
POVZETEK
Biometan pridobimo s čiščenjem iz bioplina. Uporablja se lahko 
za iniciranje v plinovode zemeljskega plina, saj v obeh plinih 
prevladuje isti plin - metan. Lahko pa se biometan (in zemeljski 
plin) uporablja tudi za pogon vozil. Na področju traktorjev se 
od leta 2010 predstavljajo posamezni proizvajalci traktorjev z 
motorji na biometan (zemeljski plin). Ti motorji lahko delujejo na 
principu enega goriva ali na principu dveh goriv. Med ponudniki 
takih traktorjev sta Steyr in Valtra. Največ pa je na tem področju 
trenutno napravil New Holland, saj je svojo drugo generacijo 
traktorjev na biometan povezal tudi s kmetijstvom 4.0 oziroma 
z najsodobnejšo digitalizacijo upravljanja traktorja. Uporaba 
biometana kot pogonskega srestva traktorjev pomeni tudi velik 
okoljski prispevek k zmanjševanju toplogrednih plinov, manjšemu 
ogljičnemu odtisu in je sestavni del krožnega gospodarstva na 
kmetiji. 

1. UVOD
Po podatkih Agrilevente iz leta 2015 je na svetu okrog 34 
milijonov traktorjev v uporabi. 39 % teh traktorjev je v Aziji, 36 
% v Evropi in 22 % v Ameriki. V Sloveniji je bilo konec leta 2016 
registriranih dobrih 108 tisoč traktorjev. Večina traktorjev ima 
vgrajene dizelske motorje, ki za pogon potrebujejo plinsko olje 
(dizelsko gorivo – nafto). Lahko pa traktorji namesto dizelskega 
goriva uporabljajo tudi alternativna goriva. Med alternativna 
goriva spadajo biogoriva, kot so biodizel, čisto rastlinsko olje in 
biometan. Ta goriva spadajo tudi med obnovljive vire energije. 
Med alternativna goriva sodita tudi vodikov pogon in pogon na 
električno energijo iz baterij.

2. ALTERNATIVNA GORIVA ZA TRAKTORJE
Alternativna goriva so aktualna takrat, ko so naftne krize ali ko 
je cena dizelskega goriva visoka. Ob nizkih cenah dizelskega 
goriva zanimanje za biogoriva dejansko ni. V zadnjih letih pa 
biogoriva pridobivajo na pomenu tudi zaradi okoljskih prednosti, 
ki jih prinaša njihova uporaba. Tu imajo prednost v primerjavi z 
dizelskim gorivom v ustreznejši sestavi izpušnih plinov, manjšem 
ogljikovem dioksidu ob izgorevanju goriva in manjšem ogljičnem 
odtisu, ki ga povzroča njihova uporaba. Pri biogorivih dejansko 
ni tehničnih težav pri uporabi biodizla in rastlinskega olja. Ti 
dve biogirivi se lahko uporabljata čisti kot 100 % gorivo. Lahko 
pa tudi v različnih razmerjih z dizelskim gorivom. Za uporabo 
biodizla ni potrebna predelava dizelska motorja, potrebna je le 
odobritev proizvajalca traktorja za uporabo biodizla. Biodizel 
pa mora ustrezati standardu, nekateri proizvajalci traktorjev 
dovoljujejo le standardizirani biodozel, ki je izdelalan iz olja 
oljne ogrščice. Za uporabo čistega rastlinskega olja je potrebna 
adaptacija dizelskega motorja. Predvsem je potreben grelnik  
rastlinskega olja, da se to segreje na 75–80 stopinj, tako da dobi 
enako viskoznost kot dizelsko gorivo. Za biodizel in rastlinsko olje 
lahko rečemo, da sta uveljavljeni biogorivi in razširjeni predvsem 
tam, kjer država to podpira z oprostitvijo dajatev. 

Vodikov pogon traktorja že nekaj let propagira proizvajalec 
traktorjev New Holland, vendar kaj več od razkazovanja prototipa 
po sejmih ni prišlo. Električni pogoni na traktorjih se do sedaj 
tudi še niso razširili.

V zadnjih letih pa kot pogonsko sredstvo za traktorje stopa v 
ospredje biometan. Biometan nastane iz bioplina. Ta pa nastane 
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v anaerobni fermentaciji organske snovi v bioplinskih napravah. 
Bioplin vsebuje med 45 % in 65 % metana, očiščen bioplin – 
biometan pa vsebuje več kot 95 (98) % metana. Torej je biometan 
kemijsko enak metanu oziroma zemeljskemu plinu. Glede na 
svojo sestavo biometan lahko injiciramo v plinovode zemeljskega 
plina ali lokalne plinovode. Lahko pa se uporablja tudi kot gorivo 
za vozila, ki sicer uporabljajo zemeljski plin. V Sloveniji taka 
uporaba še ni zaživela, saj je subvencionirana le proizvodnja 
električne energije iz bioplina. Druga uporaba pa ne. Je pa 
uporaba biometana zaživela drugod po Evropi in svetu. Zlasti je 
pomembna uporaba biometana v vozilih, saj so emisije izpušnih 
plinov bistveno nižje v primerjavi z drugimi gorivi. V serijski 
proizvodnji so tako osebni avtomobili, avtobusi in tovornjaki na 
stisnjen zemeljski plin oziroma biometan.

Slika 1: V tujini uporabljajo biometan (prečiščeni bioplin) tudi 
za pogon vozil in to prav radi reklamirajo. Tole vozilo se vozi na 

plin, ki je nastal iz trave

3. ZAKONODAJA
V Uradnem listu EU je bila 22. oktobra 2014 objavljena Direktiva 
2014/94/EU Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi 
infrastrukture za alternativna goriva. Vlada Republike Slovenije 
pa je oktobra 2017 sprejela »Strategijo na področju razvoja trga 
za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi 
gorivi v prometnem sektorju v Republiki Sloveniji«, kjer je 
govora tudi o uporabi biometana v prometu. V letu 2017 smo v 
Sloveniji tudi sprejeli evropski standard SIST EN 16723-2:2017 
Zemeljski plin in biometan za uporabo v prometu in biometan 
za dodajanje v omrežje zemeljskega plina - 2. del: Specifikacije 
goriv za motorna vozila. Ta standard določa zahteve in preskusne 
metode za zemeljski plin, biometan in mešanice obeh ob uporabi 
kot goriva za motorna vozila. Ta standard se uporablja za prej 
navedena goriva ne glede na stanje skladiščenja (stisnjena ali 
utekočinjena).

4. TRAKTORJI NA BIOMETAN – ZEMELJSKI PLIN
Biometan je ena izmed možnosti za pogon traktorjev. Zanimanje 
zanj povečuje njegova cena, okoljske prednosti in možnost 
uporabe v tako imenovanem krožnem sistemu, saj spada med 
obnovljive vire energije. Bioplin oziroma biometan se proizvaja 
na bioplinski napravi na kmetiji in se tam lahko tudi uporablja 
za pogon traktorjev. Kmetija tako postaja energetsko neodvisna. 

Ob prebiranju literature o traktorjih s pogonom na biometan 
(biometanski traktor) pogosto naletimo tudi na izraz traktor na 
bioplin (bioplinski traktor). Vendar ne glede na poimenovanje taki 
traktorji delujejo na biometan (prečiščeni bioplin). 

V zadnjih letih je kar nekaj proizvajalcev 
traktorjev pokazalo svoje modele traktorjev 

s pogonom na biometan. Med te sodi 
Steyr, Valtra in New Holland. Specializirani 

proizvajalci motorjev kot je Deutz Ag pa tudi 
že ponujajo motorje na biometan, primerne 

za vgradnjo na traktorje. 

4.1. STEYR PROFI 6125 ERDGAS
Steyr je leta 2011 predstavil svoj traktor Profi 6125 Erdgas. 
To je 100 kW (136 KM) traktor s pogonom na zemeljski plin 
(biometan). Mono-Fuel NGV motor gre le na eno gorivo – CNG 
stisnjen zemljski plin oziroma biometan. Trakor ima sedem 
rezervoarjev za CNG s skupno prostornino 300 litrov. Ima pa tudi 
15-litrski rezervoar za bencin, ki se uporablja za zagon traktrorja 
in morebitno rezervo goriva. Steyr-jevi strokovnjaki ocenjujejo, da 
takšen traktor spada predvsem na kmetije, kjer imajo proizvodnjo 
bioplina (biometana).

4.2. VALTRA T133 SCR DUAL FUEL
Prve prototipe traktrojev na pogon na biometan je Valtra 
pokazala leta 2010. To je bil štirivaljni N111 HiTech model. Leto 
kasneje pa so na sejmu Agritechnica v Nemčiji predstavili traktor 
T133 SCR Dual Fuel. To je trakor na biometan, ki ga poganja 
šestvaljni SCR motor. Traktor uporablja dve gorivi, tako biometan 
kot dizelsko gorivo. Biometan mora vsebovati 95 % metana (±2 
%). T133 Dual Fuel uporablja tako bioplin kot diezlsko gorivo. 
Ko deluje na biometan (biometanski modus), uporablja okrog 83 
% biometana in 17 % dizelskega goriva ali biodizla. To dizelsko 
gorivo je potrebno za vžig biometana v valjih motorja. Ko 
preklopimo traktor na dizelski modus – način uporabe dizelskega 
goriva, traktor oziroma motor deluje kot običajni dizelski motor 
s pogonom na dizelsko gorivo. Namesto biometana se lahko 
uporablja tudi zemeljski plin. Valtra navaja, da je motor na dve 
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Slika 2: Valtra T133 SCR Dual Fuel ima pogon na dve gorivi –
biometan in dizelsko gorivo. Vir slike: Valtra

Fuel traktor uporablja, ima enake karakteristike motorja. Razvije 
104 kW moči pri 2000 vrt/min. Maksimalen navor pa je 580 Nm 
pri 1500 vrt/min. Omejeno serijo Dual Fuel traktrojev so dali v 
proizvodnjo leta 2013, kar pomeni, da so prvi proizvajalci z redno 
proizvodnjo traktorjev na biometan (Slika 2).

4.3. NEW HOLLAND T6.METHANE POWER 4.0
New Holland je v letu 2017 na glavnih sejmih po svetu predstavljal 
že drugo generacijo traktorja s pogonom na biometan. Tako so ga 
prikazali avgusta 2017 na sejmu Farm Progress Show v Illinoisu 
(ZDA), novembra 2017 pa na sejmu Agritechnica v Hannovru 
v Nemčiji. S tem konceptnim traktorjem New Holland še bolj 
oznanja svoje aktivnosti v tako imenovanem kmetijstvu 4.0, kar 
izhaja iz bolj znane in sedaj moderne »industrije 4.0«. Dejansko 
gre za traktor s pogonom na biometan in najsodobnejšo opremo 
za digitalno in precizno kmetijstvo.

New Holland se že vrsto let ukvarja z alternativnimi viri energije 
za pogon svojih traktorjev. Od leta 2006 lahko njihovi traktorji 
uporabljajo biodizel (ki nastane iz rabljenega ali svežega 
rastlinskega olja). Že leta 2009 so predstavili traktor na vodik 
- gorivno celico (vendar tu ni bilo pričakovanega razvoja). Leta 
2013 pa so predstavili svoj prvi traktor na biometan. Ta je bil 
predstavljen tudi na svetovni razstavi EXPO v Milanu leta 2015. 
S traktorjem 4.0 s pogonom na biometan New Holland predstavlja 

Slika 3: Bioplin oziroma biometan je osnova za energetsko 
neodvisne kmetije in krožno gospodarstvo. New Holland traktor 

na biometan je aktivno vključen v pripravo lastnega goriva – 
biometana, saj z njim opravljajo vsa kmetijska dela na poljih in 

tudi na sami bioplinski napravi. Vir slike: New Holland 

gorivi bolj fleksibilen in tudi bolj učinkovit. Za čiščenje izpušnih 
plinov je motor opremljen tudi s tehnologijo SCR, ki omogoča 
zadostitev strogim emisijskim zahtevam glede izpušnih plinov. Če 
traktor Valtra Dual Fuel uporablja biometan in biodizel, potem v 
celoti uporablja obnovljive vire energije, ki nastanejo na kmetiji. 
Rezervoarji za plin lahko sprejmejo 170 litrov plina pri 200 barih 
tlaka. To ustreza okrog 30 litrom dizelskega goriva oziroma 
zadošča od 3 do 5-urno delo s traktorjem. Lahko pa se traktor 
opremi še z dodatnimi rezervoarji za biometan. Sicer ima traktor 
še standardni rezervoar za dizelsko gorivo prostornine 165 litrov 
in 27-litrski rezervoar za AdBlue (za čiščenje izpušnih plinov s 
tehnologijo SCR). Ne glede na vrsto goriva, ki ga T133 SCR Dual 
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V CNH-skupini, kamor spada New Holland, 
imajo tudi tovarno motorjev FPT Industrial, 

ki je v zadnjih 20 letih izdelala več kot 
30.000 motorjev na zemeljski plin – metan. V 

proizvodnji imajo več serij motorjev, ki pokrivajo 
razpon moči od 136 do 400 KM. 

Slika 4: New Holland T6.Methane Power 4.0 ima 134 kW (180 
KM) moči. Kot gorivo uporablja biometan (zemeljski plin). Foto: 

Marjan Dolenšek

svojo vizijo bodočega kmetijstva. To si predstavljajo v obliki 
energetsko neodvisne kmetije, ki ne oskrbuje z energijo le sebe, 
ampak tudi svojo okolico (bližnjo skupnost). To spada med tako 
imenovano krožno gospodarstvo. Taka kmetija dejansko zamenja 
fosilne vire energije z obnovljivimi viri energije, ki temeljijo na 
pridobivanju bioplina. Bioplin oziroma biometan se kot gorivo 
lahko uporablja tudi v kogeneraciji, kjer se proizvaja električna 
in toplotna energija. Tako si taka kmetija ne zagotavlja le gorivo 
za traktorje, ampak tudi drugo energijo. Elektrika in toplota se 
lahko porabita na sami kmetiji, viški pa se lahko oddajajo. Kmetija 
si tako lahko proizvaja CO2 nevtralno gorivo, kar prispeva tudi 
k manjšemu ogljičnemu odtisu njihovih proizvodov. Z domačim 
gorivom pa lahko privarčujejo tudi do 30 % stroškov v primerjavi 
z dizelskim gorivom.  

Od leta 1995 imajo tudi tehnologijo, ki zagotavlja ustrezno 
razmerje med zrakom in zemeljskim plinom v vseh delovnih 
razmerah, kar zagotavlja čisto izgorevanje in nizke emisije. Za 
pogon lahko uporabljajo CNG (stisnjen zemeljski plin), LNG 
(tekoči zmeljski plin) in biometan kot obnovljivi vir energije. FPT 
je za drugo generacijo New Holland traktorja izdelal za kmetijske 
razmere prilagojen motor na pogon z biometanom. To je šestvaljni 
NEF NG motor. Motor razvija 134 kW (180 KM) moči. Maksimalen 
navor je 740 Nm pri 1400 vrt/min. Porast navora pa je 40 %. 
Ta motor zagotavlja enako moč kot primerljivi dizelski motor. 
Emisije tega motorja so manjše kar za 80 %. Emisije izpušnih 
plinov ustrezajo zahtevam stopnje IV, kar dosežejo s tristeznim 
katalizatorjem in brez uporabe tehnologije SCR čiščenja izpušnih 
plinov (brez dodajanja AdBlue), ki je sicer nujen pri dizelskih 
motorjih. Manjša sta tudi hrup in vibracije, ki jih povzroča traktor. 
Na traktorju so na novo razporejeni tudi rezervoarji za gorivo, 
tako da traktor lahko deluje cel dan brez dotakanja biometana. 
Dva rezervoarja za goriva sta ob straneh traktorja, eden pa je 
na sprednjem delu traktorja. Sama napolnitev rezervoarja pa je 
danes že zelo hitra. Traktor ima največjo hitrost 50 km/h, zadnje 
hidravlično dvigalo pa ima 7,8 tone dvižne sile (Slika 4).
New Holland je s tem traktorjem povezal tako pogon na 
biometan kot tudi vedno večjo digitalizacijo traktorjev. Ta traktor 
je opremljen s 360º kamero, ki ima zaslon na sredi volana. Zato 
ne potrebuje več ogledal. Tudi slike kamer vgrajenih na priključkih 
se prenašajo na ta zaslon. Z dotikom zaslona (touchscreen 

display) traktorist najde tudi najbolj potrebne parametre dela, kot 
so vozna hitrost, temperatura motorja, število vrtljajev motorja, 
smer vožnje, izbrana prestava. Pri vožnji po cesti je na zaslonu 
navigacijski zemljevid, pri vožnji po njivah pa imamo GPS sistem, 
ki omogoča vzporedne prehode traktorja.  Kamera je pri cestni 
vožnji usmerjena nazaj in s tem nadomešča ogledala, pri delu na 
njivi pa snema 360 stopinjsko panoramsko sliko.  Pri manevriranju 
traktorja pa traktoristu tudi olajša parkiranje itd. Kabina traktorja 
ima za 20 % več steklenih površin, kar zagotavlja 360º pogled. 
Tudi streha je popolnoma steklena, kar je novost pri traktorjih 
in omogoča neoviran pogled na celotno delovno območje 
sprednjega nakladalnika.

Na desni strani pod streho kabine je na konzoli nameščen 
zaslon, ki je porazdeljen na tri dele. Na prvem je prikaz slike 
kamer na traktorju in na priključkih.  Na sredinskem so prikazani 
parametri traktorja (npr. število vrtljajev priključne gredi, višina 
hidravličnega dvigala, hidravlični pretok, osvetljenost itd.), na 
desnem delu pa so podatki o vremenu in sporočila, ki omogočajo 
sprotne in  bolj pravilne odločitve traktorista za delo. Te zaslone 
lahko z gibom roke prenesemo na centralni zaslon, ki je na volanu 
in tam izvedemo ustrezne nastavitve ter ga nato vrnemo nazaj 
pod streho kabine. Nekatere ukaze, kot je nastavitev klimatske 
naprave, radia in mobilnega telefona, pa se izvedejo s funkcijo 
glasovnega upravljanja (glasovnimi ukazi) traktorista, tako da 
ima ta lahko vedno roke na volanu. Obvezna je tudi uporaba 
pametnega telefona s specialno programsko opremo, ki omogoča 
povezavo s pisarno na kmetiji. Z njim se preverja identiteta 
traktorista in omogoča zagon traktorja.  Zagon je možen šele, 
ko sistem preveri prstni odtis traktorista. Traktor nima več ključa, 
ampak se vrata zaklepajo in odklepajo s pomočjo mobitela. Prek 
pametnega telefona lahko traktorist tudi nastavlja od zunaj 
hidravlično dvigalo ob priklapljanju priključka. Traktor je opremljen 
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tudi z GPS sistemom, ki omogoča precizno kmetovanje, kot je 
paralelno vodenje po njivah, in sistemom za avtonomno vožnjo, 
ki avtomatsko prepozna ovire na njivi (stebre, grmovje, drevesa). 

Vse to dejansko označuje tudi oznaka traktorja 4.0. In s tem 
New Holland dejansko stopa v ero digitalnega, trajnostnega in 
energetsko samooskrbnega kmetijstva.

4.4. DEUTZ ERDGAS MOTOR
Sredi leta 2017 je DEUTZ AG (nemški proizvajalec motorjev) 
predstavil motor na zemeljski plin (biometan) namenjen za 
traktorje. Razvoj tega motorja je potekal skupaj z Univerzo 
Rostock, Thünen Institute in SDF skupino. Dizelski motor DEUTZ 
TCD 3.6 so priredili za uporabo zemeljskega plina (biometana) 
in ga tudi vgradili na traktor iz skupine SDF (Same-Deutz-Fahr). 
Njihov cilj je bil, da motor ohrani enake karakteristike ob manjših 
emisijah in manjšem izpustu CO2. Pri zgorevanju zemeljskega 
plina (biometana) nastane manj CO2 kot pri izgorevanju bencina 
ali dizelskega goriva (z uporabo zemeljskega plina nastane do 
24 % manj CO2). Manj je tudi dušikovih oksidov in trdih delcev. 
Za čiščenje plina so odstranili sistem SCR in vgradili tristezni 
katalizator. Štirivaljni vodno hlajeni dizelski motor razvije 90 kW 
moči in 480 Nm navora.

tudi že predstavil svoj motor, namenjen za traktorje s pogonom 
na biometan. Res pa je, da razširitev teh traktorjev ovira tudi 
dostopnost samega goriva. Že samih točilnih mest za zemeljski 
plin kot pogonskega sredstva za vozila ni dovolj, še manj pa je 
na voljo biometana. Proizvodnja bioplina na kmetijah, njegovo 
čiščenje do biometana in uporaba na traktorjih je sicer možnost, 
da kmetija razširi svojo vlogo v tako imenovanem krožnem 
gospodarstvu. Kmetija lahko z uporabo biometana na traktorjih 
postane energetsko manj odvisna (ali v celoti neodvisna). 
Uporaba biometana pa prinaša tudi okoljske prednosti, saj so 
emisije izpušnih plinov iz traktorjev ustreznejše. Manjši je tudi 
ogljični odtis celotne kmetijske pridelave in produktov. 

Ponudba traktorjev na biometan (zemeljski plin) obstaja, res 
pa je, da jo videvamo predvsem na sejmih kmetijske tehnike. 
Proizvajalcem ti traktorji še ne predstavljajo pomembnejšega 
tržnega deleža, vendar lahko njihovo razširitev pospeši ustrezna 
državna (evropska) politika, ki ji morajo biti v ospredju prednosti 
na okoljskem področju, ki jih ta tehnologija prinaša tako 
posameznikom kot celotni družbi.
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Na inštitutu imajo tudi mikrobioplinsko napravo, ki je 
demonstracijski, raziskovalni in učni objekt. Je avtor večjega 
števila znanstvenih in strokovnih objav iz svojega delovnega 
področja. Je tudi višji predavatelj na Univerzi v Novi Gorici, 
o bioplinu pa tudi že vrsto let predava na izobraževanju 
EUREM – Evropski energetski manager.

Slika 5: Deutz-ov motor na biometan so vgradili na traktor 
Deutz Fahr in ga tudi stestirali v redni kmetijski proizvodnji. Vir 

slike: Deutz AG

5. ZAKLJUČEK
Biometan in zemeljski plin sta standardni gorivi za vozila, saj so v 
redni proizvodnji tako osebni avtomobili, avtobusi in tovornjaki, 
ki lahko uporabljajo omenjeni gorivi. Na področju traktorjev, 
ki tudi spadajo med vozila, ravoj poteka od leta 2010. Med 
ponudnike traktorjev na biometan in zemeljski plin spadajo Steyr, 
Valtra in New Holland. Deutz AG kot proizvajalec motorjev pa je 
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