
Varnost

vah TUV in GS. Sicer pa prav za njih velja
tudi evropski standard EN12195-2, ki smo ga
leta 2001 sprejeli tudi v Sloveniji. Ta standard
povezovalne trakove (gurtne) imenuje »ple-
teni zategovalni pasovi iz umetnih vlaken«.
Sam standard dolo~a tehni~ne – varnostne
zahteve za povezovalne trakove. Na trakovih
je ozna~ena nosilnost pri povezovanju izra -
`e no v kg ali daN. Ozna~ena je z LC (Lashing
Capacity). Pogosto je na traku navedena tudi
nosilnost pri vleki, ki pa je bistveno ni`ja.
Nekateri pa celo ozna~ijo svoje povezovalne
trakove, da niso namenjeni za vleko. Po neki

prikolice ob vo`nji po neravninah, pri zavija-
nju vozila levo ali desno ter pri zaviranju
traktorja in prikolice. Na nehoteno premika-
nje vpliva tudi koeficient trenja med tovorom
in podlago, na kateri tovor stoji.

Tovor pred nehotenim premikanjem naj-
bolj pogosto zavarujemo s tako imenovanimi
povezovalnimi trakovi (gurtnami). Nekateri
jim pravijo tudi privezovalni trakovi. Trakovi
so razli~ne {irine in dol`ine. Ustrezati morajo
standardom in zakonskim zahtevam. Tudi za
njih velja CE zakonodaja, obi~ajno pa so {e
testirane in certificirane po (nem{kih) zahte-

Varna pritrditev tovora
V kmetijstvu velik del dejavnosti

zavzema transport tovora. S
traktorskimi prikolicami lahko

preva`amo marsikaj, a najve~krat
preva`amo kmetijske pridelke. O

homologacijskih (varnostnih) zahtevah
za nove prikolice smo pisali `e v
prej{nji {tevilki revije Tehnika in

Narava (TiN). Na varen transport pa
vpliva tudi sam tovor, in sicer kaj in

kako preva`amo s prikolicami, pa tudi
kako smo pritrdili sam tovor.

Traktorske nezgode se dogajajo tudi zaradi
tovora na prikolicah. ^e spremljamo kroniko
v na{ih ~asopisih, potem so nezgode zaradi
razsutega tovora iz traktorskih prikolic bolj
redko zabele`ene. Kar pa ne pomeni, da jih
ni. Vpra{anje je le, kje se to zgodi in kdo je
{e udele`en v nezgodi. ^e ni zapisa Policije,
potem tudi takega dogodka kronika ne be -
le`i. V kroniko objavljajo predvsem nezgode
zaradi nepravilnega prevoza oseb na tovor-
nem prostoru traktorske prikolice.

Tovor moramo na prikolici pritrditi tako,
da vzdr`i sile, ki nastanejo med vo`njo. Na
splo{no velja, da mora pritrjenost tovora
vzdr`ati take sile, da prepre~ijo nagib ali pre-
vrnitev tovora. Pritrditev mora vzdr`ati npr. v
smeri vo`nje 0,8-kratno te`o tovora. Do pre-
mikanja tovora na prikolici lahko pride zara-
di pospe{evanje traktorja, zaradi vo`nje po
strmini, zaradi tresljajev (vibracij) traktorja in
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Povezovalni trak mora imeti ozna~bo,
na katerem so navedene njegove tehni~ -
ne lastnosti.

Tretje nadstropje bal ni zavarovano za varen transport

Ob neugodnih razmerah na makadamski cesti (luknje itd.) in prehitri vo`nji nam
ob nezavarovanem tovoru (nepritrjenih balah) lahko kak{na pade na tla oziroma
na cesti{~e. Na manj{i fotografiji so bale, ki so popadale v enem dnevu.



logiki to sledi tudi iz samega poimenovanja
teh trakov. So povezovalni trakovi in ne
vle~ni trakovi. Na oznakah je navedena tudi
dol`ina prostega in fiksnega konca traku,
vrsta materiala (PES), leto izdelave, raztezek
materiala, napotek da ni dovoljeno upora-
bljati za dviganje. Potem pa {e natezna sila
STF in ro~na sila SHF.

Omeniti je potrebno {e osnovni standard
SIST EN 12195-1:2011: Naprave za varovanje
tovora na cestnih vozilih – Varnost – 1. del:
Iz  ra~un priveznih sil. Ta evropski standard
velja za na~rtovanje metod pritrjevanja (blo-

kade, zategovanja in kombinacij) za pritrdi-
tev tovora za povr{inski prevoz s cestnimi
vozili ali njihovimi deli (tovornjaki, prikolica-
mi, zabojniki in zamenljivimi tovori{~i). Vse
te zahteve moramo upo{tevati tudi pri tran-
sportu s traktorjem in traktorskimi prikolica-
mi, saj spadajo med »vozila«.

Povezovalni trakovi so izdelani iz trpe`nih
poliestrskih tkanin. Lahko imajo tudi PU im-
pregnacijo za bolj{o za{~ito pred UV sevanjem.
Povezovalni trakovi so lahko enodelni ali pa
dvodelni. Enodelne povezovalne trakove
na~eloma uporabljamo samo za ovijanje bre-

mena. Dvodelni trakovi so sestavljeni iz fiks-
nega konca z napenjalnikom in prostega kon-
ca. Na koncu trakov so lahko razli~ni pritrdilni
(spojni) elementi (koni~asti kavlji, kavelj z va-
rovalko, krempljasti kavelj, streme za trak s ka-
rabinom. Povezovalni trakovi morajo imeti na-
penjalnik za zategovanje trakov (nekateri ta
del imenujejo tudi potisna raglja). Ta napenjal-
nik ima zopet svoje teh ni~ ne karakteristike.
Obstajajo razli~ice z normalno dolgo ro~ico ali
pa s podalj{ano – dolgo ro~ico. Obstajajo tudi
napenjalniki, ki imajo funkcijo postopnega po-
pu{~anja povezovalnega traku. Za za{~ito po-
vezovalnih trakov se dobi tudi kotnike za
za{~ito robov iz polipropilena, fleksibilne
plo{~ice za za{~ito robov iz poliuretana in po-
sebne za{~ite proti obrabi trakov (neke vrste
plo{ ~a te cevi iz PVC in vlo`ki iz blaga). Na to-
vorno plo{~ad lahko polo`imo tudi protidrsno
preprogo (in s tem spremenimo koeficient tre-
nja).

V ~asu `etve, ki je za nami, pogosto vidi-
mo transport slame iz po`etih njiv. Slamo
lahko baliramo v valjaste (okrogle) bale ali v
kvadraste bale. Transport kvadrastih bal je iz
stali{~a stabilnosti tovora bolj ugoden, kot pa
transport valjastih bal.

Za transport bal uporabljamo razli~ne pri-
kolice. Lahko so nizkopodne specialne pri-
kolice, lahko so navadne prikolice, vidimo
pa lahko tudi prikolice, ki so jih prej upora-
bljali tovornjaki. Pri transportu moramo upo -
{tevati nosilnost prikolice. Zaradi te`e priko-
lice in samega tovora mora prikolico vle~i
ustrezno te`ak in mo~an traktor, ki se lahko
s prikolico tudi varno zaustavi. Priklop pri-
kolice na traktor mora biti na ~im ni`ji vi{ini.
Sicer pa je transport valjastih bal na ve~je
razdalje na splo{no manj prakti~en kot tran-
sport kvadrastih (malih ali velikih) bal.
Na~eloma moramo vsak niz bal zavarovati s
povezovalnim trakom (kar pa spet bolj red-
ko vidimo). Tudi ko snamemo povezovalne
trakove, moramo biti previdni, da nam
spro{~en tovor (bale) na pade navzdol. Ob
tem delu so zelo dobrodo{li napenjalniki s
postopnim in nadzorovanim popu{~anjem
pritrditve.

Toma` Poje
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Bistveno bolj stabilne za transport so
(velike) kvadraste bale, vendar mora-
mo tudi te zavarovati s povezovalnim
trakom.
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Kronika bele`i tako padce oseb iz traktorskih prikolic kot
tudi tovora.

Iznajdljivost ljudi nima meja: tudi z vitlom lahko prena{amo
balo. Lahko pa bi rekli: nenamenska raba vitla!

Dve eta`i bal zavarovani s povezovalnim trakom. Na~eloma
bi morali vsako vrsto bal posebej pritrditi s povezovalnim
trakom.

Nekateri nalagajo valjaste bale tudi le`e. Ob tem zgornje bale
pritiskajo na spodnje. Pri normalni oziroma prilagojeni
vo`nji ne bo te`av, vendar bi moral biti tudi ta tovor prive-
zan z vzdol`nim povezovalnim trakom.


