
 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA 
ODDELEK ZA AGRONOMIJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polona DOBRAVEC 
 
 

VRSTE IN UPORABA TRAKTORJEV NA LITIJSKEM 
IN ŠMARSKEM OBMO ČJU 

 
 
 
 

DIPLOMSKO DELO 
 

Visokošolski strokovni študij 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ljubljana, 2009



 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA 
ODDELEK ZA AGRONOMIJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polona DOBRAVEC 
 
 

VRSTE IN UPORABA TRAKTORJEV NA LITIJSKEM IN ŠMARSKE M 
OBMOČJU 

 
DIPLOMSKO DELO 

Visokošolski strokovni študij 
 
 

TYPES AND USES OF TRACTORS IN AREA OF LITIJA AND 
ŠMARTNO 

 
GRADUATION THESIS 

Higher professional studies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ljubljana, 2009 



Polona D. Vrste in uporaba traktorjev na litijskem in šmarskem območju. 
      Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani. Biotehniška fakulteta, Odd. Za agronomijo, 2009 

 

II  

Diplomsko delo je zaključek visokošolskega strokovnega študija agronomije – hortikulture. 
Opravljeno je bilo na Oddelku za agronomijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. 
 
 
 
 
 
Študijska komisija Oddelka za agronomijo je za mentorja diplomskega dela imenovala prof. 
Rajka Bernika. 
 
 
 
 
Komisija za oceno in zagovor 
 
Predsednik:      prof. dr. Franc Batič 
 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo 
 
Član: izr. prof. dr. Rajko Bernik 
 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo 
 
Član:  prof. dr. Anton Tajnšek 
 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo 
 
 
 
 
 
 
Datum zagovora: 
 
Naloga je rezultat lastnega raziskovalnega dela. Podpisana se strinjam z objavo svoje naloge v 
polnem tekstu na speltni strani Digitalne knjižnice Biotehnične fakultete. Izjavljem, da je 
naloga, ki sem jo oddala v elektronski obliki, identična tiskani verziji. 
 
 
                                                                                                                          Polona Dobravec 
                                                                                             



Polona D. Vrste in uporaba traktorjev na litijskem in šmarskem območju. 
      Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani. Biotehniška fakulteta, Odd. Za agronomijo, 2009 

 

III  

KLJUČNA DOKUMENTACIJSKA INFORMACIJA 

 
ŠD Vs 
DK UDK 631.372 (497.4 Litija) (043.2) 
KG kmetijski stroji / traktorji / uporaba / vrste / anketa / Litija / Šmartno pri Litiji 
KK AGRIS N20  
AV DOBRAVEC, Polona 
SA BERNIK, Rajko (mentor) 
KZ SI-1000 Ljubljana, Jamnikarjeva 101 
ZA Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo 
LI 2009 
IN VRSTE IN UPORABA TRAKTORJEV V LITIJSKEM IN ŠMARSKEM 

OBMOČJU 
TD Diplomsko delo (visokošolski strokovni študij) 
OP XI, 43, [3] str., 15 pregl., 24 sl., 2 pril., 12 vir. 
IJ sl 
JI sl/en 
AI V diplomski nalogi so predstavljeni razultati anketnega vprašalnika o vrstah in  

uporabi traktorjev na območju Litije in Šmartna pri Litiji. Anketo sem izvedla med 
100 anketiranimi, ki se ukvarjajo s kmetijistvom ali eno od kmetijskih dejavnosti. 
Dobila sem podatke o tem, na kateri nadmorski višini so kmetije anketirancev, 
kolikšne so njihove obdelovalne površine, katere tipe traktorjev uporabljajo. 
Zanimalo me je tudi, kako kmetje vzdržujejo traktorje in kako so seznanjeni z 
varno uporabo traktorjev in priključkov. Zadnji del ankete se nanaša na nesreče s 
traktorji in vzroki zanje. Večina anketirancev ima razmeroma stare traktorje. 
Najnovejši traktorji prevladujejo na kmetijah, ki imajo večje obdelovalne površine. 
Nekateri od teh se ukvarjajo še z drugimi dejavnostmi, kot je zimska služba, 
spravilo krme in siliranje. 

 



Polona D. Vrste in uporaba traktorjev na litijskem in šmarskem območju. 
      Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani. Biotehniška fakulteta, Odd. Za agronomijo, 2009 

 

IV  

KEY WORDS DOCUMENTATION 

 
DN Vs 
DC UDC 631.372 (497.4 Litija) (043.2) 
CX Agricultural machinery / tractors / usage / type / survey / Litija / Šmartno pri Litiji  
CC AGRIS N20 
AU DOBRAVEC, Polona 
AA Bernik, Rajko (supervision) 
PP SI-1000 Ljubljana, Jamnikarjeva 101 
PB University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of  Agronomy 
PY 2009 
TI TYPES AND USES OF TRACTORS IN AREA OF LITIJA AND ŠMARTNO 
DT Graduation Thesis (Higher professional studies) 
NO XI, 43, [3] p., 15 tab., 24 fig., 2 ann, 12 ref. 
LA sl 
AL sl/en 
AB Presented in my degree paper are the results of an opinion poll on the subject of 

different types and usage of tractors in the region of Litija and Šmartno pri Litiji. 
The information needed for the survey was acquired from a group of 100 persons, 
who are engaged in farming or any other agricultural activity. Knowledge derived 
from my study concerns the height above the sea level of the farms, how big the 
cultivable surface of the farmers, who took part in the poll, is and what types of 
tractors they use. I was also interested in the way the farmers maintain their 
tractors and how they are acquainted with the correct and safe usage of these 
powerful vehicles and its various attachments. The last part of the opinion poll 
concerns tractor accidents and which are the reasons for them. Most of the farmers 
that participated in this survey have relatively old tractors. The newer tractors 
prevail on farms, which have larger farmlands or cultivable surfaces. Some of 
these farmers are also occupied with other activities, like seasonal work (work in 
winter), supplying the farms with forage and ensilaging. 



Polona D. Vrste in uporaba traktorjev na litijskem in šmarskem območju. 
      Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani. Biotehniška fakulteta, Odd. Za agronomijo, 2009 

 

V 

KAZALO VSEBINE 

 
               
             Ključna dokumentacijska informacija III 
             Key words documentation IV 
             Kazalo vsebine V 
             Kazalo preglednic VII 
             Kazalo slik VIII 
             Kazalo prilog X 
             Okrajšave in simboli XI 
1           UVOD 1 
1.1        CILJ NALOGE 1 
1.2        HIPOTEZA 1 
1.3        DELOVNI POSTOPEK 1 
2           PREGLED OBJAV 2 
2.1        ZGODOVINA RAZVOJA TRAKTORJA 2 
2.1.1     Traktor v toku časa 2 
2.2        RAZDELITEV TRAKTORJEV 5 
2.2.1     Standardni traktor 5 
2.2.2     Posebni traktorji 6 
2.3        DELOVNO OKOLJE VOZNIKA 7 
2.4        TEHNIČNA ZAKONODAJA NA PODROČJU TRAKTORJEV 9 
2.4.1     Evropska komisija 10 
2.5        TRAKTOR 11 
2.5.1     Tehnični podatki o celotnem traktorju  11 
2.6        PRIKLOPI NA TRAKTORJU 16 
2.7        VARNOST PRI DELU S TRAKTORJEM 18 
2.7.1     Testiranje traktorjev 18 
2.7.2     Vsak stroj mora imeti dokaz o ustreznosti 18 
3           MATERIAL IN METODA DELA 19 
3.1        LOKACIJA OPRAVLJENE  ANKETE 19 
3.2        ZEMLJIŠKE KATEGORIJE 19 
3.3        SESTAVA IN RAZLAGA ANKETE 20 
3.3.1     Sestava vprašalnika: Vrste kmetijstva in tipi traktorjev  20 
4           REZULTATI ANKETIRANJA 21 
4.1        NADMORSKA VIŠINA ANKETIRANIH KMETIJ 22 
4.2        OBDELOVALNE POVRŠINE ANKETIRANIH KMETIJ V HA 23 
4.3        POMEN KMETOVANJA NA ANKETIRANIH KMETIJAH 24 
4.4        ŠTEVILO TRAKTORJEV NA POSAMEZNI KMETIJI 25 
4.5        VRSTA IN OZNAKA TRAKTORJA, KI SE NAJVEČ UPORABLJA NA  
             VAŠI KMETIJI 26 
4.6        IMENSKA MOČ MOTORJA TRAKTORJA V KW 28 
4.7        ŠTEVILO DELOVNIH UR, OPRAVLJENIH S POSAMEZNIM  
             TRAKTORJEM, V ENEM LETU NA ANKETIRANI KMETIJI 29 
4.8        KATERI KMETIJSKI PRIKLJUČKI SE UPORABLJAJO NA  
             ANKETIRANI KMETIJI 30 
4.9        NAMEN UPORABE TRAKTORJA NA ANKETIRANI KMETIJI 31 
4.10      KDO NAJVEČ UPORABLJA TRAKTOR 32 



Polona D. Vrste in uporaba traktorjev na litijskem in šmarskem območju. 
      Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani. Biotehniška fakulteta, Odd. Za agronomijo, 2009 

 

VI 

4.11      VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE TER KRAJ VZDRŽEVANJA 33 
4.12      SEZNANJENOST Z VARNO UPORABO TRAKTORJA IN  
             NJEGOVIH  PRIKLJUČKOV 35 
4.13      ČE BI KUPOVALI TRAKTOR, KATERI TIP TRAKTORJA BI IZBRALI 36 
4.14      DELOVNE NESREČE S TRAKTORJEM 37 
4.15      ČE JE BIL ODGOVOR DA, POTEM NAPIŠITE KATERI VZROK  
             NAVAJATE ZA NESREČO 37 
5           RAZPRAVA IN SKLEPI 38 
5.1        RAZPRAVA 38 
5.2        SKLEPI 38 
6           POVZETEK 40 
7           VIRI 41 
             ZAHVALA  
             PRILOGA  

 



Polona D. Vrste in uporaba traktorjev na litijskem in šmarskem območju. 
      Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani. Biotehniška fakulteta, Odd. Za agronomijo, 2009 

 

VII  

KAZALO PREGLEDNIC 

 
Preglednica 1: Nadmorska višina anketiranih kmetij 22 
 
Preglednica 2: Obdelovalne površine anketiranih kmetij v ha 23 
 
Preglednica 3: Pomen kmetovanja na anketiranih kmetijah 24 
 
Preglednica 4: Koliko traktorjev uporabljajo anketiranci na kmetiji 25 
 
Preglednica 5: Oznaka in vrsta traktorjev 26 
 
Preglednica 6: Imenska moč motorja traktorja v kW 28 
 
Preglednica 7: Koliko delovnih ur je opravljenih s tem traktorjem v enem letu na  
                          anketirani kmetiji 29 
 
Preglednica 8: Kateri kmetijski stroji se uporabljajo na anketirani kmetiji 30 
 
Preglednica 9: Namen uporabe traktorja na anketirani kmetiji 31 
 
Preglednica 10:  Kdo največ uporablja traktor 32 
 
Preglednica 11: Ali je traktor redno vzdrževan in servisiran 33 
 
Preglednica 12: Kraj vzdrževanja traktorja 34 
 
Preglednica 13: Ali ste seznanjeni z varnostjo pri uporabi traktorja in njegovih priključkov 35 
 
Preglednica 14: Če bi kupovali traktor, kakšen tip traktorja bi bil najbolj primeren 36 
 
Preglednica 15: Ste s traktorjem že imeli delovno nesrečo 37 
 



Polona D. Vrste in uporaba traktorjev na litijskem in šmarskem območju. 
      Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani. Biotehniška fakulteta, Odd. Za agronomijo, 2009 

 

VIII  

KAZALO SLIK 

 
Slika 1: Lokomobila – plug (cit. po Bernik, 2004b) 2 
 
Slika 2: Traktor Lanz – Großbulldog (cit. po Bernik, 2004b) 3 
 
Slika 3: Traktor Deutz (cit. Po Bernik, 2004b) 4 
 
Slika 4: Dograjevanje uporabnosti traktorja (cit. po Bernik, 2004b) 4 
 
Slika 5: Splošna namestitev upravljal in vrednotenje namestitve upravljala  
              (cit. po Bernik, 2004b) 8 
 
Slika 6: Deli batnega motorja (cit. po Bernik, 2004b) 13 
 
Slika 7: Idealen krožni proces v motorju z notranjim izgorevanjem – dizelski motor  
              (cit. po Bernik, 2004a) 13 
 
Slika 8: Deli batnega motorja 15 
 
Slika 9: Novejša izvedba priklopa ima za lažjo nastavitev po višini še dodatna vodila  
              (cit. po Bernik, 2004a) 17 
 
Slika 10: Nadmorska višina anketiranih kmetij 22 
 
Slika 11: Obdelovalna površina anketirane kmetije v ha 23 
 
Slika 12: Pomen kmetovanja na anketiranih kmetijah 24 
 
Slika 13: Koliko traktorjev uporabljate na vaši kmetiji 25 
 
Slika 14: Oznaka in vrsta traktorjev 27 
 
Slika 15: Imenska moč motorja traktorja v kW 28 
 
Slika 16: Koliko delovnih ur je opravljenih s tem traktorjem v enem letu na  
                anketirani kmetiji 29 
 
Slika 17: Kateri kmetijski stroji se uporabljajo na anketirani kmetiji 30 
 
Slika 18: Namen uporabe traktorja na anketirani kmetiji 31 
 
Slika 19: Kdo največ uporablja traktor 32 
 
Slika 20: Ali je traktor redno vzdrževan in servisiran 33 
 
Slika 21: Kraj vzdrževanja traktorja 34 
 



Polona D. Vrste in uporaba traktorjev na litijskem in šmarskem območju. 
      Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani. Biotehniška fakulteta, Odd. Za agronomijo, 2009 

 

IX  

Slika 22: Ali ste seznanjeni z varnostjo pri uporabi traktorja in njegovih priključkov 35 
 
Slika 23: Če bi kupovali traktor, kakšen tip traktorja bi bil najbolj primeren 36 
 
Slika 24: Ste s traktorjem že imeli delovno nesrečo 37 
 
 



Polona D. Vrste in uporaba traktorjev na litijskem in šmarskem območju. 
      Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani. Biotehniška fakulteta, Odd. Za agronomijo, 2009 

 

X 

KAZALO PRILOG 

 
ANKETA  



Polona D. Vrste in uporaba traktorjev na litijskem in šmarskem območju. 
      Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani. Biotehniška fakulteta, Odd. Za agronomijo, 2009 

 

XI 

OKRAJŠAVE IN SIMBOLI 

 
EGS – Evropska gospodarska skupnost 
WTO – Svetovna trgovinska organizacija 
OECD – Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj 
SML  – spodnja mrtva lega 
ZML  – zgornja mrtva lega 



Polona D., Vrste in uporaba traktorjev na litijskem in šmarskem območju. 
     Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za agronomijo, 2009 

 

1 

1 UVOD 

Kmetijski stroj, imenovan traktor, je od svoje prvobitne zasnove pa do danes v stalnem 
tehničnem in uporabnostnem spreminjanju. Nenehno se prilagaja novim potrebam zasnove 
glede na tehnologijo dela v kmetijstvu, široko uporabnost v komunali, gozdarstvu in 
transportu ter zahtevam v zvezi z varovanjem okolja. Vedno v povezavi ekonomske 
upravičenosti vgrajenega tehničnega znanja v konstrukcijo traktorja. Osnovni namen 
traktorja pa je še vedno ostal enak: pomoč kmetu pri delu (Bernik, 2004a). 

 
Glede na obliko in uporabnost traktorjev so v Evropi številne konstrukcijske izvedbe, ki jih 
lahko združimo v različne skupine. V grobi razdelitvi po obliki so združeni v pet skupin 
(Bernik, 2004a): 

• standardni traktor 
• sistemski traktor, voznikov sedež je spredaj v traktorju 
• sistemski traktor, voznikov sedež je v sredini traktorja 
• ogrodni traktor 
• vinogradniški traktor  

 
Traktor, ki predstavlja osnovno mobilno energetsko enoto v kmetijstvu, najpomembneje 
vpliva na produktivnost strojnega in živega dela v kmetijstvu. Na njega je vezanih cela vrst 
priključkov za opravilo posameznih faz dela pri posameznih proizvodnih usmeritvah, pa 
tudi pri opravljanju splošnih storitev na gospodarstvu (Cunder in sod., 2003). 

1.1  CILJ NALOGE         

Namen naloge je predstaviti, kakšne in koliko stare traktorje imajo kmetje na območju 
Litije in Šmartna pri Litiji. Na podlagi ankete, ki sem jo izvedla, sem želela ugotoviti, 
kakšne vrste traktorjev uporabljajo kmetje pri svojem delu, za kakšno delo traktorje 
uporabljajo in za kako veliko delovno površino. Ugotoviti sem želela še, kateri tip traktorja 
bi kupili, če bi potrebovali novega, in če bi jim to dopuščalo finančno stanje. 

1.2 HIPOTEZA  

Vključevanje vizije o novih traktorjih je zelo relativno, kajti kmetijstvo se v naših krajih 
opušča. Vendar pa si kljub temu prizadevamo, da bi se ohranilo, kar skušamo doseči z 
različnimi denarnimi pomočmi. To velja za kmetije z večjimi obdelovalnimi površinami in 
z večjim delovnim elanom za kmetovanje.  

1.3 DELOVNI POSTOPEK 

Za diplomsko nalogo sem izvedla anketo med kmetovalci, ki so mi posredovali ustrezne  
podatke. Na podlagi analize sem skušala čim več izvedeti o uporabi traktorjev in njihovih 
željah v zvezi s traktorji. Rezultati ankete bodo predstavljeni z grafičnimi prikazi, ki 
prikazujejo odstotke, na podlagi katerih sem prišla do nekaterih ključnih podatkov.  
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2 PREGLED OBJAV 

2.1 ZGODOVINA RAZVOJA TRAKTORJA 

2.1.1 Traktor v toku časa 

Poglavje je povzeto po viru Bernik (2004b). 
 
Ime traktor izhaja iz latinske besede TRAHERE, kar pomeni vleči; izpeljanka je vlačilec - 
TRAKTOR. Besedo traktor je izpeljana tudi iz treh angleških besed: GASOLINE 
TRACTION ENGINE ali krajše - TRACTOR. Beseda se je pojavila kot krajši zapis 
komercialne objave leta 1906 v Ameriki.  
 
Prvi začetki mehanizirane vleke pluga, kot realizirane vlečne sile, ki ni bila iz izvora 
živalske moči, so se pojavili okoli leta 1860, ko se je v ZDA začela uporaba kolesnih 
vlačilcev - traktorjev s parnim pogonom. 
 
V srednjo Evropo so lokomobile prihajale iz Anglije, te pa so nato nadomestili motorji z 
notranjim izgorevanjem; tako kot tudi drugod po svetu. V Londonu, na drugi svetovni 
razstavi, ki je bila leta 1862, so predstavili lokomobile z voznim mehanizmom. Moč 
parnega stroja je bila 8 KM (5,88  kW), delovni tlak pare 5 atm  (= 5 bar) in masa 7,5 t. 
 
V Nemčiji so prvo lokomobilo uporabili leta 1869, obdelala oz. zorala je letno do 400 ha. 
Trajna moč lokomobile je bila 175 KM (128 kW), vrtilna frekvenca kolenaste gredi 350 
min -1, parnega tlaka 13 atm (=13 bar), masa lokomobile 17 t. Površinska storilnost je bila 
14 ha na dan, delovna hitrost pluga 5-10 km/h. Pri tem je potrebovala 4 t premoga in 10 m3 
vode ter štiri ljudi za opravljanje celotnega postopka oranja (Slika 1).   
 
V Rusiji se je začela uporaba goseničarjev s parnim pogonom okoli leta 1900. Pionir 
uvajanja »motorizacije« kmetijstva je bil pesnik in inženir Max Eyth  (1836-1906). 
Imenujejo ga tudi »oče kmetijske tehnike«. Že leta 1885 ustanovil DLG-Deutsche 
Landwirtschaftsgesellschaft. Prvi motorni plug moči 28 KM (20,5 kW) je izdelal R. Stock 
leta 1907. Plug je ob svojem delu - oranju potreboval samo enega človeka. Traktor - plug 
je bil namenjen samo za oranje.  

 

Slika 1: Lokomobila – plug (cit. po Bernik, 2004b) 
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Leta 1921 je tovarna Lanz izdelala traktor Bulldog s 12 KM (8,82KW), z dvotaktnim dizel 
delovanjem z žarilno glavo; kot gorivo je uporabljal surovo nafto. Bil je brez menjalnika 
prestavnih stopenj, vzvratno gibanje traktorja so dosegli z zamenjavo smeri vrtenja 
motorne gredi (Slika 2). 
 

 

Slika 2: Traktor Lanz – Großbulldog (cit. po Bernik, 2004b) 

 
Leta 1936 je tovarna Deutz izdelala traktor z močjo 11 KM (8,08 kW), s tremi prestavnimi 
stopnjami v menjalniku, z največjo hitrostjo 8 km/h in zračno hlajenim motorjem. Traktor 
je imel priključno gred in vozna kolesa opremljena s pnevmatikami. Izdelovali so ga tudi 
po drugi svetovni vojni (Slika 3). 
 
Pomemben mejnik v uporabnosti traktorjev je pomenila uvedba pnevmatik  Firestone, ki so 
se v ZDA pojavile na vseh transportnih področjih leta 1933; naslednje leto so začeli 
pnevmatike izdelovati v Nemčiji, kjer so jih poimenovali Continental. Istega leta so na 
razstavi DLG na traktorjih, izdelanih v tovarnah Lanz, Fordson, Hanomag in pri drugih 
tedanjih izdelovalcih, kolesa traktorjev opremili s pnevmatikami. 
 
Konstrukcijske dopolnitve za povečanje uporabnosti in storilnosti teh so nezadržno rasle. V 
dveh desetletjih so na traktor namestili dodatne naprave - strojne sklopke, ki so do danes 
ohranili prvobitni namen namestitve (Slika 4). 
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Slika 3: Traktor Deutz (cit. po Bernik, 2004b) 

 

Slika 4: Dograjevanje uporabnosti traktorja (cit. po Bernik, 2004b) 
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2.2 RAZDELITEV TRAKTORJEV 

Glede na obliko in uporabnost traktorjev so v Evropi številne konstrukcijske izvedbe, ki jih 
lahko združimo v različne skupine. V grobi razdelitvi po obliki so združeni v pet skupin 
(Bernik, 2004a):  

• standardni traktor 
• sistemski traktor, voznikov sedež je spredaj v traktorju 
• sistemski traktor, voznikov sedež je v sredini traktorja 
• ogrodni traktor 
• vinogradniški in plantažni traktor. 

2.2.1 Standardni traktor 

Poglavje je povzeto po viru Bernik (2004a). 
 
Osnovne značilnosti: voznikov sedež zadaj, samonosilna toga blokovna izvedba, 
nevzmetena prednja prema, krmiljenje s premnimi sorniki, prednja prema pritrjena v eni 
točki; veliko število izdelanih traktorjev. 
Majhen, enostaven vsestranski traktor: moč 20 do 40 kW, običajno pogon samo zadaj, 
sestavljen iz enostavnih strojnih sklopov, običajno prirejen za majhen prednji nakladalnik, 
majhno do srednje število izdelanih traktorjev; 
Najobičajnejši standardni traktor : moč 40 do 110 kW, od 60 kW najprej štirikolesni 
pogon, sinhroniziran menjalnik z velikim številom prestavnih stopenj, udobna kabina 
prednje tritočkovno priključno drogovje, velika dvižna sila hidravličnega dvigala, veliko 
število izdelanih traktorjev. 
Klasični evropski vlečni traktor : moč 100 do 130 kW, vedno štirikolesni pogon, udobna 
kabina s posebnimi dodatki, menjalnik z vklopi pod obremenitvijo, redko opremljen s 
prednjim nakladalnikom, majhno število izdelanih traktorjev. 
Vlečni traktor z enako velikimi pnevmatikami : največja moč, štirikolesni pogon, težišče 
traktorja daleč spredaj, štirikolesne zavore, udobna kabina s posebnimi dodatki, 
spremenljiva delovna smer vožnje (naprej ali nazaj); sistemski traktor - voznikov sedež 
spredaj v traktorju, spredaj veliko vidno območje, nakladalna ploščad. 
Koncept Unimog (Daimler- Benz), elastična namestitev motorja in prenosnikov vrtilnih 
gibanj na nosilni okvir, štirikolesno vzmetenje, štirikolesni pogon, velika transportna 
hitrost, relativno majhne pnevmatike, majhno število izdelanih traktorjev; 
Koncept Intrac (Deutz- Fahr), blokovna izvedba z nosilnim okvirjem, nevzmeten, veliko 
vidno polje, majhno število izdelanih traktorjev; - sistemski traktor- voznikov sedež v 
sredini traktorja, enake pnevmatike, nakladalna ploščad, široka kabina, spremenljiva 
delovna smer vožnje (naprej ali nazaj); 
Koncept MB - trac (Daimler - Benz), nosilni okvir z Unimog sklopi, prednja prema 
vzmetena, pnevmatike večje kot pri Unimogu, srednje število izdelanih traktorjev; 
Koncept Fendt GT: prednja prema je členkasto vpeta na votli nosilec, ob katerem sta 
pogonska gred za prednja kolesa in priključna gred, izredno veliko vidno območje za vsa 
pripenjalna mesta, velike nakladalne površine, prednji nakladalnik, nadgradnja s stroji za 
nego in zaščito ter strojev za pripravo krme, majhno do srednje število izdelanih traktorjev  
ogrodni traktor, traktor z največjim številom priključnih in nakladalnih mest; 
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Vinogradniški ali plantažni traktor: ˝stisnjena˝ in ozka izvedba, relativno majhne 
pnevmatike glede na moč traktorja, velik odvzem moči preko priključne gredi, majhna 
udobnost zaradi ozke kabine glede na ostale izvedbe. 
Vinogradniški traktor: zglobno krmiljen, štirikolesni pogon, majhen obračalni plug. 
Plantažni traktor: pogosto nepravilno v skupini s standardnim traktorjem; 30 do 50 kW 
moči motorja, štirikolesni pogon, najmanjša širina 1,4 m, pogosto manjše pnevmatike kot 
pri majhnem vsestranskem traktorju; majhno število izdelanih traktorjev. 

2.2.2 Posebni traktorji 

Poglavje je povzeto po viru Bernik (2004a). 
 
V skupino posebnih traktorjev spadajo: 
 
Traktor za velike vlečne sile (vlečni traktor)  
Imenska moč motorja je 170 do 250 kW, štirikolesni pogon na enakih pnevmatikah. 
Izvedeni so kot toga blokovna izvedba (a) ali pa imajo zglobno krmiljenje (b). Uporablja se 
samo na velikih površinah. V Evropi je zaradi predpisane širine traktorja (prevelika širina) 
in majhnih površin njihovo število omejeno. Uporabljajo jih samo na velikih površinah in 
so namenjeni predvsem osnovni obdelavi tal. 
 
Goseničar  
Ta vrsta traktorjev je v Evropi, kljub prednostim slabo zastopana. Njegove prednosti so: 
sposobnost realiziranja velike vlečne sile glede na lastno maso traktorja, nizko težišče, 
majhen površinski tlak voznega elementa na podlago, sposobnost premagovanja ovir, 
velike vozne prehodnosti na ravnini in v nagibu. Slabe strani goseničnega traktorja pa so: 
visoka nakupna cena, visoki vzdrževalni stroški voznega mehanizma, omejenost gibanja po 
površini (poškodbe površine (predvsem pri zavijanju), nizek trup, nizke vozne hitrosti), 
neudobnost vožnje (Bernik, 2004). 
 
Dvoriščni traktor   
Namenjen je prenosu in nakladanju tovora na dvorišču; ima zglobno ali štirikolesno 
krmiljenje in hidrostatični pogon. Uporaben je tudi za različna dela, za katera mu namestijo 
orodja, kot so: rezalnik silaže, prenosnik ovitih bal, nakladalnik za sipke tovore, viličar itd. 
Zaradi majhnih mer (dolžine in širine)  in okretnosti je uporaben v hlevih in skladiščih; pri 
delu v nagibu je nestabilen zaradi zglobnega krmiljenja. 
 
Traktor za delo na strmini (gorski traktor)   
Ima nizko težišče, širok kolotek, štirikolesni pogon, enako široke pnevmatike; namenjen je 
za košnjo in pripravo krme na strmih travnih pobočjih. Standardni traktor ima statistično 
stabilnost do nagiba strmine 40° (84 % strmina), zato je pri večjih nagibih obdelovalnih 
površin oziroma že pri manjših obvoznih neravninah neuporaben. V teh primerih ga 
nadomesti traktor za delo v strmini. 
 



Polona D., Vrste in uporaba traktorjev na litijskem in šmarskem območju. 
     Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za agronomijo, 2009 

 

7 

Gozdni traktor   
Osnovni konstrukcijski koncept je izveden iz standardnega kmetijskega traktorja; ima 
štirikolesni pogon, enake ali različne pnevmatike, stalno nameščen gozdarski vitel zadaj in 
spredaj, potisno desko, nakladalne klešče, vilice. Če se ne uporablja v gozdu, ga je možno 
opremiti kot komunalni ali kmetijski traktor, s standardnim tritočkovnim priključnim 
drogovjem in pripenjalnimi mesti. Glede na ostale izvedbe traktorjev je gozdarski traktor 
še dodatno opremljen za zaščito voznika, ima stekla in svetlobna telesa, posebne 
pnevmatike s trdnimi boki in verižno zaščito pnevmatik.  
 
Majhni traktorji   
So namenjeni vrtnarskim delom na majhnih površinah ali hobi opravilom; lahko so 
enoosne ali dvoosne izvedbe, moči do 15 kW, na hidrostatični ali mehanski pogon. V 
osnovi so opremljeni za nego travnih površin in imajo možnost namestitve ostalih orodij.  
 

2.3 DELOVNO OKOLJE VOZNIKA 

Upravljala v traktorju morajo izpolnjevati naslednje splošne zahteve: 
• dostopnost 
• majhna sila upravljanja 
• majhni gibi pri upravljanju 
 

V traktorju se nahaja okoli 20 upravljal, ki morajo biti vsa v dosegu voznika. Več kot 
polovica jih je nameščenih v prostoru za voznika, in to so: volanski obroč, pedali, 
prestavne ročice za menjanje prestavnih stopenj v prenosnikih vrtilnih gibanj, ročice za 
vključevanje in izbiro vrtilne frekvence priključne gredi, upravljalnik prednjega 
nakladalnika … Za voznika traktorja morajo biti upravljalne ročice in gumbi v najbolj 
ugodnem in dosegljivem položaju. Voznik naj bi imel majhno število upravljal, z majhnimi 
merami in majhnimi aktivnimi gibi. V sodobnih traktorjih so upravljala neposredno 
povezana z elektrohidravličnimi krmilnimi elementi in so namenjena posrednemu 
krmiljenju z majhno upravljalno silo. Namestitev upravljal voznik ali uporabnik traktorja 
ocenjuje z neprimernim prostorom ali neudobno namestitvijo. Najslabše ali človeku 
neprimerne namestitve so prikazane na spodnji sliki (Slika 5) (Bernik, 2004b). 
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Slika 5: Splošna namestitev upravljal in vrednotenje namestitve upravljala (cit. Po Bernik 2004b) 

Najugodnejša namestitev naj bi bila prirejena za vse voznike, vendar je zaradi različnih 
mer človeka vedno težko zadostiti vsem zahtevam, ki bi ustrezale bodočemu vozniku 
traktorja. Delno se da problem reševati z namestitvijo voznikovega sedeža v območju 150 
do 100 mm, vertikalno in horizontalno. V splošnem naj bi bila oddaljenost upravljal v 
dosegu iztegnjene roke. Upravljala, kot so: klima, radio, brisalci, so lahko ob strani ali na 
stropu kabine oziroma na manj primernem mestu. Upravljala, kot so: ročna zavora, ročice 
za izbiro prestavnih stopenj, pedala za sklopko, zavore, plin in vsa ostala, ki se pogosto 
uporabljajo pri delu, pa morajo biti nujno nameščena na mestih z oznako zelo dobro 
(Bernik, 2004b). 
 
Uporabljena fizična sila človeka pri upravljanju je odvisna od tega, ali se upravljalo 
upravlja z roko ali nogo. V primeru upravljanja z nogo, je sila upravljala lahko dvakrat 
večja kot pri upravljanju z roko (Bernik, 2004b). 
 
Položaj pedala sklopke: zavore naj bi bile za 15 do 20° nagnjena proti vozniku. 
Ergonomske zahteve pri konstrukciji traktorja so bolj upoštevane pri traktorjih večjih 
kategorij kot pri traktorjih manjših moči (Bernik, 2004b). 
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2.4 TEHNIČNA ZAKONODAJA NA PODROČJU TRAKTORJEV 

Poglavje je povzeto po viru Bernik (2004b). 
 
EU je s svojimi ustanovitvenimi akti kot enega bistvenih elementov ustvarjanja tehnične  
zakonodaje določila potrebo po oblikovanju skupnega trga. Osnovna izhodišča za 
zagotovitev tega trga so zapisali v Pogodbi o ustanovitvi EU, s katero je določeno, da bodo 
na nivoju Skupnosti sprejeli akte, s katerimi bodo države članice uskladile svoje zakone, 
druge predpise ali administrativne postopke, ki neposredno vplivajo na delovanje skupnega 
trga. Ti se nanašajo na prost pretok blaga, storitev, oseb in kapitala. 
 
Odkar je rimska pogodba postavila cilje za notranji trg, kjer se blago, kapital in storitve 
lahko prosto gibljejo iz ene države članice v drugo, je bila posebna pozornost namenjena 
področju motornih vozil. Tako je splošni program za odpravo tehničnih ovir za trgovanje 
pokazal potrebo po uskladitvi postopkov za homologacijo motornih vozil, prikolic, dvo- in 
trikolesnih motornih vozil ter kmetijskih in gozdarskih traktorjev na kolesih v Evropski 
skupnosti. Februarja 1970 je bila sprejeta prva direktiva, direktiva sveta 70/156/EGS o 
približevanju zakonodaje držav članic, ki se je nanašala na homologacijo motornih vozil in 
njihovih prikolic. To je tako imenovana krovna direktiva. Marca 1974 je bila sprejeta 
druga krovna direktiva, ki se je nanašala na homologacijo kmetijskih in gozdarskih 
traktorjev direktiva sveta 74/150/EGS. 
 
Vse do decembra 1989 so morali izdelovalci, ki so želeli prodajati motorna vozila v 
Evropski skupnosti, pridobiti nacionalno homologacijo od vsake države članice (pri tem so 
uporabljale izključeno svoj lastni sistem homologacije), ki je temeljila na obstoječih 
posamičnih direktivah EU. 
 
Postopek homologacije traktorja kot celote je v uporabi od januarja 1990, ko so bile 
sprejete vse posamične direktive o potrebnih tehničnih zahtevah. 
Glavni cilj krovnih direktiv je bil osnovati sistem, s pomočjo katerega lahko proizvajalec 
traktorjev homologirane traktorje brez ovir prodaja na skupnem evropskem trgu in to brez 
dodatnih preizkušanj v vsaki državi. 
 
Novi predlogi za EU direktive nastajajo iz skupne odločitve Evropskega parlamenta in 
Sveta na temelju predlogov Evropske komisije. Prilagoditev obstoječih EU direktiv 
tehničnemu razvoju nastaja po poenostavljenem postopku komisije, po upoštevanju 
predlogov držav članic in obvestilu Evropskemu parlamentu ter ob upoštevanju njegovega 
stališča. 
 
Ko se pojavi potreba po novih tehničnih zahtevah, komisija pripravi osnutek predloga v 
sodelovanju z delovnimi skupinami, v katerih sodelujejo vse zainteresirane strani (države 
članice, industrija, uporabniki, itd.). Ta sistem omogoča, da imajo zainteresirane skupine 
možnost odločanja na različnih nivojih. O osnutku predloga se obvesti tudi Svetovno 
trgovinsko organizacijo (WTO). Po uskladitvi in sprejetju predloga se vse EU direktive 
objavijo v enajstih jezikih v Uradnem listu Evropske skupnosti. 
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V praksi zadnjih let sta se izboljšanje in uvedba novih direktiv kompleksno prepletla in 
postala nenadoma problematična. Varnostna in okoljska vprašanja v Evropi so postala 
politično občutljiva.  
 

2.4.1 Evropska komisija 

Poglavje je povzeto po viru Bernik (2004b). 
 
Homologacijski organ v vsaki državi članici mora poslati homologacijskim organom v 
drugih državah članicah kopijo certifikata o homologaciji (s prilogami) za vsak tip vozila, 
ki mu je podelil, zavrnil ali preklical homologacijo. Enak sistem se uporablja za 
homologacijo sestavnih delov. 
Registracija in dovoljenje za prodajo ter vstop na trg poteka pod določenimi pogoji. Pod 
pogoji, ki so navedeni v krovni direktivi, mora vsaka država članica registrirati, dovoliti 
prodajo ali vstop na trg novemu vozilu na podlagi njegove konstrukcije in delovanja, če 
ima ustrezno izjavo o skladnosti. Izjava o skladnosti je v bistvu izjava proizvajalca, da je 
vsako izdelano vozilo v skladu s tipom vozila, ki je bilo homologirano. Države članice ne 
morejo zavrniti registracije vozil za uporabo na njihovem ozemlju, če so skladna s 
homologiranim tipom vozila. 
Princip sistema homologacije je, da je vsak homologacijski organ, ki je podelil 
homologacijo vozila, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote, odgovoren za 
zagotavljanje skladnosti proizvodnje v času celotnega obdobja veljavnosti podeljene 
homologacije. 
 
Postopek homologacije traktorja v državi članici EU je tak, da države članice izvedejo 
ukrepe v dveh stopnjah: 

1. Pred podelitvijo homologacije mora homologacijski organ preveriti, če je prosilec 
za homologacijo izvedel ustrezne ukrepe za zagotovitev skladnosti proizvodnje. 

2. Po podelitvi homologacije mora homologacijski organ preveriti, ali so ukrepi za 
zagotavljanje skladnosti proizvodnje pri proizvajalcu še vedno objektivni. To 
preverjanje mora biti opravljeno v skladu z določenimi postopki, ki so predpisani v 
krovni direktivi, kjer je to potrebno pa tudi s specifičnim zahtevami posamične 
direktive. Kontrole se lahko opravijo na nivoju proizvajalčeve tehnične opreme in 
programov, lahko pa se tudi razširijo na dejansko preskušanje izbranih vzorcev 
proizvodov. 
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2.5 TRAKTOR 

2.5.1 Tehnični podatki o celotnem traktorju 

Poglavje je povzeto po viru Bernik (2004a). 
 
Pri nakupu ali splošnem vrednotenju traktorja so pomembne določene točke, po katerih se 
določeni tehnični parametri proizvajalca standardnega ali posebnega traktorja razlikujejo. 
Razdelimo jih na naslednje: 

1. Upravljanje in vzdrževanje traktorja: 
• priročna dosegljivost in lahko upravljanje vzvodov za upravljanje 

traktorja, 
• dobra dosegljivost večnamenske upravljalne ročice (joy-stick), dobro 

dosegljiv upravljalni pult in njegove funkcije, 
• dober pogled naprej in na stran, 
• dobro dosegljive ročice in majhno število teh za upravljanje prednjega 

nakladalnika, 
• dostopnost do merilne palice za olje, nalivnih odprtin za olja, hladilne in 

zavorne tekočine, oljnih in zračnih čistilcev, električne baterije … pri 
nameščenem prednjem nakladalniku, 

• enostavno odpiranje iz zapiranje stranskih, vzvratnih, prednjih in stekel na 
strehi kabine,  

• enostavno čiščenje tal in ostalih materialov v kabini, 
•    stroški vzdrževanja, časovni intervali servisov, količine tekočin pri 

zamenjavi ob intervalnih servisih. 
 

2. Motor: 
• število valjev motorja, turbinski polnilnik valjev, hladilnik vstopnega 

zraka v valje motorja, 
• porast vrtilnega momenta (preko 30 %), pri tem zmanjšanje imenskih 

vrtljajev motorja ne več kot za 40 %, 
• konstantna moč motorja (določeno območje vrtilne frekvence motorja ≈15 

%), 
• večja dejanska moč motorja kot je imenska, 
• čistost dimnih plinov za izpolnjevanje zahtev Evro 2 (od 1. 1. 2004 

zakonsko obvezujoče) ali boljša, 
• bistvene imenske tehnične karakteristike motorja pod vrtilno frekvenco 

2000min-1, 
• specifična poraba goriva pod 244 g/kWh, 
• možnost uporabe RME goriva, 
• hrupnost motorja, 
• izvedba prenosnika: popolnoma sinhronsko pretikanje prestavnih stopenj, 

sinhronsko pretikanje prestavnih stopenj s tremi stopinjami pretikanj pod 
obremenitvijo, brezstopenjsko izbiranje prestave stopenj, (hidravlično/ 
mehanično), 
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• število prestavnih stopenj (najmanj 8 stopenj v območju 4-12 km/h), 
razmaki med stopnjami, spremenjevalnik vožnje, 

• samodejna regulacija motor–menjalnik,  zelo počasne prestavne stopnje, 
• pretikanje brez uporabe sklopke, 
• največja hitrost gibanja traktorja (40 km/h) ali več, 
• največja hitrost pri zmanjšani vrtilni frekvenci motorja, 
• vzmetna prva prema traktorja, 
• možna uporaba bioloških olj za mazanje  v prenosnikih vrtilnih gibanj, 
• kotni profil na priključni gredi, možnost zamenjave priključne gredi z 

drugim kotnim profilom, 
• minimalno 3 vrtilne hitrosti priključne grede: 540 min -1 , 750 min -1, 

1000min-1, 
• prednja priključna gred z vrtilno frekvenco 1000 min-1 pri imenski moči 

motorja, 
• zagon priključne gredi z minimalno vrtilno frekvenco in z imensko močjo 

motorja. 

2.5.1.1 Motorji z notranjim zgorevanjem 

Motorji z notranjim zgorevanjem so batni stroji, v katere se dovaja gorivo, ki ne pušča 
pepela in smolnatih ostankov v notranjosti valja. Pri zgorevanju predhodno stisnjene zmesi 
uplinjenega goriva, pomešanega z zrakom, se s sproščanjem toplote povečuje tlak v 
notranjosti valja. Pri batnih motorjih potiska zgorevalni tlak bat po valju, tesnjenje tlaka v 
reži med gibajočim batom in valjem opravljajo batni obročki. Gibanje bata se preko ojnice 
prenaša na ročično gred. Ojnica in ročična gred omogočata spremembo linearnega gibanja 
bata v krožno gibanje ročične gredi (Slika 7) (Bernik, 2004b). 
Od motorjev z notranjim zgorevanjem se zahteva majhna poraba goriva in dober izkoristek 
goriva. Te zahteve so temeljne. Sledita majhen hrup in nizka količina škodljivih snovi v 
izpušnih plinih. Pri ročnih strojih in manjših napravah je pomembna tudi majhna masa 
motorja. Sledijo zahteve po nizkih stroških vzdrževanja motorja, dolga doba obratovanja, 
zanesljivo trajno delovanje, zanesljiv zagon pri nizkih temperaturah okolice, velik vrtilni 
moment pri nizki vrtilni frekvenci motorja, porast vrtilnega momenta pri zmanjševanju 
maksimalne vrtilne frekvence zaradi trenutne preobremenitve motorja in enakomerna 
vrtilna hitrost pri nizkih vrtljajih motorja (Bernik, 2004b). 
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Slika 6: Deli batnega motorja (cit. po Bernik, 2004b) 

 

 

Slika 7: Idealen krožni proces v motorju z notranjim izgorevanjem – dizelski motor (cit. po Bernik, 2004a) 
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2.5.1.2 Delovanje motorja 

Za dosego dobrega izkoristka dovedenega goriva je potrebno plinsko zmes v valju stisniti. 
Izkoristek je tem boljši, čim večje je kompresijsko razmerje. Po kompresijski zmesi sledi 
zgorevanje. 
Pri štiritaktnem motorju je delovni takt vsak tretji od štirih taktov, ki so v enem ciklusu. Za 
celoten cikel ročična gred opravi dva vrtljaja (Slika 6). 
 

• V prvem taktu gibajoči bat proti SML vsesava zrak ali zmes goriva in zraka pri 
odprtem sesalnem ventilu. 

• V drugem taktu gibajoči bat proti ZML pri zaprtih ventilih komprimira zrak ali 
zmes goriva in zraka. 

• V tretjem taktu zgorevalni tlak potisne bat proti SML pri zaprtih ventilih. 
• V četrtem taktu se pomika bat proti ZML in potiska dimne pline ob odprtem 

izpušnem ventilu v okolico. 
 
Ventili se ne odpirajo točno v ZML ali v SML, temveč nekoliko prej ali po mrtvi legi bata, 
zato da se čas polnjena ali praznjenja valja podaljša (Slika 6). 
Moč motorja je zelo odvisna od napolnitve valja z zrakom ali s plinsko zmesjo. Napolnitev 
valja se izboljša, če se zrak ali plinska zmes napolnita v valj s kompresorjem – turbo 
puhalom. Pri dvotaktnem delovanju motorja je princip delovanja enak (sesanje, 
komprimiranje, ekspanzija, izpuh), vendar je celoten postopek omejen na dva giba bata. Pri 
takem načinu delovanja motorja je v delovanje vključen tudi prostor, kjer se nahaja ročična 
gred – podbatni prostor. 
 

• V prvem taktu gibajoč bat proti ZML stiska pri zaprtih kanalih plinsko zmes. 
• V drugem taktu pritisnejo zgorevajoči plini bat proti SML. 

 
Pri dvotaktnem procesu v motorju z notranjim zgorevanjem se delovni gib bata ponovi 
vsak drugi takt, pri tem pa se ročična gred obrne za en vrtljaj (Slika 6). 

2.5.1.3 Sklopke 

Naloga sklopke je, da prekine prenos moči od izvora do uporabnika. V splošnem ima pri 
vozilih sklopka več namenov uporabe, kot so mehko speljevanje iz mirujočega stanja 
vozila, varovanje pred preobremenitvami, njen glavni pomen pa je uporaba pri izbiri 
prestavne stopnje v menjalniku oziroma prenosniku vrtilnih gibanj (Bernik, 2004b). 

2.5.1.3.1 Torna sklopka 

Poglavje je povzeto po viru Bernik (2004b). 
 
Pri torni sklopki se doseže prenos vrtilnega momenta od motorja na prenosnike vrtilnih 
gibanj s pomočjo trenja. Več pritisnih plošč, ki so neposredno povezane z gredjo v 
menjalniku, pritiska vzmeti skupaj na del sklopke – vztrajnik, ki je neposredno povezan z 
motorjem. 
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Pri suhi enoploščni torni sklopki je ohišje sklopke pritrjeno na vztrajnik. Torna plošča je 
povezana z vstopno gredjo v menjalniku. Nanjo na eni strani pritiska potisna plošča s 
pomočjo vzmeti in jo pritiska na vztrajnik motorja. Pri tem se na oblogah torne plošče 
ustvari trenje, s katerim se prenaša vrtilni moment od motorja na prenosnike vrtilnih 
gibanj. Suha torna plošča je izdelana iz umetnega materiala, odpornega na visoke 
temperature. Zaradi torzijskih obremenitev in mirnega brezšumnega teka ima vgrajene 
torzijske blažilnike. Suha enoploščna torna sklopka se imenuje tudi vozna sklopka. (Slika 
8a) 
 
Suha dvoploščna torna sklopka je sestavljena iz dveh tornih plošč, ki sta povezani z dvema 
gredema, vstavljenima druga v drugo (votla gred). Ena od gredi je povezana z 
menjalnikom – vozna sklopka, druga pa s priključno gredjo traktorja za pogon priključnih 
strojev. V današnjih traktorjih sta neodvisno vklopljivi ali izklopljivi s posebno ročico, 
nameščeno v dosegu voznika traktorja (Slika 8b). 
 
Mokra večlamelna sklopka je sestavljena iz več kovinskih tornih plošč z vmesnimi 
ploščami iz sintiranega materiala, potopljenega v olju. Zaradi majhnega tornega koeficienta 
trenja in majhnega premera tornih plošč je potrebno število plošč od 4 do 10. Mokre 
večploščne sklopke se ne izklopijo popolnoma zaradi viskoznosti olja, imajo manjšo 
obrabo in boljše odvajajo toploto, ker so potopljene v olju, kot suhe eno- ali večploščne 
sklopke. Uporabljajo se na priključnih gredeh traktorja namesto dvoploščne suhe sklopke 
pri vklopu; pogosto tudi pri vklopu štirikolesnega pogona traktorja ali kot vklopni element 
v menjalnikih z menjavanjem prestavne stopnje pod obremenitvijo (Slika 8c). 
 
 

 

Slika 8: Deli batnega motorja 

2.5.1.3.2 Hidrodinamična sklopka 

Glede na prenos vrtilnega momenta ima hidrodinamična sklopka popolnoma drug pomen 
kot torna sklopka. Vrtilni moment prenaša preko masnih sil toka olja in ne s trenjem kot 
torna sklopka. Med skupnim delovanjem črpalnega in turbinskega kolesa sklopke se 
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mehanska energija pretvori v hidrodinamično in nato zopet nazaj v mehansko energijo. 
Hidrodinamična sklopka ne spreminja vrtilnega momenta za točno določeno vrednost. 
Velikost vrtilnega momenta pri vstopu in izstopu iz sklopke je vedno enaka. Izkoristek 
sklopke je 97–98 %; izgubljena energija se odvaja s hlajenjem sklopke. Hidrodinamična 
sklopka ima največji pomen pri speljevanju brez sunkovitih obremenitev strojnih 
elementov in celotnega traktorja. Vrtilni moment se od izvora (motorja) na ostale 
prenosnike vrtilnih gibanj prenaša samo preko mastnega toka olja, ki pa ne prenaša 
tresljajev in sunkovitih obremenitev (Bernik, 2004b). 
 

2.6 PRIKLOPI NA TRAKTORJU 

Poglavje je povzeto po viru Bernik (2004a). 
 
Priklopi na traktorju so namenjeni hitremu, varnemu in zanesljivemu pripenjanju 
kmetijskih transportnih sredstev, kmetijskih strojev in naprav. Glede na zahteve stroja in 
dela v kmetijstvu so se razvile različne naprave za priklop. V današnjih izvedbah priklopov 
za kmetijske stroje je poleg tritočkovnega priključnega drogovja najuporabnejši priklop v 
eni točki, imenovan priklop (Slika 9). 
 
Nastavljiv je po višini traktorja in vrtljiv v vzdolžni osi traktorja. Sorniki, ki povezujejo 
traktor in pripeti stroj, so zavarovani proti izpadu v primeru obrnitve priklopa ali pri vožnji 
po neravni površini zaradi tresljajev. Pri nekaterih izvedbah je možen samodejen vklop 
sornika, odklop sornika (odpenjanje pripetega stroja) pa se izvede z vrvico iz kabine 
traktorja. 
 
Za vleko težjih strojev, prikolic ali bremen so izdelani priklopi v spodnjem delu traktorja, 
kot je npr. vlečni drog (Slika 9). Nameščen je pod priključno gredjo in primeren za vleko 
težjih strojev, kot so: balirke, brane, predsetveniki … Je prečno in vzdolžno nastavljiv in 
kadar pri vleki ni blokiran z varnostnimi zatiči, nastane stranski vlek prednjih koles. 
 
Vlečna kljuka (Hitch) ima velike prednosti pri vleki enoosnih prikolic ali strojev z eno 
osjo. Zaklop priklopa je samodejen z dvigom tritočkovnega priključnega drogovja. 
Uporaba priklopa je dovoljena na javnih cestiščih za vleko enoosnih priklopnikov in jo, 
preden jo dajo v promet, preizkusijo v pooblaščenih laboratorijih.  
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Slika 9: Novejša izvedba priklopa ima za lažjo nastavitev po višini še dodatna vodila (cit. Po Bernik, 2004a) 

Tritočkovno priključno drogovje, povezano s hidravličnim dvigalom, je bil 
najpomembnejši priklop na traktorju do odkritja in uporabe prej navedenih. Leta 1925 je 
bil prijavljen kot patent Harryja Fergusona. V osnovi je bilo drogovje namenjeno za 
namestitev vlečne prečke, ki pa jo danes zelo malo uporabljajo. Vsi kmetijski stroji se 
pripenjajo neposredno na tritočkovno priključno gred ali pa na predhodno opisane 
priklope. 
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2.7  VARNOST PRI DELU S TRAKTORJEM 

Najpomembnejši varnostni ukrepi pri delu s traktorjem so trije. 
1. Preprečevanje bočnega prevračanja:  

• z dodajanjem uteži,  
• z razširitvijo kolesnic ali namestitvijo dvojnih koles. 

2. Preprečevanje vzvratnega preobračanja:  
• z dodajanjem dodatnih uteži na prednjem delu traktorja, 
• s čim bolj oddaljenimi težiščem od zadnje preme in stroji, pripetimi čim 

bližje in čim nižje zadnje osi traktorja. 
3. Za varno delo in zanesljivo vožnjo moramo vedno, preden začnemo z delom, 

preveriti nekaj stvari in se prepričati  o varnosti dela z njim:  
• stanje hladilne tekočine (če imamo vodno hlajenje motorja), 
• nivo gladine olja v motorju, 
• stanje pnevmatik (tlak, globine reber). 

 
Varnost naj bi bila neločljiva sestavina vsake dejavnosti ali sredstva. Voznik mora biti 
poučen o nevarnostih in o načinu varovanja, kar se zagotovi pri opravljanju izpita za 
pridobitev vozniškega dovoljenja za traktor (Maretič-Mohor, 2005). 
 
 Za vse stroje in naprave veljajo določene varnostne zahteve, zato mora imeti vsak stroj 
dokazilo o ustreznosti in mora iti skozi predpisano testiranje. 

2.7.1 Testiranje traktorjev 

Testiranje traktorjev nam da podatke, ki jih lahko uporabljamo za primerjavo traktorjev 
različnih trgovskih oznak in za pomoč kupcem. Agencije, ki opravljajo te teste, morajo biti 
neodvisne od proizvajalcev. 
 
Primerjalni testi vplivajo, zaradi tekmovalnosti med proizvajalci, na izboljšave pri izdelavi 
traktorjev. 
 
Testna pravila Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) so povsod 
sprejeli kot teste za svetovni trg (Kink- Globelnik, 1997).  
 
OECD test je preizkus traktorja po OECD metodi. Traktorji se preizkušajo v kontroliranih 
razmerah na testnih napravah in progah. Rezultati testov so mednarodno primerljivi, saj je 
metoda dela enaka po vsem svetu. Opravljajo se le tehnični preizkusi. Test je v veljavi od 
leta 1961. Sestavljen je iz obveznega preizkusa, ki ga je nujno opraviti, in neobveznega, ki 
se opravi le na željo proizvajalca (Cunder in sod., 2003). 

2.7.2 Vsak stroj mora imeti dokaz o ustreznosti 

Pogoje, ki so potrebni za dokaz o ustreznosti, določajo organi oblasti. Dokaz o ustreznosti 
lahko zahteva tudi kupec. V Evropski zvezi se zahteva deklaracija o ustreznosti, tako 
imenovana homologacija. To je listina, s katero proizvajalec izjavi, da stroj, ki je na trgu, 
ustreza vsem pomembnim zdravstvenim in varnostnim zahtevam, ki se zanj zahtevajo. 
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3 MATERIAL IN METODA DELA 

3.1 LOKACIJA OPRAVLJENE  ANKETE 

Anketa je  bila  izvedena   na  območju  Občine  Litija in Občine Šmartno pri Litiji. 
Izvajala se je na Kmetijski svetovalni službi v Litiji naključno med kmetovalci Občine  
Litija in Občine Šmartno pri Litiji v letu 2005. Anketiranih kmetovalcev je bilo v skupnem 
številu 100, število kmetovalcev s posamezne občine pa zaradi narave ankete, ki je 
anonimna, ni znana.  
 
Občina Litija leži v osrednji Sloveniji, vzhodno od  Ljubljane, v zahodnem delu 
Posavskega hribovja, ki z obeh strani obdaja reko Savo. Občina meri po površini približno 
227 km2. Njeni hriboviti predeli so redko poseljeni, večja naselja so nastala v dolini reke 
Save, kjer potekajo pomembnejše prometnice (Občina Litija, 2005). 
  
Občina Šmartno  pri  Litiji  leži v Zahodnem Posavskem  hribovju na nadmorski višini 252 
m. Šmartno pri Litiji je gručasto naselje, ki leži 3 km jugovzhodno od Litije. Geološko 
podoba območja je zelo pestra. Najstarejše kamnine segajo v obdobje karbona in perma – 
skrilavi glinovci, kremenov peščenjak in konglomerat, ob potokih so našli halocenske 
naplavine, prisoten je tudi dolomit in druge kamnine, proti Zavrstniku so v peščenjaku 
našli številne rastlinske fosile (Občina Šmartno pri Litiji, 2005).  
 
Območje obeh občin je precej hribovito in slikovito, brez večjih, širših dolin in ravnin, 
razen doline reke Save in dolin nekaterih njenih pritokov. Za poljedelstvo in ostale 
kmetijske dejavnosti so ugotovili, da so ugodne prsti na ravnini okoli Šmartna pri Litiji in v 
okolici Kostrevnice. Tukaj se nahaja nekaj ravnih predelov z rodovitno prstjo, na kateri se 
lahko imenitno obdeluje. Na ostalih površinah (skoraj ¼ površja prekriva apnenec) 
prevladuje rendzina, ki je precej plitva prst, zato je možnost kmetijske izrabe majhna. 
Distrična rjava prst in  distrični ranker sta se razvila na permokarbonskih skrilavcih in 
peščenjakih. Obe prsti sta  tipični gozdni, saj delež gozda dosega 75 %. Prevladuje 
živinoreja in prilagojena rastlinska proizvodnja.Značilnost kmetovanja v občinah Litija in 
Šmartno pri Litiji, je tudi težavnost pridelovalnih razmer, saj ima  kar 60 % površin 
naklona nad 30 %, skoraj 70 % kmetijskih zemljišč pa je v območju z omejenimi 
dejavniki.Na območju Litije in Šmartna prevladuje vlažna klima osrednje Slovenije, za 
katero je značilno, da je v vegetacijski dobi dovolj padavin in tudi temperature so za rast 
različnih kmetijskih pridelkov ugodne (Občina Litija, 2005). 

3.2 ZEMLJIŠKE KATEGORIJE 

Občini Litija in Šmartno pri Litiji imata visok odstotek gozdnih  površin. Ta delež se vsako 
letno veča, saj kmetje ne morejo več obdelovati toliko zemlje. Kljub temu pa se povečuje 
tudi delež travnikov. Glede na povečanje teh dveh deležev lahko sklepamo na močno 
zaraščanje, ki je predvsem posledica procesa deagrarizacije oziroma preslojevanje 
kmečkega prebivalstva  v nekmečko, saj jim kmetijstvo ne prinaša dovolj dohodka za 
preživetje. To je razvidno tudi iz ankete, ki sem jo opravila, saj je odstotek kmetov, ki se 
preživljajo s kmetovanjem, zelo majhen. 
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Delež vseh preostalih kategorij zemlje se zmanjšuje, najbolj delež njiv in vrtov. 
Zmanjšanje je šlo predvsem na račun manj kvalitetnih njiv v odročnih hribovitih legah in 
na manj rodovitnih tleh. K upadu je nedvomno veliko prispevala tudi povojna urbanizacija, 
ki se je s stanovanjskimi in industrijskimi gradnjami praviloma širila prav na najbolj 
ugodnih njivskih površinah. 

3.3 SESTAVA IN RAZLAGA ANKETE 

Anketa je vprašalnik, ki sem ga sestavila za naše področje, za kmetije, ki uporabljajo 
traktorje različnih vrst in tipov. V nalogi so predstavljeni rezultati ankete oz. podatki, ki 
sem jih pridobila od anketiranih kmetovalcev za potrebe te diplomske naloge. 

3.3.1 Sestava vprašalnika: Vrste kmetijstva in tipi traktorjev 

Vprašalnik lahko razdelimo na tri dele: 
 

1. Splošni del se navezuje na nadmorsko višino kmetij, velikost obdelovalnih 
površin posamezne kmetije, pomen kmetovanja v občinah Litija in Šmartno pri 
Litiji in na to, kdo izmed družinskih članov največ uporablja traktor. 

2. Drugi del predstavlja tehnično stran ankete: podatki o številu traktorjev na 
posamezni kmetiji, vrste in oznaka traktorjev, imenska moč motorja, število 
opravljenih delovnih ur s posameznim traktorjem, vrste priključkov, namen 
uporabe, vzdrževanje in servisiranje traktorja. 

3. Tretji del  obsega podatke o seznanjenosti anketiranih uporabnikov glede 
varnosti ravnanja s traktorjem in z ustreznimi priključki, o morebitnih delovnih 
nesrečah s traktorjem in razlogih za nesreče. 

 
Vprašalnik je sestavljen iz različnih tipov vprašanj: pri nekaterih so morali vprašani 
odgovoriti z odgovorom, pri večina vprašanj pa so izbirali med danimi odgovori. Prosto 
izbiro sem jim pustila pri vprašanju, ki je spraševalo po znamki traktorja, ki bi ga kupili, če 
bi ga kupovali sedaj. 
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4 REZULTATI ANKETIRANJA 

Ob anketiranju kmetov sem dobila zelo zanimive odgovore na vprašanja. Največ vprašanih 
je bilo iz hribovitih predelov, kjer se kmetje ukvarjajo največ s poljedelstvom in z 
gozdarstvom. Zelo malo je takšnih kmetij, ki živijo od kmetijskih dejavnostih, saj so 
kmetije na splošno bolj majhne. Te kmetije imajo dovolj kmetijskih zemljišč, vendar so te 
razdrobljene, tako da morajo saditi in kositi v več manjših kosih. Ni tako, kot je npr. v 
Prekmurju, kjer je večji del zemlje ravninski. Na območju Litije in Šmartna se kmetje 
čedalje bolj pritožujejo nad pogoji in zahtevnostjo dela, nad obliko terena ipd. Tudi mladi 
iz kmečkih družin odhajajo s kmetij, saj nimajo želje po delu zaradi neustreznih pogojev. 
Imajo slabe traktorje, nimajo pa sredstev za nove, prilagojene za tovrstna območja. Kot je 
razvidno iz ankete, imajo tudi zelo skromne želje glede traktorjev. Kmetje so pravzaprav 
čisto zadovoljni s svojimi vozili, pa čeprav so komaj še v voznem stanju. Čeprav so 
kmetije majhne, imajo nekateri kmetje pretirano število traktorjev za lastne potrebe, tudi do 
tri traktorje na kmetijo ali celo več. 
 
Kmetije so večinoma večjih površin, 39 % anketirancev obdeluje zemljišča v velikosti od 5 
do 10 ha, 24 % anketirancev obdeluje več kot 10 ha zemljišč, le 9 % pa obdeluje zemljišča 
v velikosti do 1 ha. Na 42 kmetijah predstavlja kmetovanje manjši del dohodka, le 21 
kmetijam pa osnovni del dohodka. 
 
V skupnem številu ima 100 kmetovalcev v lasti 217 traktorjev, od tega 47 % kmetij po dva 
traktorja, zelo redki (8 %) pa si lastijo štiri in več traktorjev. Kmetovalci si lastijo 
najrazličnejše traktorje, kar 45 različnih modelov in vrst traktorjev. Od njih prevladuje 
traktor Fiat Štore, predvsem zaradi cenovne dostopnosti. 
 
S traktorji je narejeno zelo veliko delovnih ur. Večina se giblje med 200 in 500 delovnih 
ur, le redki presegajo 1000 delovnih ur. 
 
Ker se kmetje največ ukvarjajo s poljedelstvom in košnjo, lahko ugotovimo, da je med 
najbolj uporabljenimi kmetijskimi priključki plug in nakladalka, nato pa sledi predsetvenik. 
V anketi ugotavljam, da se traktor namensko uporablja predvsem za poljedelstvo in 
gozdarstvo, vendar pri gozdarstvu anketiranci niso navedli nobenih dodatnih priključkov. 
 
Vsi anketiranci so seznanjeni z različnimi varnostnimi ukrepi glede servisa in vzdrževanja 
ter o varnosti priklopa priključkov na traktor. Čeprav se vsako leto zgodi več nesreč s 
traktorji, so pri anketirancih, vključenih v diplomsko nalogo, nesreče zelo redke. 
 
Iz teh podatkov lahko ugotovimo, da živijo na območju Litije in Šmartna skromni, a 
ozaveščeni kmetje. 
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4.1 NADMORSKA VIŠINA ANKETIRANIH KMETIJ 

Preglednica 1: Nadmorska višina anketiranih kmetij 
 
Nadmorska višina 
anketiranih kmetij 

Število kmetij 

0-200 m 0 
200-400 m 23 
400-600 m 45 
600-800 m 32 
800-1000 m 0 
1000-1200 m 0 
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Slika 10: Nadmorska višina anketiranih kmetij 

 
Slika 10: V tem grafičnem prikazu je prikazano, koliko kmetij se nahaja na določeni 
nadmorski višini. Ugotovila sem, da se jih največ nahaja na nadmorski višini  400- 600 m; 
s tem je 45 % kmetov že na ravni, na kateri je obdelovanje zaradi hribovitega območja 
močno otežkočeno. 
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4.2 OBDELOVALNE POVRŠINE ANKETIRANIH KMETIJ V HA 

Preglednica 2: Obdelovalne površine anketiranih kmetij v ha 
 
Obdelovalne površine v ha Število kmetij 
do 1ha 9 
1-2 ha 8 
2-5 ha 20 
5-10 ha 39 
nad 10 ha 24 
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Slika 11: Obdelovalna površina anketirane kmetije v ha 
 

 
 

Slika 11: Tu so predstavljeni podatki o tem, kolikšne so obdelovalne površine na kmetijah 
oz. pri anketirancih, ki so bili anketirani. Največ je takih, ki imajo 5–10 ha obdelovalnih 
površin. Zajeti so  vsi anketiranci, ne glede na nadmorsko višino. Iz ankete je razvidno, da 
so te kmetije pretežno na ravnih površinah. Takih kmetij je kar 39%, najmanj pa je tistih, 
ki imajo le 1–2 ha obdelovalne površine (8 %).  



Polona D., Vrste in uporaba traktorjev na litijskem in šmarskem območju. 
     Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za agronomijo, 2009 

 

24 

4.3 POMEN KMETOVANJA NA ANKETIRANIH KMETIJAH 

Preglednica 3: Pomen kmetovanja na anketiranih kmetijah 
 
Pomen kmetovanja na anketiranih 
kmetijah 

Število kmetij 
 

OSNOVNI DEL DOHODKA 21 
VEČINSKI DEL DOHODKA 24 
MANJŠI DEL DOHODKA 42 
KMETOVANJE NE PREDSTAVLJA 
VIRA DOHODKA 13 
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Slika 12: Pomen kmetovanja na anketiranih kmetijah 
 
 
Slika 12: Preko odgovorov ugotovimo, kaj za kmete pomeni kmetija v denarnem smislu. Za 
nekatere je to eden od virov dohodka, za druge le dejavnost, ki so jo podedovali in jo 
ohranjajo zaradi tradicije in ne zaradi dohodkov, povezanih z njo. Kar 45 % anketirancev 
je odgovorilo, da jim kmetijstvo predstavlja manjši del dohodka, zato so zaposleni tudi v 
drugih dejavnostih. 
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4.4 ŠTEVILO TRAKTORJEV NA POSAMEZNI KMETIJI 

Preglednica 4: Koliko traktorjev uporabljajo anketiranci na kmetiji 
 
Koliko traktorjev uporabljate na 
vaši kmetiji? Število kmetij 
ENEGA 24 
DVA 47 
TRI 21 
ŠTIRI 4 
PET 4 
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Slika 13: Koliko traktorjev uporabljate na vaši kmetiji 

Slika 13: Kljub temu, da so kmetije majhne in anketirancem ne pomenijo glavnega vira 
dohodka, so dobro opremljene s traktorji. Kar 47 % vprašanih je napisalo, da imajo na 
kmetiji 2 traktorja. Seveda niso vsi novejše izdelave in tehnologije, vendar ima večji del 
teh kmetij traktorje že kar izpopolnjene. Nekateri imajo po dva traktorja, čeprav bi morda 
zadoščal en sam, s katerim pa bi opravili veliko število delovnih ur. Da se delo nekoliko 
razporedi, kmetje kupijo še en traktor, običajno močnejšega. Kupujejo tudi varnejše, z 
okovji nad sedežem in, če je le možno, z zaprtimi kabinami. Mnogi od teh, ki imajo po dva 
traktorja, prej niso imeli takih. Ker vse bolj gledajo na varnost in boljše delovne razmere 
na traktorjih, si kupijo novejše modele. Le nekaj kmetij, ima po štiri in več traktorjev. Ti 
anketiranci se ukvarjajo in preživljajo s kmetijsko dejavnostjo in imajo tudi večjo posest in 
več obdelovalnih površin. 



Polona D., Vrste in uporaba traktorjev na litijskem in šmarskem območju. 
     Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za agronomijo, 2009 

 

26 

4.5 VRSTA IN OZNAKA TRAKTORJA, KI SE NAJVEČ UPORABLJA NA VAŠI 
KMETIJI 

Preglednica 5: Oznaka in vrsta traktorjev 
 
Oznaka in vrsta traktorjev Število traktorjev 
IMT 9 

TORPEDO TD 45 1 

UNIVERZAL UTB 5 

UNIVERZAL 45 4 

ZETOR 4340 10 

TOMO VINKOVIĆ 30 6 

FIAT ŠTORE 404 12 

DEUTZ 5 

BELORUS 40TES 2 

IMT 539 6 

IMT 560 4 

ZETOR 491 1 

URSUS 335C 7 

ZETOR 69/45 1 

TORPEDO TD 55A 5 

HOLDER AG 35 1 

ZETOR 5245 1 

FERGUSON 33 4 

UNIVERZAL DT 445 4 

ZETOR 6245 3 

SAME 3 

LAMBORGINI GRAND PRIX 70 2 

IMT 549 5 

NEW HOLAND TND 75 2 

UNIVERZAL 64 FORTE 2 

FEND 2 

TOMO VINKOVIĆ 830 2 

ŠTORE 502 1 

ZETOR 4240 3 

IMT 339 3 

AGT 835 2 

URSUS BASKVALI 1 

LANDINI BLIZZARD 85 2 

FERRARI THOR GORSKI 90MT 2 

FERGUSO 35 2 

TIGER 1 

STEYER 670 1 

STEYER 439 1 

ZETOR 6911 1 

CARRARO 48 KM 1 

PASQUALI 1 

TORPEDO 75 3 

LANDINI 75 1 
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Slika 14: Oznaka in vrsta traktorjev 
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Slika 14: Iz preglednice je razvidno, kateri traktorji so najpogosteje v uporabi. Traktor, ki 
je najbolj dostopen, je Fiat Štore 404. Bil je prvi traktor, ki je bil še v bivši Jugoslaviji 
primeren za hribovita področja, kakršna so na območju občin Litije in Šmartna. Imel je 
pogon na vsa štiri kolesa, bil je cenovno dostopen in narejen v Sloveniji. Iz tega se vidi, da 
ljudje še vedno uporabljajo starejšo tehnologijo; zelo malo je takih, ki uporabljajo novejše 
modele,  kot so Landini in podobni. Ti kmetom cenovno  niso dostopni. Anketiranci so 
izrazili željo po boljših in močnejših traktorjih, saj bi s takimi lažje in hitreje opravljali 
kmetijska dejavnost.  
 

4.6 IMENSKA MOČ MOTORJA TRAKTORJA V KW 

Preglednica 6: Imenska moč motorja traktorja v kW 
 
Imenska moč motorja v kW Število traktorjev 
 20 - 30 kW 3 
 31 - 40 kW 11 
 41 - 50 kW 6 
 51 - 60 kW 8 
 61 - 70 kW 2 
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Slika 15: Imenska moč motorja traktorja v kW 

Slika 15: Na to vprašanje je od vseh 100 anketirancev odgovorilo le 30, zato nimamo 
popolnih podatkov. Največji delež anketirancev (36 %) je odgovorilo, da ima njihov 
traktor imensko moč od 31 do 40 kW, le dva anketiranca pa sta odgovorila, da imata njuna 
traktorja od 61 do 70 kW imenske moči. 
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4.7 ŠTEVILO DELOVNIH UR, OPRAVLJENIH S POSAMEZNIM TRAKTORJEM, V 
ENEM LETU NA ANKETIRANI KMETIJI 

Preglednica 7: Koliko delovnih ur je opravljenih s tem traktorjem v enem letu na anketirani kmetiji 
 
Število opravljenih delovnih ur s 
traktorjem v enem letu Število kmetij 
do 50 h 4 
50-100 h 21 
100-200 h 29 
200-500 h 36 
500-1000 h 8 
nad 1000 h 2 
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Slika 16: Koliko delovnih ur je opravljenih s tem traktorjem v enem letu na anketirani kmetiji 

 
Slika 16: Traktorji na kmetijah so najpogosteje, kar v 36 %, obremenjeni od 200 do 500 
delovnih ur letno. 2 % traktorjev naredi letno celo več kot 1000 delovnih ur. Iz tega lahko 
sklepamo, da je za nekatere traktor nujno potreben pripomoček, drugi pa kupijo močne in 
drage traktorje, ki jih ne izkoristijo v celoti zaradi lege obdelovalnih površin ali drugih 
razlogov.  
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4.8 KATERI KMETIJSKI PRIKLJUČKI SE UPORABLJAJO NA ANKETIRANI 
KMETIJI 

Preglednica 8: Kateri kmetijski stroji se uporabljajo na anketirani kmetiji 
 
Kmetijski priključki Število kmetijskih priključkov 
PLUG 96 
PREKOPALNIK 18 
PODRAHLJALNIK 16 
PREDSETVENIK 46 
VLAČE - BRANE 29 
VALJAR 8 
ŠKROPILNICA 24 
SEJALNICA 16 
NAKLADALNA PRIKOLICA 96 
DRUGO 15 
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Slika 17: Kateri kmetijski stroji se uporabljajo na anketirani kmetiji 

Slika 17: Iz prikaza uporabe priključkov na traktorju lahko ugotovimo, da se največ 
uporablja plug in nakladalko, nato pa predsetvenik. Najmanj se uporablja valjar. Kmetije 
se, kot bomo kasneje tudi videli, ukvarjajo največ s poljedelstvom in s košnjo, zato je na 
prvem mestu uporabe plug. 
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4.9 NAMEN UPORABE TRAKTORJA NA ANKETIRANI KMETIJI 

Preglednica 9: Namen uporabe traktorja na anketirani kmetiji 
 
Namen uporabe traktorja Število traktorjev 
VINOGRADNIŠKO 
SADJARSKI 3 
POLJEDELJSKI 89 
KOMUNALA 9 
GOZDARSKI 60 
VRTNARSKI 3 
DRUGO 7 
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Slika 18: Namen uporabe traktorja na anketirani kmetiji 

Slika 18: Iz odgovora na to anketno vprašanje vidimo, koliko anketiranih se ukvarja z 
določenimi kmetijskimi dejavnostmi. Največ kmetov se ukvarja s poljedelstvom, in to kar 
52 %, zato tudi največ uporabljajo traktor. Glede na to, da so kmetije v hribovitem delu, je 
tudi veliko gozdov, ki jih morajo oskrbovati in počistiti, zato je na drugem mestu 
gozdarstvo. Najmanj pa je takih, ki uporabljajo traktor za vinogradniško-sadjarsko ali 
vrtnarsko dejavnost. 
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4.10 KDO NAJVEČ UPORABLJA TRAKTOR 

Preglednica 10:  Kdo največ uporablja traktor 
 
Kdo največ uporablja traktor Število oseb 
JAZ OSEBNO 56 
MATI 0 
OČE 4 
ZAKONEC 14 
SIN 22 
HČI 3 
DRUG 1 
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Slika 19: Kdo največ uporablja traktor 

Slika 19: Največ anketirancev je takšnih, ki uporabljajo traktor sami; kar 56 %. Vprašanih 
je bilo največ oseb moškega spola, ker so jim žene prepustile, da so odgovarjali oni. Iz 
rezultata ankete je razvidno, da uporablja sin, torej potomec moškega spola, traktor v 22 %, 
zakonec oziroma žena pa v 14 %. V nekaterih primerih pa dela tudi bivši lastnik 
posamezne kmetije. 
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4.11  VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE TER KRAJ VZDRŽEVANJA 

Preglednica 11: Ali je traktor redno vzdrževan in servisiran 
 
Vzdrževanje in 
servisiranje traktorja 

Število kmetij 
 

DA 78 
NE 22 
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Slika 20: Ali je traktor redno vzdrževan in servisiran 

 
Slika 20: Kmetje redno vzdržujejo vse svoje traktorje, saj se zaradi odvisnosti od njihove 
pomoči pri vsakdanjem delu bojijo, da bi jih pustili na cedilu. Kar 78 % anketirancev je na 
to vprašanje odgovorilo z DA. 
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Preglednica 12: Kraj vzdrževanja traktorja 
 
Kraj vzdrževanja 
traktorja 

Število kmetij 
 

DOMA 81 
SERVIS 19 
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Slika 21: Kraj vzdrževanja traktorja 

 
Slika 21: Slika prikazuje kraj vzdrževanja traktorja; iz njega je razvidno, da kmetje 
vzdržujejo traktorje  kar sami doma: starejši traktorji se lahko vzdržujejo doma, novejše s 
tehnologijo, ki temelji na računalniški podpori, pa morajo voziti na pooblaščene servise. 
Čeprav bi tudi starejše morali voziti na servis v mehanične delavnice, jih ne peljejo, saj vsi 
menijo, da sami najbolje poznajo svoje traktorje in jih tudi najbolje popravijo. To lahko 
predstavlja  problem pri pravilnem vzdrževanju. 
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4.12   SEZNANJENOST Z VARNO UPORABO TRAKTORJA IN NJEGOVIH  
PRIKLJUČKOV 

Preglednica 13: Ali ste seznanjeni z varnostjo pri uporabi traktorja in njegovih priključkov 
 
Seznanjenost z varnostjo uporabe 
traktorja in priključkov Število kmetij 
DA 93 
NE 7 
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Slika 22: Ali ste seznanjeni z varnostjo pri uporabi traktorja in njegovih priključkov 

 
Slika 22: Iz odgovorov je razvidno, da vsi anketirani uporabniki vedo, kakšen je pravilen 
način uporabe priključkov. Prav tako so seznanjeni s pravili o varni uporabi traktorjev. 
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4.13   ČE BI KUPOVALI TRAKTOR, KATERI TIP TRAKTORJA BI IZBRALI  

Preglednica 14: Če bi kupovali traktor, kakšen tip traktorja bi bil najbolj primeren 
 
Tip traktorja Število traktorjev 
FERGUSON 1 
ZETOR 5 
FEND VARIO 412 1 
LANDINI 4 
LANDINI VISION 105 1 
UNIVERZAL 2 
NEW HOLAND 80 0 
DEUTZ 1 
LAMBORGINI 0 
SAME 5 
JOHAN DEERE 0 
HOLDER 0 
IMT 565 0 
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Slika 23: Če bi kupovali traktor, kakšen tip traktorja bi bil najbolj primeren 

Slika 23: Pri tem vprašanju so bili anketiranci zelo zadržani pri odgovorih, saj je večina 
odgovorila, da so s svojim traktorjem zadovoljni. Nisem pa predvidela, da si večina želi 
boljši traktor, zato odgovora o zadovoljstvu z njihovim traktorjem nimam. Tisti, ki so 
izrazili željo po novem traktorju, so navedli sodobnejše izvedbe, najpogosteje znamke 
Same, Zetor in Landini. 
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4.14   DELOVNE NESREČE S TRAKTORJEM 

Preglednica 15: Ste s traktorjem že imeli delovno nesrečo 
 
Delovne nesreče s 
traktorjem Število anketirancev 
DA 12 
NE 88 
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Slika 24: Ste s traktorjem že imeli delovno nesrečo 

 
Slika 24: Večina anketirancev ni imela nobene nesreče s traktorjem. Pravijo, da so pazljivi 
pri ravnanju in vožnji z njim. 

4.15   ČE JE BIL ODGOVOR DA, POTEM NAPIŠITE KATERI VZROK NAVAJATE 
ZA NESREČO 

Na to vprašanje je 12 % anketirancev odgovorilo, da: 
- so jim popustile zavore, 
- so bili nepazljivi, 
- je nesreči botroval alkohol. 
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 

5.1 RAZPRAVA 

Na podlagi diplomske naloge in vseh prebranih literatur lahko ugotovimo, kako velik 
razvoj je doživel traktor v zadnjih sto letih.  
 
Nacionalna inženirska akademija (The National Academy of Engeneering) iz ZDA je 
kmetijsko mehanizacijo uvrstila med dvajset največjih inženirskih stvaritev dvajsetega 
stoletja in jo postavila na sedmo mesto, pred računalniško, telekomunikacijsko in celo 
vesoljsko tehnologijo (Jejčič, 2007). 
 
S pomočjo diplomske naloge sem tudi sama prišla do ugotovitve, da traktor predstavlja 
veliko vlogo pri opravljanju različnih del v kmetijstvu, komunali, gozdarstvu, 
vinogradništvu in podobnih dejavnostih. Smernice razvoja kmetijske mehanizacije in s tem 
tudi traktorja so v njihovi večji uporabnosti, varnosti, samostojnosti, hitrosti, storilnosti in 
gospodarnosti. 
 

5.2 SKLEPI 

 
Namen naloge je predstaviti, kakšne in koliko stare traktorje imajo kmetje na območju 
Litije in Šmartna pri Litiji. Na podlagi ankete, ki sem jo izvedla, sem želela ugotoviti, 
kakšne traktorje uporabljajo kmetje pri svojem delu, za kakšno delo traktorje uporabljajo in 
za kako veliko delovno površino. Ugotoviti sem želela še, kateri tip traktorja bi kupili, če 
bi potrebovali novega, in če bi jim to dopuščalo finančno stanje. 
 
V diplomsko nalogo sem vnesla tudi podatke, kolikšna je moč traktorjev, katere so 
anketiranci zapisali v anketi in jih največ uporabljajo na kmetiji. Največji odstotek 
anketirancev ima traktorje z močjo od 31 do 40 kW. Na podlagi ankete ugotovimo, da 
imajo večinoma starejše traktorje, mnenje lastnikov pa je bilo, da za svoje potrebe ne 
potrebujejo traktorjev večjih moči. Traktor, kateri se največkrat pojavlja v odgovorih 
anketirancev, je Zetor. Primeren je za hribovita območja, saj ima pogon na vsa štiri kolesa. 
Največkrat se pojavi ravno zaradi cenovne dostopnosti. Najbolj pogosto opravljeno število 
delovnih ur s traktorjem je od 200 do 500 delovnih ur. 
 
Obdelava tal je najstarejša človekova dejavnost in ima tisočleten zgodovinski razvoj. Je 
ponavljajoč se proces in se močno spremnija z razvojem kmetijske tehnike. (Žmavc, 2002) 
Pri delovnih priključkih na traktorju se največ uporablja plug in predsetvenik, kar 
dokazuje, da se večina anketirancev ukvarja s poljedeljstvom. Valjar, katerega sem 
prepostavila tudi v anketi zaradi komunalnih dejavnosti, dejansko uporablja zelo malo 
anketirancev.  
 
Kot sem že zgoraj navedla, se večina ukvarja s kmetijstvom, poleg tega pa prevladuje tudi 
gozdarstvo, saj imajo večino poljedelci poleg njiv tudi gozdne površine. 
Večina anketiranih se ukvarja s kmetovanjem kot postransko dejavnostjo, saj jim 
predstavlja manjši del dohodka. 
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Diplomska naloga vsebuje tudi vprašanje iz varnosti in vzdrževanja traktorja na kmetiji.  
 
Vidno je, da vsi redno vzdržujejo traktorje, vendar ne po poblaščenih servisih, pač pa kar 
doma, le nekaj jih hodi na servise, saj je novejše traktorje veliko težje ali celo nemogoče 
popravljati doma, zaradi različnih računalniških elementov, vgrajenih v traktor. 
O varnosti so seznanjeni, saj ima skoraj 100% anketirancev opravljen tudi izpit iz 
»Varnosti pri delu«. Vendar pa se kljub seznanjenosti o varnosti pri delu s traktorjem rade 
zgodijo nasreče. Nesreče pa se zgodijo največkrat spontano. 
 
Mnogokrat je vzrok za nezgode nesrečno naključje, »višja sila«, nadalje vzroki, ki jih ni 
mogoče vnaprej predvideti, niti se pred njimi zavarovati. Največkrat pa je vzrok nesreče  
neprevidnost, malomarnost in nepoznanje nevarnosti. (Mrhar, 1980) 
 
Vsi anketiranci pa so dejansko seznanjeni z varnostjo in ostalimi problemi, ki se lahko 
pripetijo z delom na traktorju. 
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6 POVZETEK 

Diplomska naloga, ki temelji na vrsti traktorjev in uporabnosti le-teh me je pritegnila ravno 
zaradi dandanašnje tehnologije. Namreč zaslediti je mogoče veliko informacij o tem, da se 
zelo izpopolnjujejo na sami konstrukciji, moči motorja in podobnih zadevah. Zanimalo me 
je, kakšne traktorje dejansko uporabljajo kmetje v občini Litija in Šmartno pri Litiji.  
 
Diplomska naloga temelji na podlagi ankete, ki sem jo izvedla med naključnimi 
anketiranci na Kmetijski svetovalni službi v Litiji v času subvencij leta 2005. 
Ugotovitev je bila, da se na kmetijah še vedno veliko uporabljajo traktorji starejšega tipa in 
zelo malo takih, ki imajo novejše, močnejše, udobnejše in nenazadnje tudi varnejše 
traktorje. Vendar finančno stanje  ne dopušča, da bi si kupili boljše in dejansko so tudi 
povedali da za njih ne pride v poštev neki novejši model. Kot sem videla iz ankete, katero 
sem opravila, so novejši traktorji na kmetijah, kjer imajo tudi velike kmetijske površine. 
 
Kmetje iz občine pa so tudi zelo dobro seznanjeni z varnostnimi ukrepi in delom s 
priključki. Kot je razvidno iz ankete, si dejansko želijo novejše in boljše traktorje. Sicer 
nekateri zopet ne vedo, kateri model traktorja bi njihovemu delu pripomogel in prišel prav, 
določeni pa točno vedo, kateri model traktorja potrebujejo in je primeren  za njih. 
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PRILOGA 

 

  ANKETA 
 
Podatke, ki jih boste navedli v anketi, bom uporabila za statistično obdelavo v svoji 
diplomski nalogi. Vaši osebni podatki ne bodo javno objavljeni, temveč jih potrebujem le 
za lastno evidenco. 
 

Osebni podatki: 
Ime in priimek _________________________ 
Naslov _________________________ 
Telefon _________________________ 
 
1. Nadmorska višina kmetije (Prosim, obkrožite.): 
□ 0-200 m nadmorske višine □ 600-800 m nadmorske višine 
□ 200-400 m nadmorske višine □ 800-1000 m nadmorske višine 
□ 400-600 m nadmorske višine □ 1000-1200 m nadmorske višine 
 
2. Obdelovalna površina v m2: 
□ do 1 ha □ od 5 ha do 10 ha 
□ od 1 ha do 2 ha □ nad 10 ha 
□ od 2 ha do 5 ha  
 
3. Kmetovanje pomeni na vaši kmetiji: 
□ osnovni del dohodka 
□ večinski del dohodka 
□ manjši del dohodka 
□ kmetovanje mi ne predstavlja vira dohodka 
 
4. Koliko traktorjev uporabljate na vaši kmetiji? Prosim, napišite oznako in vrsto. 
Število traktorjev: ________  Oznaka in vrsta:________________________ 
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 
5. Vrsta in oznaka traktorja, ki se največ uporablja na vaši kmetiji: 
Proizvajalec __________________________ 
Vrsta traktorja (štirikolesni, dvokolesni ...) __________________________ 
Letnik __________________________ 
Leto nakupa __________________________ 
 
6. Imenska moč motorja traktorja: 
Napišite moč motorja: ______ kW 
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7. Koliko delovnih ur je opravljenih s tem traktorjem v enem letu? 
□ do 50 ur □ 200-500 ur 
□ 50-100 ur □ 500-1000 ur 
□ 100-200 ur □ nad 1000 ur 
 
8. Kateri priključki se uporabljajo na njem?  
□ plug □ valjar 
□ prekopalnik □ škropilnica 
□ podrahljalnik □ sejalnica 
□ predsetvenik □ nakladalka 
□ vlače □ drugo ___________________ 
 
9.  Namen uporabe traktorja: 
□ vinogradniško-sadjarska □ gozdarska 
□ poljedelska □ vrtnarska 
□ komunalna □ drugo ___________________ 
 
10. Kdo ga največ uporablja? 
□ jaz osebno □ zakonec 
□ mati □ sin 
□ oče □ hči 
 □ drug ____________________ 
 
11. Ali je traktor redno vzdrževan in servisiran in kje ga vzdržujete? 
□ DA □ NE □ doma □ servis 
 
12. Ali ste seznanjeni z varnostjo pri uporabi traktorja in njegovih priključkov? 
□ DA □ NE 
 
13. Če bi kupovali nov traktor, kakšen tip traktorja bi bil najbolj primeren? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
14. Ste s traktorjem že imeli delovno nesrečo? 
□ DA □ NE 
 
15. Če je bil odgovor DA, potem napišite, kateri vzrok navajate za nesrečo. 
Vzrok:________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
Za izpolnjeno anketo se Vam najlepše zahvaljujem! 
 
S spoštovanjem 

 
Polona Dobravec 

 
 

 


