I
ajemnicq pi~knego trawni
ka jest cz~ste nawadnianie
i regularne koszenie trawy.
By cieszyc si~ soczyscie zie
lonym dywanem murawy
w naszym ogrodzie musimy
poswi~cic trawie naprawd~ sporo cza
su i pracy. Systematyczne dbanie stanie
si~ przyjemnosci q, gdy zaopatrzymy si~
w profesjonalny, nowoczesny sprz~t do
koszenia, dopasowany do rodzaju i po
wierzchni danego ogrodu.
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Kosiarki mozemy eharakteryzowae i gru
powae wedlug r6Znyeh parametrow.

• Ze wzgl~du na nap~d:
Kosiarki elektryezne - idealne do malyeh
trawnikow, nie zakloeajq eiszy, Sq Izejsze
i tansze od spalinowyeh. Wygodnq wersjq
Sq takie, gdzie mamy nap~d akumulatoro
wy, gdyz unikamy zaplqtania si~ w kabel
przewodu elektryeznego.
Kosiarki spalinowe - dobre do duzyeh
trawnikow, solidne i wytrzymale, bezprze
wodowe, zwykle dose glosne.

• Silnik:
Jedne z ez~seiej stosowanyeh silni
kow w kosiarkaeh na polskim rynku to
Brigss&Straton lub Honda.
W kosiarkaeh spalinowyeh montuje
si~ silniki dolnozaworowe - Sq to silniki
tradyeyjne eharakteryzujqee si~ prostotq
i ekonomik q napraw. Z kolei silnik gorno
zaworowy OHV to mniejszy poziom wi
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braeji i halasu, jednoezesnie przy lepszyeh
osiqgaeh i momeneie obrotowym, a nawet
o 30 proeent mniejsze spalanie w stosun
ku do silnikow z boeznymi zaworami .
Nalezy pami~tae ze przy zakupie kosiar
ki w nieautoryzowanym punkeie trzeba
zwroeie uwag~ na produeenta silnika oraz
produeenta podwozia, poniewaz Sq to za
zwyezaj dwie odr~bne firmy. Jesli mamy
do ezynienia z podwoziem z najtanszyeh
materialow, to nawet przy oryginalnym sil
niku, mozemy narazic si~ na niepotrzebne
wydatki wynikajqee z szybkiego zuzyeia
elementow podwozia podezas ez~stego
uzytkowania kosiarki.

• Podwozie
Ze wzgl~du na rodzaj materialu wyroz
niamy stalowe, aluminiowe oraz polipro
pylenowe (plastikowe) - nalezy pami~tae
ze podwozia aluminiowe Sq zazwyezaj
odlewem aluminium i Sq ok. 5-8 kg ei~z
sze nii tradyeyjne podwozia stalowe ale
za to duzo wytrzymalsze podezas eksplo
ataeji.
Znajdziemy podwozia z eentralnq re
gulaejq wysokosei, co oznaeza, ze Jednq
diwigniq ustawiamy wysokose podwozia
podezas praey, oraz podwozia z r~eznq
regulaejq gdzie kaide kolo ustawia si~
oddzielnie. Z punktu widzenia uzytkowa
nia istotne jest zeby kolka w kosiaree byly
lozyskowane.
Kosze w kosiarkaeh wyst~pujq glownie
plastikowe - bardziej narazone na p~kni~

eie oraz pareiane - zdeeydowanie zywot
niejsze
Dodatkowo na rynku znajdziemy spo
ro opCJi oraz nowoezesnyeh rozwiqzan
znaeznie umilajqeyeh prae~ nad naszym
ogrodem.
Przykladowo kosiarki samojezdne, ktore
stosowane Sq przy duzyeh powierzehniaeh
ogrodow, gdzie jest malo nasadzen i zakr~
tow. Nalezy jednak pami~tae ze nap~d ule
ga szybszemu zuzyeiu podezas wykonywa
nia manewrow skr~tu 0 duzym promieniu.
Znajdziemy tei kosiarki 3 w 1, ktore po
siadajq opeje koszenia z wrzutem do ko
sza, opejq wyrzutu boeznego oraz opejq
mulczowania.
Sq tez kosiarki ze skr~eanymi kolami, eo
znaeznie ulatwia prae~ w ogrodzie uroz
maieonym wieloma nasadzeniami oraz
przeszkodami w postaci lawek, oezek,
lamp ezy urzqdzen dla dzieei .
Rynek maszyn i narz~dzi ogrodniezyeh
dysponuje tei ealq gamq niezwykle przy
datnyeh i por~eznyeh pod kaszarek do
st~pnyeh w opejaeh podobnyeh do kosi a
rek. Podkaszarki dokonajq kosmetyeznego
wykonezenia przy kraw~dziaeh i na poehy
loseiaeh terenu Wystarezy wybrae wygod
ny dla nas uehwyt i ksztalt
Paleta dost~pnyeh kosiarek i akeesoriow
sprawia wi~e, ze koszenie przestalo bye
wylqeznie m~skq domenq. Na tym polu od
powiednio dobrany sprz~t, regularnie kon
serwowany zapewni sukees w ogrodzie. •

