
Tanja Strni{a, dr`avna sekre-
tarka na kmetijskem ministr-
stvu, je predstavila statistiko

nesre~ in ukrepe za prepre~e-
vanje nesre~ v kmetijstvu.
Kmetijstvo in gozdarstvo sta

namre~ delovno intenzivni pa-
nogi, kjer je varnosti pri delu
vedno premalo. Posebej kriti~-
ne razmere so v zasebnem sek-
torju, saj se z gozdnim in kme-
tijskim delom ne ukvarjajo le
kmetje, ampak tudi vsakdo, ki
ima interes, ~as in zemljo oz.

gozd. V letih od 1981 do 2015
je bilo povpre~no 46,9 smrtnih
`rtev na leto. [tevilo promet-
nih in delovnih nezgod s trak-
torji sicer upada, pri delu v go-
zdu pa ni zmanj{anja oziroma
je celo pove~anje po{kodb s
smrtnim izidom. Navedla je
tudi, da je po podatkih iz cen-
tralnega registra od 20 do 30
zastrupitev s fitofarmacevtski-
mi sredstvi letno.

Glavni vzroki za nastanek
nezgod v kmetijstvu so:

• podcenjevanje nevarnosti
in neodgovorno ravnanje (ne-
previdnost, lahkomiselnost,
neustrezno psihofizi~no sta-
nje, utrujenost …),

• precenjevanje sposobno-
sti,

• slaba tehni~na opremlje-
nost (primer: smrtne nezgode s
traktorji zaradi prevrnitve –
cca. 75 % primerov brez loka
ali kabine),

• slaba usposobljenost za
delo, tudi nove tehnologije in
nove nevarnosti,

• zanemarjanje uporabe
osebne varovalne opreme.

Jo{t Jak{a, generalni direktor
Direktorata za gozdarstvo, lov-
stvo in ribi{tvo, je predstavil
podatke o nesre~ah v gozdar-
stvu. V zadnjih letih je {tevilo
smrtnih nezgod pri delu v go-
zdu zelo visoko. Tako je bilo po

18 smrtnih nezgod v letu 2011
in 2014, 15 smrtnih nezgod je
bilo v letu 2013, 14 v 2015 in
10 v letu 2012. Z vsemi ukrepi
bi morali dose~i vizijo »0« –
ni~ smrtnih `rtev in ni~ te`ko
po{kodovanih pri delu v kme-
tijstvu in gozdarstvu.

Toma` Poje

Varnost pri delu na slovenskih kmetijah

Vizija »0« bi morala biti v ospredju
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Vpra{anja, odgovori, nasveti

Za traktorje v cestnem prometu je kabina ali lok predpisana `e od leta 1986. T udi za trak-
torje v uporabi izven cest se od 1. 7. 2011 predpisuje obvezna uporaba kabine ali loka. Oce-
njuje se, da je v uporabi okrog 25.000 neregistriranih traktorjev, katerih ve~ina je brez ka-
bine ali loka, kar pomeni veliko potencialno nevarnost za njihove uporabnike.

Graf: Statistika ne la`e! Smo {e dale~ od vizije
»0« – ni~ smrtnih `rtev v kmetijstvu in gozdarstvu.
Pred letom 2000 je bilo smrtnih nezgod {e ve~.

Visoka {ola za upravljanje pode`elja Grm Novo mesto in
Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto sta organizira-

la posvet Varnost pri delu na slovenskih kmetijah. Posveta so
se udele`ili strokovnjaki s podro~ja kmetijstva in gozdarstva.

V seriji bomo izpostavili mo-
del Atos 340, ki je prejel zlato

medaljo na sejmu AGRA, dol-
goletnega zastopnika podjetja

Agrosor{ak iz Leskovca pri
Pragerskem. V traktor je vgra-
jen Farmotion 4-valjni prisilno
polnjen motor, s prostornino
3,8 litra, s 405 Nm navora in
102 KM. Opcijsko je na voljo
tudi ventilator z visco sklopko,
ki pripomore k ekonomi~ni
porabi.

Na voljo sta dva menjalnika,
popolnoma mehanski menjal-
nik (10/10) z 10 prestavami za
vo`njo naprej in 10 nazaj in
TWINSHIFT menjalnik z elek-
tronskimi polovi~kami s preti-
kanjem pod obremenitvijo
(20/20) z 20 prestavami za vo`-
njo naprej in 20 za vo`njo na-
zaj. 

Opcijsko so na voljo {tiri
skupine, kar podvoji {tevilo
prestav na 20/20 oziroma
40/40. Pri obeh razli~icah je na
voljo mehanski invertor smeri
ali elektronski invertor RE-
VERSHIFT z menjavo smeri
brez uporabe sklopke. Hitrost
je 40 km/h in 40 km/h ECO pri
zmanj{anih vrtljajih motorja.

Zadnje hidravli~no dvigalo
je II. kategorije, dvi`na mo~
zna{a 4800 kg. Upravljanje
dvi`ne hidravlike je lahko me-

hansko, opcijsko je elektrohi-
dravli~no upravljanje. Opcij-
sko je tudi prednje hidravli~no
dvigalo z dvi`no mo~jo 1900
kg in priklju~no gredjo s 1000
vrt./min. Pretok hidravli~ne
~rpalke je 55 l/min, pri razli~i-
ci ECO je pretok 60 l/min pri
zmanj{anih vrtljajih motorja
(1600 vrt./min). Na voljo so
{tirje hidravli~ni priklju~ki, od
tega trije mehanski in en elek-
trohidravli~en. Priklju~na gred
ima mo`nost vrtljajev 540
vrt./min ali 540 in 540 ECO

vrt./min ali 540/540 ECO,
1000 in 1000 ECO vrt./min. Na
voljo je tudi avtomatika pri-
klju~ne gredi, ki olaj{a delo s
priklju~ki. Kot mo`nost je tudi
lo~ena priklju~na gred za po-
gon prikolice.

Kabina s {tirimi stebri~ki
nudi popoln pregled nad de-
lovnim obmo~jem. Za naravno
prezra~evanje kabine poskrbi
tudi vetrobransko steklo, ki se
popolnoma odpre. Vse uprav-
ljalne ro~ice so na dosegu roke.
Za popolno nastavitev delov-

nega prostora poskrbita zra~no
vzmeten sede` in v vse smeri
nastavljiv volan, za ugodno
temperaturo pa poskrbi kli-
matska naprava (opcija). Za
dodatno la`je upravljanje je na
voljo SMART STOP funkcija,
ob pritisku zavore se traktor
ustavi brez uporabe sklopke
(pri REVERSHIFT menjalni-
ku). To funkcijo enostavno
vklopimo s pritiskom na
gumb, ki je na armaturni plo-
{~i.

U. P.

Podjetje Claas predstavlja novo serijo Atos z modeli 200 
(3-valjni motor) in modeli 300 (4-valjni motor). Vsega sku-

paj serija obsega 6 modelov (220, 230, 240, 3-valjni motorji in
330, 340, 350, 4-valjni motorji). Traktorji so opremljeni s Farmo-
tion motorji s stopnjo izpustov IIIB, sistem ~i{~enja izpu{nih pli-
nov z DOC katalizatorjem. Kabina z le {tirimi stebri~ki nudi po-
poln pregled nad delovnim obmo~jem. Na voljo je prav tako ste-
kleno stre{no okno, ki pripomore k bolj{emu delu s sprednjim
nakladalnikom.

Z radgonskim zlatom ozalj{ani

Claas Atos 340


