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S
odobni traktorji 
so danes podobno 
kot avtomobili 
lahko opremljeni 
s številnimi asi-
stenčnimi sistemi, 

med katere spada tudi navi-
gacijski sistem. Satelitska na-
vigacija se lahko vgradi tudi 
na starejše traktorje in je ena 
izmed oblik digitalizacije 
kmetijskih strojev in s tem 
tudi celotnega kmetijstva.

Digitalno kmetijstvo
Navigacijske sisteme ponu-
jajo proizvajalci traktorjev 
in priključkov, kupujejo jih 
pri specializiranih proizva-
jalcih, ki pa svoje produkte 
ponujajo tudi samostojno za 
vgradnjo na vse traktorje in 
preostala kmetijska vozila. 
Uporaba navigacijskih siste-
mov v kmetijstvu omogoča 
natančno kmetovanje in 
digitalno kmetijstvo.

Paralelna vožnja
Najbolj razširjena aplikacija 
za uporabo satelitske navi-
gacije na kmetijskih strojih 
je t. i. avtomatsko vodenje 
traktorja (vzporedno slede-
nje linij). Gre za asistenčni 
sistem, ki uporabniku olajša 

delo. Prevladuje uporaba 
paralelne vožnje v ravnih 
črtah in po konturah. Glede 
na opremljenost sejalnic 
je možen tudi avtomatski 
izklop posameznih sejal-
nih enot, pri 
škropilnicah 
pa izklop po-
samezne šobe 
ali sekcije šob. 
Tako pri setvi 
in škropljenju 
ne prihaja do 
prekrivanja, 
privarčuje pa 
se tudi seme 
in škropivo. 
Najsodobnejši 
sistemi pa danes omogočajo 
tudi samodejno – avtono-
mno obračanje traktorja in 
priključka na koncu parcele.

Primer setve
Agromehanika iz Kranja je 
zastopnik za Trimble Agri-
culture v Sloveniji. Njihove 
navigacijske sisteme vgrajuje 
v svoje škropilnice, ponu-
jajo pa jih tudi za preostale 
traktorje in priključke. Ob 
setvi koruze smo si pogledali 
Trimblov navigacijski sistem, 
ki ga na kratko opisujemo ob 
slikah. Tomaž Poje

Tablica na dotik Trimble GFX-750™ ima barvni zaslon, 25,6 cm. Odlikujeta jo velika ločljivost in operacijski sistem, ki temelji na androidu. 
Robustna konstrukcija je primerna za vsakodnevno uporabo v zahtevnih razmerah na terenu. S pomočjo Trimblovega programa Precision-
IQ se definira vhodne parametre za navigacijski sistem, uporabljeni traktor in priključek. Med uporabo so na zaslonu prikazane vodilne 
linije in trenutni položaj stroja. Trimble se lahko uporablja tudi za dokumentiranje dela, saj beleži podatke za vsako parcelo oziroma vsako 
izvedeno dejavnost. Sistem ima tudi različne funkcije, ki so dostopne glede na vrsto kupljene licence.

Osemnajstletni John Deere 6320, nadgrajen z navigacijskim sistemom Trimble, pri setvi koruze s 
šestvrstno sejalnico Kuhn planter 2. Navigacijski sistem avtomatsko poskrbi za ravne linije setve in 
za skladanje prehodov. Zato sta markerja sejalnice ob uporabi navigacije vedno dvignjena, uporabnik 
traktorja pa z volanom obrača le na koncu parcele. V resnici gre za prostoročno, avtonomno vodenje 
stroja. Lahko bi rekli, da je vključen avtopilot. FOTOGRAFIJE: TOMAŽ POJE

Trimblov 
navigacijski 
sistem omogoča 
prostoročno 
avtomatsko 
vodenje traktorja. 
Uporabnik je 
lahko večino 
časa križemrok, 
bolj se lahko 
posveča nadzoru 
delovanja 
priključka. Volan 
poprime le na 
koncu parcele 
za obračanje. 
Vendar je tudi 
obračanje možno 
avtomatizirati 
z nakupom 
ustrezne licence.

Na strehi je nameščena 
antena Trimble NAV-
900. V njej je integriran 
tudi krmilni regulator za 
vodenje. Antena sprejema 
satelitske signale iz omrežij 
GPS, GLONASS, Galileo, 
Beidou in QZSS. Ima vgrajen 
bluetooth za povezovanje 
med napravami. RTK-signal 
za centimetrsko natančnost 
delovanja pa sistem dobi 
prek mobilnega telefona.

Nemški Daimler je v prvem letošnjem četrtletju dosegel nepričako-
vano dobre poslovne izide. Ob 10-odstotni medletni rasti prihodkov 
se je čisti dobiček ustavil pri 4,29 milijarde evrov, medtem ko je bil 
lani v tem času pri 94 milijonih evrov. So pa v koncernu v skrbeh 
zaradi pomanjkanja čipov, saj bodo morali v naslednjih tednih pone-
kod začasno ustaviti ali omejiti proizvodnjo.

Daimler z dobrimi rezultati

Na volanski drog se namesti Trimblov volan z 
električnim motorjem, ki samodejno obrača glede 
na zahteve navigacijskega sistema in krmilnega 
regulatorja ter omogoča prostoročno vodenje stroja. 
Volan je prenosljiv na druge traktorje in kombajne.

Asistenčni 
sistemi na 

kmetijskih 
traktorjih 

uporabniku 
olajšajo delo.

Traktorski avtopilot
Navigacijski sistem 
Trimble za traktorje, 
škropilnice in druge 
priključke
Najsodobnejši 
omogočajo tudi 
avtonomno obračanje

Pri 
setvi in 

škropljenju ne 
prihaja do 

prekrivanja.


