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Undervisningsmateriale til brug for undervisning af kørelæreraspiranter på Storkøbenhavns 
kørelærerskole.
Materialet tilhører EasyDrive.dk og er alene til brug for kørelærerskolens aspiranter og må printes 
til aspirantens eget brug i forbindelse med kørelæreruddannelsen.
Videregivelse af materialerne er ikke tilladt.

Traktor og motorredskaber

Delmål i forbindelse med kørelæreruddannelsen
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Traktor og motorredskaber

Definitioner:

En traktor er et motordrevet køretøj, som hovedsageligt er indrettet til at trække 
andet køretøj eller arbejdsredskab, og som er konstrueret til en hastighed af 
højst 40 km(t og kun med væsentlig konstruktiv forandring kan ændres til en 
højere hastighed. FL §43 tillader dog kun en hastighed på 40 km/t inden for 
færdselslovens område.

Definitionen på motorredskab ligger tæt op af definitionen på traktor. Forskellen 
er dels, at motorredskabet hovedsagelig er indrettet som selvstændigt 
arbejdsredskab og ikke primært indrettet som trækkende køretøj. Dels er 
motorredskabet konstrueret til højst 30 km/t. 

Motordrevet køretøj, der er bestemt til at føres gående, anses også som 
motorredskab.

Påhængskøretøjer opdeles i påhængskøretøj og påhængsredskab.

Definitioner
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Traktor og motorredskaber

Registrering:

(jf. Bekendtgørelse af lov om registrering af køretøjer)

Traktor skal som udgangspunkt være registreret jf. § 2

- Kan fritages for registrering hvis den primært anvendes udenfor vejene jf. § 3

- Kan i begrænset omfang anvende vejene

§ 3.

En traktor, der ganske overvejende anvendes uden for vejene som træk- eller 
drivkraft for arbejdsredskab, skal ikke registreres i Køretøjsregisteret, hvis traktoren 
alene anvendes på vejene

1) til egentransport til og fra arbejdssted eller til og fra reparatør,

2) som trækkraft for arbejdsredskab til og fra arbejdssted eller til og fra reparatør for 
arbejdsredskaber,

3) som trækkraft for påhængsvogn, der er tom eller medfører arbejdsredskab, som 
er knyttet til traktorens funktion, til og fra arbejdssted eller til og fra reparatør for 
påhængsvogne eller

4) til prøvekørsel eller lignende tidsbegrænset kørsel efter tilladelse fra politiet.

Stk. 2. En traktor kan ud over kørsel som nævnt i stk. 1 uden registrering i 
Køretøjsregisteret anvendes på vejene, hvis traktoren på vejene alene anvendes til

1) vejarbejde på vejområder, der er begrænset på betryggende måde ved 
afspærring eller afmærkning eller

2) renholdelse, snerydning el.lign.
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Traktor og motorredskaber

Registrering:

(jf. Bekendtgørelse af lov om registrering af køretøjer)

Traktor skal som udgangspunkt være registreret jf. § 2

- Kan fritages for registrering hvis den primært anvendes udenfor vejene jf. § 3

- Kan i begrænset omfang anvende vejene

- Landbrug, gartneri eller skovbrug kan registreres jf. § 4

- Hvid nummerplade med sort kant

§ 4.

En traktor, der tilhører ejeren eller brugeren af en landbrugs-, gartneri- eller 
skovbrugsejendom, kan endvidere uden almindelig registrering i Køretøjsregisteret 
anvendes til følgende transporter, hvis traktoren er godkendt dertil:

1) Transport af arbejdsredskaber mellem dele af en landbrugs-, gartneri- eller 
skovbrugsejendom, selv om traktoren ikke ved arbejdsredskabets anvendelse 
benyttes som træk- eller drivkraft.

2) Transport af produkter, der hidrører fra eller skal benyttes til en landbrugs-, 
gartneri- eller skovbrugsvirksomhed, til og fra en sådan ejendom eller mellem dele 
af denne. Traktoren må dog ikke anvendes til samtidig transport af produkter fra 
flere virksomheder, medmindre ejerne eller brugerne af disses virksomheder alle er 
medejere af traktoren. Benzindrevne traktorer må ikke anvendes ud over en afstand 
af 10 km fra den pågældende ejendom til transport til industriel brug af produkter, 
der hidrører fra virksomheden. Sådan transport kan dog altid ske til nærmeste 
jernbanestation.
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Traktor og motorredskaber

Indretning og udstyr:

• Styreapparat

• Virke på forhjulene alene

• Virke på baghjulene alene

• Virke på både for- og baghjul

• Hydraulisk transmission mellem rat og styrende hjul

• Altid servostyring på moderne traktorer

• Oftest snekke/sektor (klassisk) styretøj

• Ikke væsentligt slør i styretøjet

To- eller flerakslede påhængskøretøjer er forsynet med styreapparat med enten 
drejekrans eller trapezstyring (Se mere under Kobling, gear og styreapparat)

· Der kræves ikke kollisionssikret styretøj.
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Traktor og motorredskaber

Indretning og udstyr:

• Bremser

• Driftsbremse skal kun virke på én aksel

• Præstationskravet er 3,0 m/sek2

• Funktionstid på 0,5 sek

• Bremsepedalen kan være 2-delt

• Parkeringsbremsen – 12% hældning og skal ikke være uafhængig af
driftsbremsen

• Nyere traktorer skal være forsynet med nødbremse

Aktiveringskraft ved fodbetjening 70 kp

Aktiveringskraft ved håndbetjening 60 kp

Påløbsbremse er det almindeligste på påhængskøretøjer til traktor

En påhængsvogn skal have bremser for at kunne opfylde de vægtkrav, der er anført 
i afsnittet om kørsel med traktor, både drifts- og parkeringsbremse.
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Traktor og motorredskaber

Indretning og udstyr:

• Lygter, signal og tegngivningsapparater

• Ikke krav om fjernlys

• Nærlys skal ikke være asymmetrisk

• Der må monteres 2 ekstra nærlyslygter (max 2,8 m over vejbanen)

• Nummerplade lys kun på registrerede traktorer

• Blinklygter er obligatorisk – én for og én bag (evt. i én lygte på siden)

• Gule afmærkningslygter hvor advarsel af andre trafikanter er nødvendigt

• Reflekser efter samme regler som bil

• Trekantet refleks for langsomt kørende køretøj
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Traktor og motorredskaber

Køreteknik og sikkerhed:

• Styretøj er meget underdrejet, risiko for væltning

• Enkelthjuls bremse

• Nødvendigt på traktor uden differentialespærring

• Nødvendigt når der skal drejes skarpt

• Stejling

• Tung vægt bag på kan gøre at traktoren rejser forhjulene

• Særlig farligt ved f.eks. at trække et træ eller busk op med rod

• Trækpunktets placering på traktoren har stor betydning

• Styrtsikkert styrehus/styrtsikring

• Kraftoverføring

• Kardanaksel

Enkelthjuls bremse

· Ved at bremse det hjul der gik i spin, tvinger man det andet hjul til at arbejde via 
differentialet.

· Nye traktorer har differentialespærring der klarer det i stedet for at bremse det ene 
hjul.

· Ved drejning er der risiko for at vælte da differentialet vil få de ene hjul til at køre 
dobbelt så hurtigt som det andet når der bremses på ét hjul.

· Differentiale spærringen skal slås fra ved kørsel på almindelig vej, da traktoren 
ellers ikke kan styres.

· Bremsernes to-deling skal slås fra ved kørsel på almindelig vej, idet traktoren 
ellers kan trække skævt ved bremsning af de ene hjul.

Stejling

· Et højt trækpunkt giver øget risiko for stejling.

· Normalt ikke styrtsikring på ældre traktorer

Kardanaksel

· Kardanaksel skal være afskærmet, men tøj og andet kan ofte få fat med fatale 
følger (arbejdsulykker hvor arbejdstøj fanges i akslen).
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Traktor og motorredskaber

Kørsel med påhængkøretøj:

• Højst 2 påhængsvogne eller 1 påhængsvogn og
1 arbejdsredskab – ikke 2 arbejdsredskaber

• Dimensionerne følger de normale

• For nogle transporten kan bredden være op til 3.30 m

• Belastningsregler

• Mindst 20% af traktorens eller motorredskabets faktiske totalvægt skal hvile
på traktorens styrende hjul

• 50% af vogntogets faktiske totalvægt skal hvile på hjul, der bremser

• I vogntog (traktor og reg.pligtig PHV) skal ved tilladt totalvægt mindst 20%
hvile på traktorens drivhjul

• Akseltrykket må højst være 10 tons pr. aksel

• Højeste vogntogsvægt 44 tons

Kørsel med påhængsvogn

· Reglerne for påhængsvogn gælder for kørsel på færdselslovens område.

· Dimensionerne er normalt max vogntog 18,5 meter, bredde 2,55 meter og højden 
4 meter

· Kørsel mellem ejendom og mark eller mellem maskinstation og kunde kan 
transporteres redskaber der er over 3,3 meter.
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Traktor og motorredskaber

Børns kørsel med traktor og motorredskaber:

• 15 år

• Kun egne børn 

• På områder hvor færdselsloven ikke gælder

• Ikke køre med arbejdsredskaber

• 16 år og erhvervet traktorkørekort

• Fremmede børn

• På områder hvor færdselsloven gælder

• Køre med arbejdsredskaber

Bestemmelserne for erhvervelse af traktorkørekort fremgår af Bekendtgørelse om 
kørekort.

· Kørelærere til kat B kan undervise elever til traktor (T/M)


