Prometna nesreča z udeležbo
traktorja s priklopnikom zaradi
vožnje po površini, kjer je prišlo
do zdrsa in prevračanja.

PREVENTIVNI NASVETI POLICISTOV
POLICIJSKE UPRAVE NOVA GORICA

ZA VARNO VOŽNJO TRAKTORJEV V PROMETU
Prometna nesreča z udeležbo
traktorja in motornega kolesa
zaradi nenadne spremembe
smeri vožnje - zavijanja traktorja

VOŽNJA S TRAKTORJEM PO CESTI, DELO NA POLJU,
VINOGRADU IN GOZDU NAJ BO ZA VAS »VARNO«
POLICISTI POLICIJSKE UPRAVE NOVA GORICA

OSEBE ZA VOŽNJO TRAKTORJA:
 morajo imeti veljavno vozniško dovoljenje “F” kategorije,
 ne smejo voziti traktorja v cestnem prometu, če so pod vplivom alkohola ali drugih
psihoaktivnih snovi (mamil, zdravil),
 ne smejo uporabljati mobilnega telefona.
TRAKTOR MORA IMETI:
 vgrajen varnostni lok ali varnostno kabino,
 nameščena vzvratna ogledala, na traktorskih priklopnikih pa delovno in parkirno zavoro,
 nameščeno tablo za označevanje počasnih vozil (trikotnik) in podložne zagozde,
 spredaj in zadaj nameščene in delujoče luči za osvetljevanje vozila, zavorne luči, luči za
osvetljevanje registrske tablice, smernike in odsevnike. Luči in odsevniki med vožnjo ne
smejo biti zakriti ali umazani.
 rumeno utripajočo luč, kadar ima priklopljen priklopnik, ki presega širino traktorja.
TOVOR NA TRAKTORJU MORA BITI NALOŽEN TAKO, DA:
 ne predstavlja nevarnosti ali ovire za druge udeležence v cestnem prometu,
 ne povzroča škode na cesti ali objektih in ne onesnažuje okolja,
 ne zmanjšuje stabilnosti vozila,
 ne povzroča več hrupa, kot je dovoljeno,
 ne zmanjšuje preglednosti vozniku,
 ne zakriva drugih naprav vozila, registrskih tablic in drugih predpisanih označb,
 ne pada s traktorja, traktorskega priklopnika ali traktorskega priključka.
VOŽNJA NA TRAKTORJU:
 sopotnik samo na vgrajenem sedežu za prevoz oseb, ki je vpisan v prometnem 		
dovoljenju. Otrok, mlajši od 1,5 leta, se na traktorju ne sme prevažati.
 na prikolici se lahko prevaža največ pet oseb, če je takšen prevoz
potreben zaradi nakladanja ali razkladanja tovora. Te osebe ne smejo biti pod vplivom
alkohola, ne smejo stati, ne smejo sedeti na nepritrjenem tovoru, kot tudi ne na 		
tovoru, ki sega preko stranic.
 na traktorskih priključkih je prepovedano prevažati osebe.
VOŽNJA S TRAKTORJEM:
 s primerno hitrostjo glede na cesto, zemljišče ali teren,
 na takšnih površinah, kjer ne pride do zdrsa ali prevračanja,
 vožnja in prečkanje vozišč na označenih delih,
 nadzor izvaja policija tudi zunaj cestnega prometa

Nepravilno opremljen traktor brez:
 varnostne kabine ali loka,
 nameščenih vzvratnih ogledal,
 nameščenih in delujočih luči spredaj in 		
zadaj,
 delujočih zavor na traktorju in priklopniku,
 napolnjenih pnevmatik.

Nepravilno naložen tovor:
 predstavlja nevarnost za druge udeležence v
cestnem prometu,
 zmanjšuje stabilnost vozila in priklopnika,
 zmanjšuje preglednost vozniku,
 zakriva luči, vzvratna ogledala, registrske
tablice,
 pada s traktorskega priklopnika in 		
onesnažuje okolje.

Nepravilen prevoz oseb:
 na traktorju se lahko prevaža le toliko oseb,
kolikor je sedežev,
 na traktorskih priključkih je prepovedano
prevažanje oseb

Pravilna namestitev vzvratnih ogledal:
Pravilna namestitev in uporaba vzvratnih
ogledal ter opazovanje prometa za seboj
preprečuje nastanek prometnih nesreč z
najhujšimi posledicami.

