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Delo na Deželi

Pri Antoniu Carraru si od leta 2015 kupec traktorja
lahko izbere kabino protector 100 kategorije 4.

Polgosenični traktor pasquali sky jump ima aerodinamično
kabino s filtrirnim sistemom kategorije 1 ali 4.

Od letos Antonio Carraro ponuja tudi kabino air, ki
ustreza zahtevam za kategorijo 4.

NisO vse TrAkTOrske
kabiNe eNako varNe

Na novembrskem sejmu kmetijske tehnike eima v Bologni je New Holland dobil
prestižno nagrado eima za tehnično inovacijo za svojo traktorsko kabino blue cab 4. Ta
ustreza najvišjim zahtevam zaščite traktorista pred nevarnimi snovmi, denimo pesticidi.
Tomaž Poje

Besedilo in fotografije

O

d leta 2010 evropski
predpisi zahtevajo, da
proizvajalci traktorjev
uporabnikom deklarirajo, kakšno stopnjo zaščite pred nevarnimi snovmi zagotavljajo
njihove kabine. Te so v skladu
s standardom EN 15695 razporejene v štiri kategorije:
v prvi so kabine, ki nimajo
zaščite pred škodljivimi snovmi, v drugi zagotavljajo zašči-

to pred trdnimi delci, v tretji
pred trdnimi delci in aerosoli,
ne pa tudi hlapi, v zadnji, četrti, pa je voznik varen pred
trdnimi delci, aerosoli in hlapi oziroma paro.

Največ prvih dveh
kategorij

Največ traktorskih kabin spada
v prvi dve kategoriji, v zadnjih
letih pa proizvajalci že ponujajo tudi najvarnejše, ki torej
ustrezajo četrti kategoriji.
New Holland je dobil prizna-

New Holland ima za
sadjarsko-vinogradniške
traktorje kabino blue
cab 4, v kateri sta dva
filtrirna sistema za
dovod čistega zraka.
eden ustreza kategoriji
2, kar pomeni, da
zaustavi le trdne delce,
drugi pa kategoriji 4 in
zagotavlja zaščito med
škropljenjem.

nje za sistem filtracije na kabini, poimenovani blue cab
4. Ta kabina ima v resnici dva
filtrirna sistema. Eden ustreza kategoriji 2, drugi pa kategoriji 4. Slednji se uporablja
le ob nanašanju pesticidov
(škropljenju oziroma pršenju), prvi pa za vsa preostala
dela. Izbor aktivnega filtrirnega sistema opravi traktorist.
Kabino blue cab 4 oziroma
sistem filtracije zunanjega
zraka se vgrajuje na New Hollandove sadjarsko-vinogra-

samovozni pršilnik andreoli engineering atom 3500 se
uporablja samo za škropljenje pesticidov in tudi pri njem
kupci lahko izbirajo med filtrirnim sistemom kategorije 2 ali 4.

dniške serije
traktorjev in
na kombajne
za grozdje.
Kombajni se
zunaj sezone
lahko preuredijo v škropilnice (pršilnike) in upravljalec
lahko dela varneje.
Italijanski proizvajalec traktorjev Antonio Carraro pa je v
Bologni že pred dvema letoma
predstavil kabino protector
100, ki je na Univerzi v Bologni pridobila certifikat za kategorijo 4. Zanjo so lani in letos prejeli kar več priznanj po
različnih sejmih v Evropi (SITEVI 2015, Fieragricola 2016
itd.). Letošnji prikaz kabine je
Antonio Carraro dopolnil še s
kabino air, ki prav tako ustreza
normativom četrte kategorije.
Tako na traktorjih te znamke
izberemo konstrukcijsko zelo
različni kabini, pri katerih pa
si lahko omislimo najvišjo stopnjo zaščite traktorista pred
nevarnimi snovmi. Lahko
pa si uporabnik izbere tudi
tako, ki ima nižjo kategorijo
zaščite.

Že nekaj let
morajo biti
kabine traktorjev
označene z
nalepko oziroma
tablico, ki
uporabniku pove,
kakšno zaščito
zagotavlja pred
nevarnimi snovmi.
V BCS Group imajo blagovno
znamko Pasquali. Ta že nekaj
let ponuja oblikovno dopadljiv polgosenični traktor sky
jump. Njegova aerodinamično oblikovana kabina je od letos lahko kategorije 1 ali 4.
Andreoli Engineering je
proizvajalec profesionalnih
samovoznih pršilnikov, kakršnih pri nas še nimamo
in so namenjeni škropljenju
pesticidov v trajnih nasadih.
Kupec lahko tudi izbira, ali bo
zaščita traktorista ustrezala
kategoriji 2 ali 4.
Skratka, kupci imajo čedalje več
možnosti, da se v ponudbi proizvajalcev odločijo za kabino
oziroma filtrirni sistem, ki zagotavlja največjo možno zaščito traktorista. Če traktor nima
kabine kategorije 4, bi moral
njegov upravljalec ob uporabi nevarnih pesticidov nositi
osebno varovalno opremo.

