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S
trojni krožek Drava je na Svetem 
Primožu nad Muto organiziral 
dobro obiskan prikaz spravila 
travinja na hribovitem terenu. 
Sodelovalo je precej proizvajalcev 
in zastopnikov 

tovrstne mehanizacije za 
spravilo travinja na nagibu, 

večino priključkov je 
zagotovil slovenski 

proizvajalec SIP 
iz Savinjske 

doline.
Na hribo-

vitem terenu so delovne 
razmere popolnoma dru-
gačen od tistih na ravnini. 
Delovna širina priključkov 
je omejena, prav tako so 
omejitve pri traktorjih. Za 

delo na nagibu se upora-
bljajo dodatno opremljeni 

standardni ali celo gorski 
traktorji. Standardni morajo 

imeti štirikolesni pogon, širše 

gume, kolotek pa nastavljen na najširšo mo-
gočo razdaljo. Za dodatno bočno stabilnost 
so lahko opremljeni z dvojnimi pnevmatika-
mi; te se montirajo predvsem na zadnjo os, 
še bolje pa je, če so tudi na sprednji. Standar-

dni traktor 
lahko kosi 
do 42 od-
stotkov nagi-
ba, obrača in 
zgrablja pa 
tudi do 50 
odstotkov 
nagiba.

Gorski traktorji so namenjeni za še večje 
nagibe terena. Odlikuje jih relativno nizko 
težišče, bistveno nižje od tistega pri standar-
dnih, imajo širok kolotek, za delo na travinju 
pa so opremljeni s širokimi, lahko tudi dvoj-
nimi pnevmatikami.
Za največje strmine so namenjeni ročno vo-
deni enoosni traktorji (motorne kosilnice), 
ki imajo lahko namesto klasičnih pnevmatik 
kovinske valje, te imajo po obodu stožce za 
boljši oprijem. Tomaž Poje

Za košnjo v bregu
Na Sv. Primožu prikazali spravilo travinja na hribovitem terenu
Standardni ali gorski traktorji morajo biti dodatno opremljeni

John Deere 6430 z dvojnimi 
pnevmatikami na obeh oseh 

in vrtavkastim obračalnikom 
SIP. FOTOGRAFIJE: TOMAŽ POJE

Gorski traktor Sauerburger Grip 4 s 
širokimi tera pnevmatikami specialnega 

profila za travinje in s pripeto sprednjo 
kosilnico SIP Disc 260 F Alp. Odlikujeta 

ga nizko težišče in širok kolotek, kar 
omogoča delo na večjih strminah.

Ferrari Vega 85 RS ima 
nizko težišče in zadaj dvojne 
pnevmatike, kar mu omogoča delo 
na nagibu s SIP-ovim vrtavkastim 
zgrabljalnikom Star 430/12 T.

Šef Tesle Elon Musk je potrdil, da bodo ta mesec začeli 
proizvodnjo težko pričakovane tesle 3, prvih trideset naj bi jih 
kupcem izročili 28. julija. Avgusta naj bi izdelali 100 avtomobi-
lov, septembra 1500, nato pa naj bi se zmogljivosti ustalile pri 
20.000 na mesec. To pomeni, da bo še dolgo trajalo, preden 
bodo izpolnili svoj dolg iz prednaročil, teh je bilo 400.000!

Tesla 3 še julija

New Holland T 4050 ima 
zadaj dvojna kolesa, kar mu 
poveča bočno stabilnost na 
nagibu pri košnji s SIP-ovo 

diskasto kosilnico Disc 260 
S Alp za hribovite terene.

Za dodatno bočno 
stabilnost so standardni 
traktorji lahko opremljeni z 
dvojnimi pnevmatikami.

Odlika 
gorskih 

traktorjev je 
relativno nizko 

težišče.

Ročno vodena motorna 
kosilnica (enoosni traktor) 
Ibex avstrijskega proizvajalca 
TerraTec Maschinenbau je 
namenjena za nagibe, kjer 
dvoosni traktorji ne zmorejo več.


