
lana, ni klasi~nih komand). Dejansko bi lah-
ko rekli, da je samo »polovi~ka« klasi~nega
traktorja. Mo~ teh goseni~arjev je trenutno
nekje do 40 KM.

Ker so to goseni~arji, je njihovo te`i{~e do-
kaj nizko in lahko varno premagujejo zelo
velike strmine. V povpre~ju bi lahko zapisa-
li, da tudi naklone preko 55 stopinj. 45 sto-
pinjski nagib pa sicer pomeni 100 % nagib,
ni pa ta zveza linearna. Gosenice so iz gume,
{irina in dol`ina gosenic je razli~na. Gumi
gosenice so lahko opremljene z »`eleznimi

traktorjih z namenom bolj varnega dela. Na
nevarnih odsekih vlak je traktorist lahko {el
ven iz traktorja in ga upravljal na daljavo s
pomo~jo radijskih komand. Radijsko uprav-
ljanje je pri gozdarjih pogosto tudi pri delu z
vitlom. Tudi slovenska proizvajalca gozdar-
skih traktorjev Vilpo in Bijol imata v opremi
radijsko vodeno upravljanje traktorja.

Na sejmih kmetijske tehnike v zadnjih le-
tih naletimo tudi na vedno ve~ radijsko
upravljanih traktorjev. To so traktorji goseni-
~arji, ki nimajo ve~ kabine (ni sede`a, ni vo-

Radijsko vodeni traktorji 
za ve~jo varnost uporabnika

Sezona dela s traktorji je na vi{ku. Ob
delu pa se dogajajo tudi nezgode, ki so

lahko tudi tragi~ne za traktorista.
Nezgode so posledica treh dejavnikov,

ki jih predstavljajo traktorist, traktor in
podlaga. Vzroki za nezgode so

razli~ni, kar se lahko vidi tudi iz tega
kar bele`i »~rna kronika«. Upravljanje
traktorja si danes {e ne predstavljamo

brez traktorista. Vendar tudi to `e
postaja realnost.

Proizvajalci in in{titucije `e vrsto let pro-
u~ujejo mo`nost delovanja traktorjev brez
klasi~nega traktorista. Z GPS in drugimi siste-
mi tudi to po~asi postaja realnost v bli`nji
prihodnosti. Tako podjetje CASE IH `e ka`e
neodvisni traktor, kjer upravljavec vodi in
nadzira traktor doma za ra~unalnikom. Trak-
tor je brez kabine, volana, sede`a. Prototipe
vidimo sedaj le na sejmih kot atraktiven eks-
ponat, do resni~ne uporabe pa bo moralo
prete~i verjetno {e nekaj ~asa.

Bolj preprosta re{itev, ki je poznana `e ne-
kaj let, je radijsko vodenje traktorjev. To se je
pred leti uveljavilo pri specialnih gozdarskih
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Atraktivno varstvo vinograda s HYMACH HERB HY 40 radijsko vodenim goseni-
~arjem. Njegova mo~ zna{a 30 kW (40,8 KM). Deluje lahko do 55 stopinjskega na-
giba. Izbiramo lahko med tremi razli~nimi gumijastimi gosenicami. Prigrajen ima
Lochmann pr{ilnik za aplikacijo {kropiva. Izstopno ustje s {obami se lahko tudi
hidravli~no zamika, tako da je {kropivo usmerjeno v vegetacijo.

Z obi~ajnimi traktorji pogosto prihaja
tudi do smrtnih nezgod traktoristov. To
lahko opazimo tudi iz leto{nje »~rne
kronike«.
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pre~nimi rebri«, ki omogo~ajo bolj{o stabil-
nost na ekstremnem nagibu. Pogosto jih re-
klamirajo, da so odporne na zdrs.

Traktorji goseni~arji so radijsko upravljani.
Radijski signal ima razli~en domet (najpogo-
steje nekje do 150 metrov). Upravljavec stoji
nekje ob strani in upravlja z goseni~arjem in
priklju~kom preko komandne konzole, ki jo
ima obe{eno okoli vratu. Upravljavec je tako
na varnem obmo~ju. Ni ve~ izpostavljen ne-
varnostim ob morebitnem prevra~anju trak-
torja ali kak{ni drugi nezgodi. Tudi ni izpo-
stavljen velikemu hrupu kot je v kabini trak-
torja in tresljajem – vibracijam ali pa {kropi-
vu, ~e izvaja {kropljenje.

Funkcionalnost radijsko vodenim traktor-
jem dajejo njihovi delovni priklju~ki. Ti stro-
ji so se najprej uveljavili na komunalnem po-
dro~ju, pri vzdr`evanju cestnih bre`in, nasi-
pov itd. Tako da so bili najprej opremljeni
samo z mul~erji (najpogosteje kladivarji).
Med proizvajalce teh strojev sodijo: Ferri,
Hymac, Irus, Robomax, FAE, PTH, Berti,
Bomford, MDB, ROBOFLAIL, ENERGREEN
itd. Tudi ob na{ih avtocestah `e vidimo radij-
sko vodene mul~erje na goseni~arjih.

Mo`nost je uporaba tudi drugih priklju-
~kov. Zlasti v vinogradni{tvu, kjer so vino-
gradi na zelo velikih nagibih. Na predstavi-

tvah vinogradni{ke mehanizacije opazimo
{tevilne mo`nosti uporabe radijsko vodenih
goseni~arjev. Goseni~arji so pove~ini oprem-
ljeni z mul~erji, videli pa smo tudi pr{ilnike
in rezalnike zelene mase (pincirke), stroje za
vrstno obdelavo vinograda itd.

Vedno ve~ je tudi drugih priklju~kov, ki jih
lahko uporabljamo na teh goseni~arjih. Pro-
izvajalci ponujajo rotacijske krta~e, sne`ne
freze, sne`ne deske, elisne mul~erje (tudi z
odmi~nimi kosilnicami), drobilnike {torov,
gozdarske mul~erje, stri`ne kosilnice, izko-
palnike kanalov, vrtavkaste brane, tra~ne
obra~alnike itd.

Ve~ina goseni~arjev je opremljena tudi z
reverzibilnim ventilatorjem za hlajenje mo-
torja in hidravli~nega sistema. Z njim lahko
sproti o~istimo nabrane ne~isto~e na mre`i
goseni~arja (hladilnika) in s tem tudi zmanj-
{amo porabo goriva. Nekateri goseni~arji
imajo tudi enega ali dva varnostna loka, ki
varujeta vitalne dele goseni~arja pri morebit-
nem prevra~anju. Goseni~arji imajo po nava-
di tudi ve~ hidro~rpalk (hidromotorjev) za
delovanje in nastavljanje priklju~kov.

Toma` Poje

Sistem za izravnavo goseni~arja na
pre~nem nagibu predstavlja paralelo-
gramski okvir in hidravli~ni cilinder.

ENERGREEN ROBOGREEN s prigrajenim pr{ilnikom obvla-
duje teren do 55 stopinj nagiba. Radijsko upravljanje je mo`-
no na razdalji do 150 metrov. Ima lahko razli~ne oblike go-
senic in celo vrsto priklju~kov.

Komandna konzola za radijsko upravljanje goseni~arja s
priklju~kom.

Z radijsko vodenimi goseni~arji lahko izvajamo tudi zeleno
rez v vinogradu.

MDB GREEN CLIMBER LU 500 radijsko voden goseni~ar s
prigrajenim mul~erjem kladivarjem na hidropogon. Podvo-
zje z gosenicami je hidravli~no raz{irljivo iz 130 na 170 cm,
kar omogo~a delo tudi na 60° pre~nem ali vzdol`nem nagibu.


