
Zavorni sistem
»Zavorni sistem« pomeni vse dele, katerih funkcija je postopno

zmanj{evanje hitrosti premikajo~ega se vozila ali njegovo ustavljanje
oziroma zadr`evanje na mestu, ~e je `e ustavljeno. Zavorni sistem je
sestavljen iz upravljalnega elementa, prenosnega sistema in zavore.
Kompleksnost in nivo varnosti zavornih sistemov je na kmetijskih

vozilih dosegel velik tehni~ni napredek, ki je primerljiv s tistimi za
ostala cestna vozila. Za traktorje, ki gredo manj kot 30 km/h, homo-
logacija zahteva, da je pojemek pri zaviranju 3,55 m/s2, oziroma 5
m/s2, ~e gredo traktorji ve~ kot 30 km/h. Na traktorjih, ki gredo ve~
kot 30 km/h morajo biti zavore na vseh {tirih kolesih. Sila za pritiska-
nje pedala zavore mora biti manj{a in mora ustrezati avtomobilske-
mu nivoju. Pro izvajalci traktorjev ne smejo vgrajevati enovodnih hi-
dravli~nih zavor v nove tipe traktorjev po 31. decembru 2019 in v
nove traktorje navedenih kategorij po 31. decembru 2020. Za te da-

Generalno lahko napi{emo, da uredba vsebuje zahteve za funk-
cionalno varnost vozil, zahteve za varnost pri delu in zahteve za
okoljsko u~inkovitost. Vseh zahtev je kar 62. V tem prispevku pa
bomo pojasnili homologacijske zahteve glede zavornih sistemov. To
podro~je pokriva Delegirana uredba komisije (EU) 2015/68 z dne 15.
oktobra 2014 (nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) {t. 2016/1788) o
dopolnitvi Uredbe (EU) {t. 167/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
glede zahtev za zavorne sisteme vozil za homologacijo kmetijskih in
gozdarskih vozil. Med ta vozila sodijo traktorji in »vle~ena vozila« ka-
mor sodijo priklopniki (prikolice) in zamenljiva vle~ena oprema
(vle~eni traktorski priklju~ki).

Varnost

Homologacijske zahteve za zavore
na traktorjih in vle~enih vozilih

V Kme~kem glasu smo aprila v dveh
prispevkih pisali o novih

homologacijskih zahtevah za traktorje,
ki so v veljavi od 1. januarja 2018 na

osnovi Uredbe (EU) {t. 167/2013 o
odobritvi in tr`nem nadzoru kmetijskih

in gozdarskih vozil, nazadnje
spremenjeno z Uredbo (EU) {t.

2016/1788. Ta uredba dolo~a upravne
in tehni~ne zahteve za homologacijo
novih kmetijskih in gozdarskih vozil.

Glavni cilj evropske homologacijske
zakonodaje je zagotoviti, da nova

kmetijska in gozdarska vozila, sestavni
deli in samostojne tehni~ne enote, ki so
dani na trg, zagotavljajo visoko raven

varnosti in varstva okolja.
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Dvo vodni zra~ni zavorni sistem za traktor in vle~ena vozila. 1. zavorni ventil za
priklopno vozilo, 2. zra~ni rezervoar, 3. zavorni cilinder, 4. ALB-Regulator, 5. spoj-
nica «polnilni vod» s filtrom, 6. spojnica »zavora« s filtrom, 7. kompresor, 8. su{ilnik
zraka z regulatorjem tlaka, 9. manometer, 10. stopalka zavore (stopalka glavnega
zavornega cilindra), 11. ventil za priklopno vozilo, dvovodno, 12. hitra spojnica
»polnilni vod«, 13. hitra spojnica »zavora«. Vir slike: Paul Forrer AG.

Steyr 4145 Profi CVT Ecotech je `e homologiran po EU
167/2013. Ima dvo vodne zra~ne zavorne sisteme in vti~ nico
ABS za priklopnike, kar ustreza zahtevam uredbe (EU)
2015/68, ki definira zahteve za zavorne sisteme na kmetij-
skih vozilih.



tume ima Evropska komisija `e predlog podalj{anja do 31. decembra
2024. To morajo le {e potrditi in objaviti v Uradnem listu.
Homologacijske zahteve veljajo tudi za vle~ena kmetijska vozila

(priklopnike – prikolice in vle~ene traktorske priklju~ke). Pri novih
priklopnikih za traktorje mora biti od sedaj dvo vodni zavorni sistem
s samodejnim regulatorjem zavorne sile (ALB sistemom) glede na
obremenitev osi. To velja tako za pnevmatske kot hidravli~ne zavor-
ne sisteme. Eno vodne zra~ne zavore so z Uredbo (EU) 2015/68 pre-
povedane za vgradnjo. Od 1. januarja 2020 se tipska homologacija za
vle ~e na vozila zavrne, ~e so name{~ene eno vodne hidravli~ne zavo-
re. Od 1. januarja 2021 se tipska homologacija za vle~na vozila zavr-
ne oz. je prepovedana prodaja traktorjev, ~e so name{~ene eno vod-
ne hidravli~ne zavore. Traktorje pa se {e vedno lahko opremijo z eno
vodnim hidravli~nim zavornim sistemom, ~e so hkrati name{~ene
tudi dvo vodne zra~ne zavore. To omogo~a {e vedno uporabo oz.
priklju~itev starej{ih tipov priklopnikov z eno vodnimi hidravli~nimi
zavoram. Je pa res, da ~lanice EU, kjer prevladuje v ve~ini hidravli~ni
zavorni sistem na priklopnih vozilih, uvajajo v nacionalni pravni red
zahtevo o prepovedi vgradnje eno vodnih hidravli~nih zavor. Varno-
stni nivo hidravli~nih zavor za vle~ena vozila se je dvignil, saj mora
imeti dvo vodni sistem avtomatsko zaviranje s 13,5 % zavornim u~in-
kom, ~e cev po~i (zlomi) ali pa pride do nenadnega odklopa pri-
klopnega vozila od vle~nega vozila. Minimalni zavorni u~inek na pri-
klopnih vozilih, ki imajo maksimalno hitrost 30 km/h ali manj je 30
%, pri priklopnih vozilih z maksimalno hi-
trostjo ve~jo od 30 km/h pa 50 %.
Ti zahtevani zavorni sistemi zagotavljajo

ve~jo varnost uporabnikom, hkrati pa tudi
podra`ijo traktor ali priklopno vozilo.

Diferencialno zaviranje
Zaradi la`jega krmiljenja vozila (da se

omogo~i diferencialno zaviranje na terenu)
je lahko delovni zavorni sistem traktorja se-
stavljen iz dveh neodvisnih zavornih toko-

krogov, od katerih je vsak povezan z eno lo ~eno desno ali levo sto-
palko zavore (deljene stopalke zavor). ^e je aktivirana funkcija dife-
rencialnega zaviranja, hitrost vo`nje ne sme prese~i 40 km/h, pri hi-
trostih nad 40 km/h pa se mora funkcija diferencialnega zaviranja
onemogo~iti. Skladnost s tema zahtevama mora biti zagotovljena s
samodejnimi napravami (avtomatsko). ^e to ni mo`no, mora imeti
traktor omejeno maksimalno hitrost na 40 km/h. ^e je aktiviran di-
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Pri traktorjih, v katerih je mogo~e
ro~no povezati lo~eni stopalki, mora
vozniku biti omogo~eno, da s svojega
polo`aja za vo`njo zlahka preveri, ali
sta stopalki povezani.

Senzor na stopalkah deljenih zavor pri traktorju Steyr. Sen-
zor omogo~a dodatno varnostno kontrolo povezave obeh pe-
dal.



ferencialni na~in, aktiviranje delovnega za-
vornega sistema vle~enega vozila ni potre-
bno do hitrosti 12 km/h. ^e je hitrost vo`nje
ve~ja od 12 km/h, se morajo ob zaviranju
avtomatsko aktivirati tudi zavore na prikoli-
ci. Pri traktorjih, v katerih je mogo~e ro~no
povezati lo ~eni stopalki, mora vozniku biti
omogo~eno, da s svojega polo`aja za vo`njo
zlahka preveri, ali sta stopalki povezani. Za
T1b traktorje (kolesni traktorje z {irino kolo-
teka najmanj 1150 mm, te`o ve~jo od 600
kg, hitrost presega 40 km/h) mora biti do-
datna varnostna kontrola za povezavo obeh
pedal.

Samodejni regulator zavorne
sile – ALB

Vle~eno vozilo mora biti opremljeno s sa-
modejnim regulatorjem zavorne sile glede na
obremenitev osi (ALB sistemom). Izjema pa
je, ~e vle~enega vozila z najve~jo konstruk-
cijsko dolo~eno hitrostjo najve~ 30 km/h iz
tehni~nih razlogov ni mogo~e opremiti s sa-
modejnim regulatorjem zavorne sile glede na
obremenitev osi. Potem se lahko opremi z
napravo, ki ima vsaj tri lo~ene nastavitve za
upravljanje zavornih sil. V posebnem prime-
ru, ko zasnova vle~enega vozila omogo~a

uporabo samo dveh lo~enih stanj obremeni-
tve »neobremenjeno« in »obremenjeno«, ima
lahko vozilo samo dve lo~eni nastavitvi za
upravljanje zavornih sil.

ABS sistem
ABS sistem ali »protiblokirni zavorni si-

stem« pomeni del delovnega zavornega siste-
ma, ki med zaviranjem samodejno uravnava
stopnjo zdrsa v smeri vrtenja kolesa na enem
ali ve~ kolesih vozila. ABS sistem se sedaj `e
zahteva za traktorje, ki gredo ve~ kot 60
km/h. Od leta 2020/2021 pa naj bi bil ABS si-
stem obvezen tudi za traktorje, ki gredo ve~
kot 40 km/h (oziroma za traktorje, ki imajo
kon~no hitrost od 40 do 60 km/h). Obvezni
vgradnji ABS na traktorje s kon~no hitrostjo
od 40 do 60 km/h nasprotujejo proizvajalci
traktorjev. Tako stali{~e je v Bruslju predsta-
vilo tudi zdru`enje FederUnacoma (Zdru -
`enje italijanskih proizvajalcev kmetijske teh-
nike), pa tudi druga nacionalna zdru`enja
proizvajalcev. Tudi CEMA – evropsko zdru -
`enje proizvajalcev kmetijske tehnike je po-
dalo stali{~e, da je ABS na traktorjih z maksi-
malno hitrostjo med 40 in 60 km/h nepotre-
ben. Z vsemi potrebnimi tehni~nimi spre-
membami se namre~ lahko traktor podra`i
tudi do 5.000 EUR. Predloge so na evropski
komisiji razpravljali od maja do septembra
2017. Sedaj imajo na mizi `e predlog amand-
maja, da ABS ni obvezen za traktorje s hi-
trostjo med 40 in 60 km/h. Sprejem se
pri~akuje v kratkem. ABS sistem bo tako
ostal obvezen le na traktorjih, ki gredo ve~
kot 60 km/h. Tudi vle~ena vozila kategorij z
najve~jo konstrukcijsko dolo~eno hitrostjo
nad 60 km/h in skupno maso nad 3,5 t mora-
jo biti opremljena s protiblokirnim zavornim
sistemom (ABS sistemom).

Varnost14                    XXII (2018) 2

Ro~ni ventil za dolo~evanje zavorne sile
ima tri stopnje. Taka re{itev je mo`na
na vle~enih vozilih z najve~jo konstruk-
cijsko dolo~eno hitrostjo najve~ 30
km/h, ~e iz tehni~nih razlogov ni mo -
go~e opremiti prikolice s samodejnim
regulatorjem zavorne sile. V praksi lju-
dje pogosto nastavijo na srednjo vred-
nost in ga ne premikajo ne glede na
samo te`o tovora. Pri homologaciji pa
se ob tem postavlja vpra{anje: »kaj so
tehni~ni razlogi!«



Nekateri so pri nas `e kupovali kamion-
ske prikolice z ABS sistemom za uporabo s
traktorji. Te prikolice uporabljajo za ABS 24
V napetost, traktor pa ima 12 V napetost. V
takem primeru morajo dokupiti pretvornik
napetosti.

EBS sistem
Pojavljajo se tudi »elektronsko krmiljeni

zavorni sistemi« ali »EBS sistemi«, ki pomeni-
jo zavorni sistem, pri katerem se krmiljenje
spro`i in obdeluje v obliki elektri~nega si-
gnala v prenosu krmiljenja in izhodnih elek-
tri~nih signalov za naprave, ki ustvarjajo
aktivirne sile iz shranjene ali ustvarjene
energije. Knorr Bremse in HALDEX tak si-
stem ponujata v obmo~ju delovanja od 8 pa
do 32 V. Taki sistemi zdru`ujejo ALB, ABS in
RSS sistem.

Parkirna zavora
Parkirna zavora mora omogo~iti, da vozi-

lo ostane na mestu na klancu navzgor ali
navzdol tudi takrat, ko voznika ni v vozilu,
pri ~emer delujo~e dele zavornega sistema
blokira samo mehanska naprava. Vozniku
mora biti omogo~eno tak{no zaviranje z
njegovega sede`a. Parkirna zavora mora
biti, tudi ~e je kombinirana z drugo zavorno
napravo, zmo`na zadr`ati na mestu obre-
menjen traktor na 18-odstotnem klancu nav-
zgor in navzdol. Ta zahteva mora biti izpol-
njena tudi med ohlajanjem. Pri vozilih kate-
gorije T4.3 (traktorji z nizko prehodnostjo)
mora biti parkirna zavora, tudi ~e je kombi-
nirana z drugo zavorno napravo, zmo`na
zadr`ati na mestu obremenjen traktor na 40-
odstotnem klancu navzgor in navzdol. Ta
zahteva mora biti izpolnjena tudi med ohla-
janjem. ^e zapusti{ sede` in ne potegne{
parkirne zavore te mora traktor zvo~no in
svetlobno opozoriti na to dejanje. Parkirna
zavora, s katero je opremljeno vle~eno vozi-
lo, mora biti zmo ̀ na zadr`ati obremenjeno
vle~eno vozilo na mestu na 18-odstotnem
klancu navzgor in navzdol, ~e je lo~eno od
traktorja.

Toma` Poje
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Farmtech na vle~enih vozilih ve~jega programa `e serijsko
vgrajuje ABS senzorje in zobni{ke obro~e v primeru vgradnje
funkcije ABS. Foto: Luka Vu~ko, Farmtech

EBS zavorni ventil z elektronskim senzorjem ro~ice za ALB
na Farmtech prikolici. Foto: Luka Vu~ko, Farmtech


