
klju~ki kot je na primer prikolica, {e zlasti z
visokim stranicami. Tudi same prikolice po-
stajajo vedno ve~je, dalj{e in vi{je. Zato imajo
traktoristi ve~je te`ave pri manevriranju z nji-
mi, zlasti je to izrazito pri vzvratni vo`nji ali
parkiranju. Pri tem lahko pride do trka priko-
lice s stavbo. ^e pa se nahaja za prikolico {e
kak{na oseba, pa lahko tudi do ~esa huj{ega.

Proizvajalci traktorjev in prikolic razmi{lja-
jo o razli~nih tehni~nih izbolj{avah za zmanj -
{anje mrtvega kota. Med `e poznane re{itve,
da se prepre~i nezgoda, spada mo`nost da

se ob vzvratni vo`nji vklju~i zvo~ni signal.
Mo`na je tudi vgradnja kamer na zadnjo
stran velikih (nepreglednih) prikolic. Kamere
na samih traktorjih postajajo `e realnost. Se-
rijsko ali opcijsko so `e vgrajene na primer
spredaj pri traktorjih Fendt 1050 Vario ali za-
daj pri Valtri T174. Seveda pa s tako kamero
na zadnji strani traktorja {e vedno ne vidimo
dovolj dobro za veliko prikolico pripeto na
traktor.

Kamere
Na traktorsko prikolico si uporabnik lahko

sam vgradi kamero. Pri nas in v tujini je ve~
ponudnikov, ki ponujajo pripomo~ke za na-
mestitev takih kamer na kmetijske prikolice
ali druge kmetijske stroje. Pripomo~ke ponu-
ja na primer Conrad, Orlaco itd. Seveda je
ponudnikov kar precej. V setu je na~eloma
kamera, kabel in monitor.

Seveda pa ne po~ivajo niti proizvajalci pri-
kolic, ki `e sami ponujajo sistem nadzora pri-
kolice s pomo~jo kamere. Eden takih je pod-
jetje Fliegl. V ponudbi imajo dva sistema, en
je Fliegl Eagle, drugi Fliegl Hawk.

Fliegl Eagle je digitalna kamera za vzvrat-
no vo`njo z analognim izhodom. Kamera je
manj{a in {irokokotna (160 stopinj). Je bolj
robustna od analognih vzvratnih kamer in
zagotavlja preko digitalnega ~ipa vrhunsko
kakovost slike. Ima tudi funkcijo, ki izbolj{a
prepoznavnost v megli in prahu. Podrobna
in ostra slika je `e od svetlosti 0,5 Lux naprej.

Problematika
Zaradi konstrukcije traktorja, ki postajajo

vedno ve~ji, imajo traktoristi v neposredni
bli`ini traktorja mrtvi kot. Vidno polje trakto-
rista je v neposredni bli`ini traktorja omeje-
no. Mrtvi kot je pri traktorju velik zlasti ob
zadnjih velikih kolesih in pred samim trak-
torjem. Vidno polje traktorja omejujejo tudi
stebri~ki kabine, vertikalne izpu{ne cevi ali
cevi za dovod zraka. Zaradi omejenega vid-
nega polja traktorista se lahko zgodijo tudi
nezgode. Enake te`ave z mrtvim kotom so
tudi pri drugih kmetijskih samovoznih strojih
(kombajnih, samovozni silokombajni itd.).
Mrtvi kot traktoristu lahko pove~ajo tudi pri-

Varnost pri delu 
s prikolicami lahko izbolj{amo

Tako kot pri drugih vozilih tudi na
traktorje in druge kmetijske stroje

vgrajujejo vse ve~ asisten~nih sistemov,
ki lahko poskrbijo za ve~jo varnost
uporabnika. Leta 2015 smo v peti

{tevilki revije Tehnika in Narava pisali
o inteligentnih asisten~nih sistemih za
voznika oziroma o sistemih za prikaz
okolice. Zdaj bomo napisali nekaj o

tehni~nih mo`nostih za bolj varno delo
s prikolicami.
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Shema delovanja Farmtech Safe Reverse sistema. Vir sheme: Luka Vu~ko, Farmtech

Shema Orlaco seta za vgradnjo kamere za vzvratno vo`njo na traktorsko prikoli-
co. Vir sheme: Orlaco

Prikolice, {e zlasti ~e so zelo nalo`ene,
ovirajo vidno polja traktorista pri
vzvratni vo`nji. Sicer ta slika izhaja iz
{vicarske revije kot reklama za olje Mo-
torex.

Zaradi nepreglednosti ob uporabi pri-
kolice je tveganje za nezgodo veliko zla-
sti pri manevriranju ali vzvratni vo`nji.
To dokazuje tudi »kronika«.



Deluje v obmo~ju napetosti 7 do 33 V, kar
pomeni da se lahko uporablja na traktorjih
(12 V) ali na tovornjakih (24 V).

Fliegl Hawk sistem pa je sestavljen iz dveh
kamer, ki spremljata levo in desno stran vo-
zila. Kamere imajo relativno ozek kot snema-
nja, vendar dolg domet ob straneh ceste. Sli-
ka iz obeh kamer se prikazuje v kabini trak-
torja neposredno na zaslonu ISOBUS (~e ga
traktor ima) ali pa na lastnem monitorju.

Safe Reverse
Tudi na{e podjetje Farmtech je na pod -

ro~ju bolj varnega dela z njihovimi prikolica-
mi napravil korak naprej. @e leta 2015 so na
sejmu AGRA v Gornji Radgoni predstavili
svoj »Safe Reverse« opozorilni sistem za nji-
hovo prikolico Durus 2000 in bili zanj tudi
nagrajeni z zlato medaljo.

Opozorilni sistem »Safe Reverse« deluje z
napredno nadzorno zavorno-upravljalno
enoto »EBplus« (elektronsko krmiljeni zavor-
ni sistemi) s pomo~jo dveh (ali ve~) smernih
in ultrazvo~nih senzorjev, ki so varno na me -
{~eni na zadnji strani prikolice (pod keso-
nom). Pri prekora~itvi proste razdalje med
vzvratno vo`njo na manj kot tri metre pri~ne
krmilna enota s pomo~jo utripanja na bo~nih
pozicijskih svetilkah dogajanje javljati upra-
vljavcu stroja in ga tako opozarjati na nevar-
nost. Isto~asno se oglasi zvo~ni signal, ki
svari pred tr~enjem. Pri vnovi~nem zmanj -
{anju varnostne razdalje je utripanje {e hi-

trej{e. ^e voznik z vo`njo nadaljuje kljub
oviri, se pri oddaljenosti enega metra zavore
samodejno aktivirajo. Najprej ustavljanje po -
te ka po intervalih. Ko se oddaljenost zmanj -
{a na pol metra, se prikolica popolnoma
ustavi, kolesa pa se zablokirajo ne glede na

natovorjenost. Zvo~ni signal se nato nepre-
stano ogla{a. Takoj, ko upravljavec stroja
vo` njo nadaljuje naprej, se »Safe Reverse« av-
tomatsko izklju~i. Sistem je bil predstavljen
in preverjen na mulde prikolici Farmtech
Durus 2000, a ga je mogo~e vgraditi tudi na
druge njihove ve~je prikolice. Podjetje Farm-
tech je tako razvil lasten sistem senzorjev in
elektronike, da sistem »Safe reverse« sploh
zazna, kdaj se prikolica giblje naprej in kdaj
nazaj. Sistem se samodejno aktivira ali deza-
ktivira. To funkcijo pa je mo`no izklopiti tudi
ro~no.

Sklep
Na velikih in nepreglednih prikolicah lah-

ko s sodobnimi tehnologijami bistveno
zmanj {amo tveganje, da bomo pri vzvratni
vo`nji ali parkiranju stisnili osebo ob zid.
Taka sedaj opcijska oprema bi morala postati
standardna oprema.

Toma` Poje
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Za delovanje Safe Reverse sistema po-
skrbi Safe Reverse elektronika in EBS
zavorni ventil (elektronsko krmiljeni
zavorni sistem). Vir slike: Luka Vu~ko,
Farmtech

Ultrazvo~ni senzor na Farmtech priko-
lici DURUS, je eden bistvenih sestavnih
delov sistema Safe Reverse. Vir slike:
Luka Vu~ko, Farmtech

Ultrazvo~na senzorja sistema Safe Reverse sta name{~ena na zadnji strani Farm-
tech prikolice DURUS 2000. Vir fotografije: Luka Vu~ko, Farmtech

Nekateri proizvajalci traktorjev imajo
tako kot traktor Valtra T174 lahko `e v
serijski opremi vgrajeno kamero, ki
omogo~a boljo vidnost.


