
factors d inestabilitat
(PODEN PROVOCAR BOLCADA)

Treball en pendents.

Irregularitat del terreny.

Equips acoblats.

Gir efectuat malament.

Bloqueig de les rodes posteriors.

Punt d’enganxament elevat.

Acceleració brusca.

mesures preventives
Utilitza un tractor adequat a la tasca, amb 
ROPS i cinturó de seguretat cordat. Si la 
ROPS és abatible, desplega-la.

Millora l’estabilitat del tractor (ample 
de via màxim, contrapesos i llasts).

Fe el manteniment del tractor 
(revisió periòdica de frens, direcció, 
transmissió, embragatge...).

Sotmet el tractor a les inspeccions 
periòdiques reglamentàries.

Para esment a les situacions
perilloses i segueix les normes de 
conducció segura.

Evita l’excés de confiança, la fatiga i 
les presses en conduir.

Actua sobre la superfície del terreny 
(elimina pedres i soques, omple 
clots i sots, etc.).

tipus de Rops
Bastidor 
de 4 pals

Bastidor de 2 pals 
davanter

Bastidor de 2 
pals posterior

El tractor no disposa de cinturó de seguretat

¿El tractor té ancoratge de cinturó?

Incorporar un 
cinturó de 
seguretat 

homologat

Substituir el seient 
per un altre què 

incorpori l’ancoratge 
de cinturó

Incorporar un 
cinturó de 

seguretat al 
seient

SÍ NO

estructura de proteccio 
en cas de bolcada (rops) de les morts 

per bolcada 
cinturo deseguretat podrien evitar-se

El tractor no 
disposa de ROPS

És possible 
comprar un 
tractor nou?

Instal·lar ROPS 
homologada 

Instal·lar ROPS 
seguint les 

instruccions del 
Manual de 

reformes de 
vehicles

Hi ha alguna 
ROPS per a 

aquest model de 
tractor que 

s’hagi assajat?

Comprovar en Bases de dades del MAPA**
Comprovar en

* https://bit.ly/2FTmT5M y https://bit.ly/2K24X9i
** https://bit.ly/2FUFApM

Hi ha alguna 
ROPS 

homologada per 
a aquest model 

de tractor?

SÍ

NO

SÍ

SÍNO

Llista de compatibilitat del fabricant
Bases de dades del MAPA*

procediment d instal·lacio de rops

Seguint les instruccions del Manual de reformes de Vehicles

procedimient d'instal·lacio 
de cinturo de seguretat
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