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ustrezen traktor
Polo`aj te`i{~a vpliva na vzdol`no in bo~no stabilnost traktorja. Za
delo na ve~jem nagibu je treba pove~ati {irino koloteka ali pa prestavljati to~ko te`i{~a. V preglednici 1 je navedenih nekaj primerov
za te`i{~e za gorske traktorje, traktorje transporterje, standardne traktorje in Reform Mounty. Seveda se pri vseh izvedbah te`i{~e spremeni, ko priklju~imo na traktor tak ali druga~en priklju~ek.

V prej{nji {tevilki revije TiN smo pisali o motornih
(enoosnih) kosilnikih, v tem prispevku pa se posve~amo
dvoosnim traktorjem za delo na nagibu. 54,2 odstotka
kmetijske zemlje v uporabi (KZU) v Sloveniji spada v
obmo~ja z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo
(OMD), in to predvsem zaradi nagiba zemlji{~a.

Preglednica 1: Vi{ina te`i{~a za gorske traktorje, traktorje
transporterje in standardne traktorje
Vi{ina Vi{ina te`i{~a traktorja
Model
te`i{~a s ~elno kosilnico
Gorski
Aebi Terratrac TT 60
600
610
traktor
AEBI TT 50
600
630
Rasant RS 2205, RS 1904 660
700
Reform Metrac 2004
600
610
Aebi TT 270 (s kosilnico)
690
Traktor
LINDNER UNITRAC
760
840
transporter AEBI TP 48
760
870
CARON 870
630
710
Reform Mounty
780
810
Reform Mounty
100 (s kosilnico)
820
Standardni Case IH CS 48
975
traktor
Steyr 9145
1028
Lindner Geotrac 73 Alpin
840
Podatki iz literature
900–1100

S

tandardne traktorje uporabljamo do okoli 35 ali 40 odstotkov nagiba, gorski traktor pa tja do 50 odstotkov (adaptirane izvedbe do
celo nekaj odstotkov ve~ nagiba). Pri delu na nagibu je treba upo{tevati dva vidika: prvi je varnost (bo~ni zdrs traktorja, prevra~anje traktorja), drugi vidik pa je varovanje tal v smislu ~im manj{ih po{kodb
travne ru{e. Na strmini navadno pridelujemo le krmo, ki pa mora biti
~im manj onesna`ena s prstjo.

Primernost gorskega traktorja za delo na strmini dolo~ajo njegove
lastnosti, kot so: majhna masa (te`a), optimalna porazdelitev mase,
{irok kolotek, optimalne pnevmatike (Terra pnevmatike), lahki priklju~ki, priklop priklju~kov ~im bli`je traktorju, razbremenitev priklju~kov in nizko te`i{~e. Vse te lastnosti niso pomembne le za varnost traktorista, ampak imajo velik vpliv tudi na po{kodbe tal, ki jih
sicer lahko povzro~amo s standardnimi traktorji (se jim pa tudi pri
gorskih izvedbah traktorjev ne moremo popolnoma izogniti).
Na strmini navadno pride najprej do bo~nega zdrsa traktorja, {e

V {vicarskem raziskovalnem centru Agroscope FAT Tänikon
ugotavljajo, da je ko{nja delo, ki je na nagibu omejeno.

≠

Na nagibni plo{~adi v kontroliranih razmerah ugotavljamo
stati~ni kot prevra~anja traktorja (Kmetijski in{titut Slovenije, Oddelek za kmetijsko tehniko v Jablah). Ta kot ni enak dinami~nemu kotu prevra~anja v realnem svetu (nagibu). Di-

nami~ni kot je bistveno manj{i od stati~nega, nanj pa vplivajo {tevilni dejavniki, kot so npr. vozna hitrost, mikroneravnine, vla`nost tal itn.
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so spodnja kolesa traktorja {e dodatno obremenjena. Pri pre~nem
nagibu 60 odstotkov (31 stopinj) Aebi navaja specifi~en tlak koles na
spodnji strani 570 g/cm² (0,57 bara). Ta obremenitev tal je sicer bistveno ve~ja, kot so meritve pokazale na ravnini. To te`avo lahko re{ujemo z dvojnimi pnevmatikami. Prevelika obremenitev spodnjih
koles pa lahko vodi do prevelikega zdrsa, ki povzro~a tipi~ne po{kodbe tal – travne ru{e. Pnevmatike s klasi~nim traktorskim profilom
lahko povzro~ajo ve~je onesna`enje krme z zemljo.
Gorski traktorji in transporterji imajo lahko razli~ne sisteme krmiljenja koles. Krmilijo se lahko samo sprednja kolesa, samo zadnja ali
pa vsa {tiri, in sicer ali v isto ali v nasprotno smer. Z izbiro ustreznega na~ina krmiljenja potrebujemo manj{o potrebno povr{ino za
obra~anje in manj{i potreben ~as za obra~anje.

Dvojne pnevmatike na gorskem traktorju pove~ajo njegovo
zmo`nost pri delu na nagibu, manj{e pa so tudi po{kodbe
tal, saj so tla manj potla~ena. ^e bi imel ta `e malce starej{i
gorski traktor {e varnostni lok in varnostni pas, bi bila varnost {e ve~ja.
preden ta dose`e tisti nagib, pri katerem se lahko prevrne. Za stabilnost so pomembne tudi pnevmatike, tudi te so za gorske traktorje
lahko razli~nih {irin, profilov. Lahko so opremljeni z dvojnimi pnevmatikami, kar takoj raz{iri kolotek, in s tem pove~a bo~no stabilnost.
Hkrati pa zmanj{a tudi specifi~ni tlak traktorja na tla. Ena izmed bistvenih lastnosti pnevmatik je njihova nale`na povr{ina, na katero se
porazdeli del mase traktorja. Aebi tako za svoj Terratrac TT 270 s
pnevmatikami 424/55R17 podaja tlak 380 g/cm² (0,38 bara) na tla,
kar ne povzro~a prekomernega tla~enja tal. Na nagibu (strmini) pa

Gorske izvedbe traktorjev imajo lahko ve~ sistemov krmiljenja koles, upravljanje – zavijanje samo sprednjih koles, zavijanje samo zadnjih koles, zavijanje vseh koles (spredaj v eno
smer, zadaj v drugo smer), zavijanje vseh {tirih koles v isto
smer (»pasji hod«). Izbor vrste upravljanja koles se izvede
samo s pritiskom na ustrezen gumb.

Za ve~jo stabilnost na nagibu imajo nekateri gorski traktorji
tudi mo`nost pre~nega zamika drogovja hidravli~nega dvigala. Pri traktorjih Reform Metrac in Reform Mounty je ta pomik mo`en za 400 mm, kar koristi pri premiku zaradi kak{ne ovire, na nagibu pa se s tem premikom na ustrezno stran
lahko pove~a stabilnost agregata (traktor in priklju~ek).

Hidrostati~ni pogoni na gorskih traktorjih omogo~ajo optimalno
prilagajanje hitrosti tako nagibu (strmini) kot tudi drugim delovnim
razmeram, pove~ujejo pa tudi varnost uporabnika. Klasi~ne mehanske transmisije so namre~ pogost vzrok za nesre~e zaradi prestavljanja (pretikanja prestav) na strmini.
Samonakladalna prikolica je eden od pogostih strojev, ki se uporabljajo tudi na nagibu. Za ve~jo varnost so na voljo tudi samonakladalne prikolice, ki imajo krmiljeno in gnano os. Pogosto je tudi vle~-

Varnost

Gnane in krmiljene osi na nakladalnih prikolicah pove~ajo
varnost pri spravilu krme na nagibu.
no oje pregibne izvedbe z ro~nim ali samodejnim upravljanjem. Taki
stroji se uporabljajo predvsem v [vici in Avstriji, kjer so tudi specializirane delavnice, ki ponujajo tako dograditev prikolic. Upravljanje
teh pogonov je danes elektronsko, pred tem pa je bilo mehansko.
Pogon koles na samonakladalnih prikolicah je lahko hidrostati~en ali
mehanski. Pri mehanskih izvedbah mora imeti traktor tudi drugo priklju~no gred, ki je sinhronizirana s transportno hitrostjo traktorja. Pogonska kolesa pa name{~ajo tudi na stiskalnice za valjaste bale, ki jih
uporabljamo na strmini. Prednost priklju~kov, strojev z gnanimi kolesi, je, da so vse osi (tako na traktorju kot na samonakladalki) gnane ali zavirane. Pove~ana je tudi zmo`nost dela na pre~nem nagibu.
Kolesa samonakladalke sledijo kolesom traktorja. Ni tudi zamikanja
prikolice pri vo`nji v ovinku oziroma na strmini in kot med traktorjem in priklju~kom je manj{i.
Toma` Poje

XV (2011) 3

23

