba varnostnega pasu. Ideja za tako re-
{itev je pri{la iz avtomobilske industrije (pred ve~ kot 15 leti pri Mer-
cedes Benzu za njihove odprte avtomobile – kabriolete).

Tudi v Tur~iji so se ukvarjali s podobnimi zadevami. Tam pa so za
ozkokolote~ne traktorje razvili sistem, ki (eksplozivno) spro`i dodat-
ne horizontalne »konzole« na vrhu varnostnega loka. Te konzole so
znotraj vodoravnega (vrhnjega) dela varnostnega loka. Ko traktor
prese`e varnostni nagib, eksplozivno polnjenje iztisne konzole na
vsako stran navzven. S tem {trle~im delom se traktor po bo~ni prevr-
nitvi zapi~i v podlago (tla) in se ne prevra~a naprej. S tem sistemom
se traktor ob bo~ni prevrnitvi le nasloni na bo~no stran. Seveda mora
biti tudi tu traktorist pripet z varnostnim pasom. Te {trle~e konzole
dejansko delujejo kot neke vrste sidra.

Nekateri proizvajalci ozkokolote~nih traktorjev (npr. Holder) ali pa
specialni ponudniki ponujajo mo`nost prigraditve zasilne zavore na
traktor, ki se uporabljajo na strmih legah. Zasilno zavoro predstavlja
hidravli~no upravljan zob (trn ali moti~ica). Ta zob se hidravli~no
premakne v delovni polo`aj – torej se zapi~i v tla, s ~imer zavaruje
traktor pred nenadzorovanim premikanjem. Sistem deluje tudi, ~e
nam v tistem trenutku motor ugasne, saj je sistem opremljen s hidra-
vli~nim tla~nim akumulatorjem, ki omogo~a premik zasilne zavore v
delovni polo`aj.

Za zelo strme vinograde (do 60 odstotkov nagiba) pa so primerni
gumigoseni~arji, ki jih proizvajata na primer podjetji NIKO ali GEIER.
Seveda je tudi njihova uporaba odvisna od lastnosti podlage – tal in
njegove vla`nosti. Ti gumigoseni~arji so lahko opremljeni tudi s siste-
mom jeklenic oziroma vitla, ki pove~ajo varnost ob mejnem nagibu
oziroma pri neustreznih vremenskih razmerah. Vitel z jeklenico delu-
je sinhronizirano z vozno hitrostjo. Tak vitel lahko prena{a – vle~e
od 300 do 800 kg mase. Seveda mora biti jeklenica na vrhu vinogra-
da pritrjena – fiksirana. Podjetje Niko ponuja tudi radijsko voden gu-
migoseni~ar. Upravljanje je mo`no na razdalji 300 metrov. Je pa ta si-
stem {e v fazi testiranja. Vsekakor ob takem daljinskem upravljanju
traktorist ni ve~ izpostavljen hrupu, vibracijam ali pesticidom.
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Traktorist v ravninskem vinogradu je manj izpostavljen ne-
varnosti zvra~anja.

Zasilna zavora je kot mo`na oprema, ki pa lahko zavaruje
traktor pred nehotenim premikanjem na strmini.

Italijani so lani na sejmu v Bologni prikazali sistem za samo-
dejno dviganje loka, ko traktor prese`e mejni nagib.


