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P
orz¹dkowanie ogrodu jest niebywale
czaso- i pracoch³onne, dlatego chêt-
nie siêgamy po pomoc, szczególnie

w tych ciê¿szych pracach. Oferta rynkowa
obejmuje maszyny do pielêgnacji, do któ-
rych zaliczane s¹ kosiarki, podkaszarki, ko-
sy mechaniczne, pi³y ³añcuchowe czy roz-
drabniacze ga³êzi. Do maszyn uprawowych
zaliczane s¹ glebogryzarki i aeratory, a w
grupie urz¹dzeñ nawadniaj¹cych znajdzie-
my zraszacze oraz osprzêt instalacyjny.

SPOSÓB
NA £ADN¥ MURAWÊ
Za³o¿enie trawnika przy domu wydaje siê
proste – wystarczy przekopaæ glebê, wy-
równaæ i udeptaæ teren oraz wysiaæ nasio-
na. Niestety, nie ma nic bardziej myl¹ce-
go. Od przygotowania gruntu, na którym
wysiejemy trawê, zale¿y bowiem efektyw-
noœæ póŸniejszych zabiegów pielêgnacyj-
nych. Jeœli odpowiednio wczeœnie nie za-

troszczymy siê o to, by gleba zatrzymywa-
³a wodê, nawet regularnie podlewana mu-
rawa wyschnie. Jeœli zaœ nie rozluŸnimy
zwiêz³ej gliny, po ulewnym deszczu,
w wodzie zgnije ka¿da trawa.
Na pocz¹tku konieczne jest przekopanie
gleby, g³ównie po to, by powsta³y w niej
przestrzenie, które zostan¹ wype³nione
przez niezbêdne dla roœlin powietrze
i wodê. Na niewielkich dzia³kach mo¿na
to wykonaæ szpadlem, na rozleg³ych –
warto zamówiæ przeoranie terenu glebo-

gryzark¹. Przekopan¹ lub zaoran¹ glebê
trzeba jeszcze wyrównaæ. Na koniec pod-
³o¿e trzeba udeptaæ lub uwa³owaæ i obfi-
cie podlaæ, aby gleba osiad³a.
Trawniki dekoracyjne, np. dywanowe,
wymagaj¹ bardzo intensywnej pielêgna-
cji, a jakiekolwiek zaniedbanie mo¿e zni-
weczyæ wieloletni¹ pracê. Mieszanki na-
sion stosowane do zak³adania trawników
parkowych i ³¹kowych maj¹ inny sk³ad

ni¿ te na trawniki dekoracyjne. Oprócz
tego, ¿e s¹ mniej wymagaj¹ce pod wzglê-
dem warunków glebowych i klimatycz-
nych, mo¿na je rzadziej kosiæ.

PIELÊGNACJA TRAWNIKA
Systematyczne koszenie trawy, dziêki
któremu trawnik jest utrzymany w ideal-
nym stanie, poch³ania sporo czasu i wy-
si³ku. Tu nie poradzimy sobie bez odpo-
wiedniej maszyny. Do wyboru mamy ko-

siarki rotacyjne i bêbnowe, podkaszarki

oraz wykaszarki, na du¿ych powierzch-
niach zaœ wydajne kosiarki traktorowe.
Maszynê trzeba dobraæ do wielkoœci
trawnika i czêstotliwoœci koszenia. Na
ma³y przydomowy trawnik o po-
wierzchni do 500 m2 wystarczy kosiarka
z napêdem elektrycznym, na wiêkszej
powierzchni wydajniejsza bêdzie ko-
siarka z napêdem spalinowym. Tê ostat-
ni¹ warto wybraæ, jeœli trawnik ma przy-
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Powodów, dla których war-

to mieæ ogród jest wiele,

pod jednym wszak warun-

kiem: musi byæ zadbany.

Nie wszyscy jednak lubi¹

poœwiêcaæ na to ca³y swój

wolny czas. I tu z pomoc¹

przychodzi technika. 

Gdyby nie urz¹dzenia,

z których warto wtedy sko-

rzystaæ, ci¹g³emu kosze-

niu, grabieniu, przycinaniu, 

napowietrzaniu czy nawad-

nianiu nie by³oby koñca.

Pozostaje jedynie kwestia,

na co i ile mo¿emy 

naprawdê wydaæ.fo
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najmniej 1500 m2 lub jeœli teren jest po-
falowany.
To, jak czêsto trzeba kosiæ trawê zale¿y
przede wszystkim od intensywnoœci jej
wzrostu – wiosn¹ i jesieni¹, czyli w okre-
sach, kiedy roœnie szybko, robimy to raz
w tygodniu, latem – co 2-3 tygodnie. Trawê,
nie wy¿sz¹ ni¿ 10 cm, przycina siê na wyso-
koœæ 4-5 cm. Jeœli roœliny wyros³y wy¿ej, ko-
szenie przeprowadza siê dwuetapowo – naj-
pierw przy najwy¿szym ustawieniu kosiar-
ki, po 2-3 dniach na wymagan¹ wysokoœæ.
W sklepach ogrodniczych znajdziemy wie-
le rodzajów kosiarek. Najpopularniejsze s¹
rotacyjne, dostêpne w wielu modelach wy-
posa¿onych w silnik elektryczny lub spali-
nowy. Niektóre kosiarki mog¹ byæ zasilane
z akumulatora, a to uniezale¿nia u¿ytkow-
nika od ci¹g³ego dostêpu do sieci elektrycz-
nej. Elementem roboczym w kosiarkach ro-
tacyjnych jest nó¿ stalowy osadzony bezpo-
œrednio na wale silnika, pracuj¹cy w odpo-
wiednio ukszta³towanym korpusie wyposa-
¿onym w ko³a jezdne. Mog¹ byæ one napê-
dzane przez przek³adniê, co znacznie
zmniejsza wysi³ek potrzebny do przemiesz-
czania kosiarki. Na rynku s¹ te¿ kosiarki
bezpodwoziowe unoszone na poduszce po-
wietrznej.
Inne kosiarki – bêbnowe maj¹ napêd
elektryczny. Przeznaczone s¹ do pielê-
gnacji szczególnie wymagaj¹cych traw-
ników znajduj¹cych siê na bardzo rów-
nej powierzchni. Ciêcie trawy przez ta-
k¹ kosiarkê nastêpuje pomiêdzy obroto-
wym bêbnem no¿owym a ostrzem sta-
³ym. Dziêki temu nie ma poszarpanych
wierzcho³ków ŸdŸbe³, a to zapobiega ich
¿ó³kniêciu i zwiêksza odpornoœæ na
choroby. Kosiarka bêbnowa umo¿liwia
równie¿ niskie ciêcie – na wysokoœæ
15-20 mm.
Podkaszarki, zwane równie¿ trymerami,
wykorzystuje siê do œcinania trawy
w miejscach trudno dostêpnych, np. przy
ogrodzeniu, wokó³ drzew czy krzewów.
Elementem roboczym w takich urz¹dze-
niach jest ¿y³ka nylonowa nawiniêta na
szpulê napêdzan¹ silnikiem elektrycz-
nym. ¯y³ka – w miarê jej zu¿ywania – wy-
suwa siê samoczynnie po dociœniêciu g³o-
wicy do pod³o¿a. Zale¿nie od modelu
podkaszarka mo¿e byæ wyposa¿ona w te-
leskopowy dr¹¿ek o regulowanej d³ugo-
œci, ogranicznik g³êbokoœci podkaszania

lub przestawny uchwyt do pracy w pio-
nie.
Wykaszarki dzia³aj¹ podobnie jak podka-
szarki, z t¹ ró¿nic¹, ¿e zamiast elektrycz-
nym napêdzane s¹ silnikiem spalinowym.
S¹ te¿ od nich wydajniejsze. Napêd wyka-
szarki przenoszony jest na g³owicê ¿y³ko-
w¹ za poœrednictwem wa³u giêtkiego, wy-
godn¹ pracê zaœ zapewnia uchwyt, który
mo¿na chwyciæ obur¹cz. Wykaszarka po-
winna mieæ du¿¹ moc i przyspieszenie, bo
to pozwoli osi¹gn¹æ maksymaln¹ wydaj-
noœæ pracy. Za to jej ciê¿ar powinien byæ
jak najmniejszy w stosunku do mocy.
Kosy mechaniczne s³u¿¹ raczej do kosze-
nia nieu¿ytków. Napêd z silnika spalinowe-
go takiej kosy przenoszony jest wa³em
sztywnym i przek³adni¹ k¹tow¹ na wrzecio-
no napêdzaj¹ce narzêdzie robocze. Bardzo
przydatna jest taka, do której – oprócz g³o-
wicy ¿y³kowej – mo¿na za³o¿yæ inne koñ-
cówki tn¹ce, np. no¿e do wycinania chwa-
stów, pi³y do ciêcia zaroœli i cienkich drzew.
Aeratory umo¿liwiaj¹ napowietrzanie
trawników, usuwanie mchów i porostów
oraz zbieranie zesch³ej trawy czy liœci.
Dziêki takim zabiegom trawnik krzewi
siê intensywnie, tworz¹c „dywanow¹” po-
wierzchniê. Elementem roboczym aerato-
ra jest wa³ ze sprê¿ystymi kolcami, które
w zale¿noœci od ustawionej g³êbokoœci

pracy, wbiaj¹ siê w glebê lub pracuj¹ na
powierzchni. Zebrane resztki groma-
dzone s¹ w koszu, w którym niekiedy
zamontowany jest mechanizm zgniata-
j¹cy zebrany materia³. Ÿród³em napêdu
jest zazwyczaj silnik elektryczny, rza-
dziej spalinowy.
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CO ZZE SSKOSZON¥ TTRAW¥?
Obudowa kosiarki nie tylko os³ania jej wnê-

trze, kszta³t maszyny decyduje jeszcze o roz-

drobnieniu i kierunku wyrzutu skoszonej tra-

wy. W zale¿noœci od tego kosiarki mog¹ byæ:
n miel¹ce – œwie¿o skoszona trawa trafia

ponownie na ostrze tn¹ce, przez co ulega

dodatkowemu pociêciu. Rozdrobniony pokos

pozostaje na trawniku staj¹c siê naturalnym

nawozem. Kosiarki tego typu mog¹ byæ u¿y-

wane pod warunkiem systematycznie pro-

wadzonej pielêgnacji trawy, czyli jeœli wyso-

koœæ pokosu nie przekroczy 2-3 cm;
n zbieraj¹ce – nape³nianie kosza kosiarki

nastêpuje w wyniku odrzutu trawy przez nó¿

tn¹cy wspomagany nadmuchem powietrza

ch³odz¹cego silnik. Kosiarki tego typu poleca

siê, jeœli trawa jest ni¿sza ni¿ 10 cm;
n z bbocznym wwyrzutem – œciêta trawa wy-

rzucana jest przez boczny otwór w obudo-

wie kosiarki, przez co zostaje na trawniku.

Pokos zgrabia siê bezpoœrednio po koszeniu

lub gdy trawa przeschnie. Takie kosiarki mo-

g¹ pracowaæ w wysokiej trawie.

Regularne kkoszenie ttrawnika sstopniowo eeliminuje cchwasty, bbo ttylko ttrawy ss¹ oodporne nna cciêcie
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£adny trawnik to wyzwanie trudniejsze ni¿ budowa domu. Nie
wierzycie? Spróbujcie i oceñcie Wasz¹ murawê po piêciu latach

narzedzia ogrodowe.qxd  2007-03-26  10:49  Page 137



ŒCINANIE
DRZEW I GA£ÊZI
Do przycinania ga³êzi, wycinki drzew,
a tak¿e do ciêcia drewna opa³owego s³u¿¹
pi³y ³añcuchowe. Elementem roboczym
w takim urz¹dzeniu jest ³añcuch z zêbami
d³utowymi przesuwaj¹cy siê po prowadni-
cy. Podobnie jak w innych maszynach ogro-
dowych, napêdem mo¿e byæ silnik elek-
tryczny lub spalinowy. Ze wzglêdu na bez-
pieczeñstwo pracy wyposa¿one s¹ w hamu-
lec zatrzymuj¹cy silnik w przypadku odbi-
cia pi³y od przecinanego materia³u.

Do podstawowych parametrów charakte-
ryzuj¹cych poszczególne modele pi³ nale-
¿¹ moc silnika i d³ugoœæ prowadnicy.
W elektrycznych pi³ach ³añcuchowych
silniki maj¹ moc 1,5-2 kW, w spalinowych
– 1,8-2,5 KM (s¹ to porównywalne wiel-
koœci, gdy¿ 1 KM=0,735 kW).
O gruboœci przecinanego materia³u decy-
duje d³ugoœæ prowadnicy, która dla pi³ do
u¿ytku amatorskiego wynosi 30-40 cm.
Wygodê u¿ytkowania zapewnia antywi-
bracyjny uchwyt i wygodny system napi-
nania ³añcucha oraz ³atwy rozruch silnika
spalinowego.
Do przycinania wysoko znajduj¹cych siê
ga³êzi (ale nie wy¿ej ni¿ 5 m) produkowa-
ne s¹ specjalne miniaturowe pi³y ³añcu-
chowe, które zak³ada siê na teleskopowy
dr¹¿ek.
Równie¿ ¿ywop³oty wymagaj¹ systema-
tycznej pielêgnacji. Do odpowiedniego
ich kszta³towania przydaj¹ siê no¿yce
z napêdem elektrycznym lub spalino-
wym, wyposa¿one w „uzêbione” listwy.
Œcinane ga³¹zki, wchodz¹ce miêdzy zêby
a nieruchom¹ prowadnicê, mog¹ mieæ na-
wet 35 mm gruboœci.

SPRZ¥TANIE I MYCIE
Prace porz¹dkowe na dzia³ce mo¿na
znacznie u³atwiæ wykorzystuj¹c – zamiast
grabi czy wê¿a ogrodniczego – wydajne
urz¹dzenia. W ogrodzie niezwykle przy-
datnym okazuje siê byæ odkurzacz ogro-

dowy (wyposa¿ony w silnik elektryczny
b¹dŸ spalinowy), pozwalaj¹cy nie tylko na
zbieranie opad³ych liœci, ga³¹zek, ale rów-
nie¿ pracuj¹cy jako dmuchawa zmiataj¹ca
œmieci na pryzmy. Odkurzacz przydaje siê
szczególnie przy uprz¹taniu grz¹dek,
klombów – strumieñ powietrza nie uszka-
dza roœlin, za to skutecznie usuwa ze-
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NAJWA¯NIEJSZE
W KKOSIARCE
Podstawowe elementy kosiarki, które de-

cyduj¹ o jej funkcjonalnoœci i trwa³oœci to:
n silnik – kosiarki spalinowe wyposa¿one

s¹ w silniki czterosuwowe (o mocy 3,5-

6 KM), nowoczesne s¹ silniki górnozaworo-

we. Maj¹ one spor¹ moc i zu¿ywaj¹ sto-

sunkowo ma³o paliwa. Produkowane s¹ te¿

kosiarki z silnikiem dwusuwowym, prze-

znaczone g³ównie do pracy na pochy³o-

œciach;
n podwozie – umo¿liwia regulacjê wyso-

koœci ciêcia (20-70 mm). W najprostszych

modelach kosiarek ko³a tworzywowe osa-

dzone s¹ bezpoœrednio na osiach, w bar-

dziej skomplikowanych – ko³a umieszczone

s¹ na ³o¿yskach tocznych, co zwiêksza ich

trwa³oœæ. Regulacja wysokoœci ciêcia mo¿e

odbywaæ siê niezale¿nie dla kó³ przednich

i tylnych albo centralnie. Œrednica kó³ wy-

nosi od 13 do nawet 40 cm – im wiêksze s¹

ko³a, tym ³atwiej manewruje siê kosiark¹.

Niektóre kosiarki zamiast tylnych kó³ maj¹

wa³ek ugniataj¹cy trawê, dziêki czemu sko-

szony trawnik mo¿e mieæ wzór w paski.

JAKA SSTUDNIA,
TAKA PPOMPA
Rodzaj pompy zale¿y przede wszystkim od

typu studni, z której bêdzie czerpana woda

oraz od g³êbokoœci lustra wody:
n do 88 mm – mo¿na wykorzystywaæ pompy

samozasysaj¹ce ustawione na poziomie

gruntu lub wewn¹trz domu,
n g³êbiej nni¿ 88 mm – konieczne bêdzie

wprowadzenie do studni pompy 

g³êbinowej.

Dobieraj¹c odpowiedni¹ pompê nale¿y

równie¿ zwróciæ uwagê na jej wydajnoœæ

przy wymaganym dla instalacji nawadnia-

j¹cej ciœnieniu. Sprzedawcy czêsto bowiem

nie uwzglêdniaj¹ zale¿noœci miêdzy ciœnie-

niem a wydajnoœci¹. Rzeczywiste wartoœci

mo¿na odczytaæ z wykresu charakterystyki

pompy (coraz wiêcej firm umieszcza taki

wykres na opakowaniu urz¹dzenia).

Pompy zasilaj¹ce zraszacze mog¹ byæ

montowane bez zbiornika ciœnieniowego,

w systemach nawadniania kropelkowego

taki zbiornik jest konieczny; mo¿na te¿ wy-

korzystaæ kompletny zestaw hydroforowy

ze zbiornikiem przeponowym.

Przycinanie wwysokich ¿¿ywop³otów uu³atwi¹ nno¿yce
na wwysiêgniku

fo
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schniête resztki. Dziêki funkcji turbo,
przy której prêdkoœæ powietrza przekra-
cza 100 m/s, urz¹dzenie radzi sobie tak¿e
z wilgotnymi, przyklejonymi do pod³o¿a
liœæmi – w¹ski strumieñ powietrza naj-
pierw je podrywa, a nastêpnie zasysa.
W pracach porz¹dkowych czêsto wyko-
rzystuje siê wysokociœnieniowe urz¹dze-

nia myj¹ce. Wykorzystywane s¹ one do
mycia chodników, tarasów i elewacji. Ta-
kie myjki wyposa¿one s¹ w pompy wielo-
t³okowe wytwarzaj¹ce ciœnienie wody na-
wet do 150 barów, dziêki czemu znacznie
zwiêksza siê skutecznoœæ usuwania zanie-
czyszczeñ z ró¿nych powierzchni, a tak¿e
zmniejsza zu¿ycie wody. Jest ono ponad
dziesiêciokrotnie mniejsze ni¿ wtedy, gdy
do mycia u¿ywamy zwyk³ego wê¿a ogro-
dowego. Do myjek wysokociœnieniowych
do³¹czane mog¹ byæ ró¿ne koñcówki na-
tryskowe wytwarzaj¹ce p³aski, punktowy
lub wiruj¹cy strumieñ wody. Dodatkowe
wyposa¿enie umo¿liwia dodawanie do
wody preparatów chemicznych zwiêksza-
j¹cych skutecznoœæ mycia. Do mycia
mo¿na wykorzystywaæ wodê zimn¹ lub
podgrzan¹ do temperatury 40-60°C.

NAWADNIANIE
Od systematycznego podlewania trawnika,
roœlin ozdobnych, czy warzywnika zale¿y
ich kondycja, szczególnie w okresach suszy.
Podlewanie za pomoc¹ wê¿a nie jest równo-
mierne, zabiera te¿ sporo czasu. Znacznie
lepsze – wygodniejsze i skuteczniejsze – bê-
dzie zastosowanie systemu nawadniania.
Niezale¿nie od jego rodzaju taka instalacja
wymaga dostarczenia odpowiedniej iloœci
wody. Mo¿na j¹ pobieraæ z domowej insta-
lacji wodoci¹gowej. Lepszym rozwi¹zaniem
jest zamontowanie niezale¿nej pompy, czer-
pi¹cej wodê z w³asnej studni. Do tego celu
mo¿na wykorzystaæ specjalne pompy ogro-

dowe o du¿ej wydajnoœci lub te¿ zamonto-
waæ oddzielny zestaw hydroforowy.
System nawadniania zale¿y od sposobu
u¿ytkowania dzia³ki oraz od rodzaju roœlin-
noœci. Najwygodniejsze w nawadnianiu
trawników s¹ zraszacze wynurzalne, samo-
czynnie wysuwaj¹ce siê ponad poziom tere-
nu – jeœli nie pracuj¹, s¹ schowane pod zie-
mi¹, dopiero pod wp³ywem ciœnienia wody
czêœæ zraszacza wysuwa siê ku górze. Takie
urz¹dzenia, pod³¹czone do rur umieszczo-
nych w ziemi, nie przeszkadzaj¹ podczas
koszenia czy u¿ytkowania trawnika. Z sieci
rur znajduj¹cych siê pod ziemi¹ mo¿na
równie¿ zasilaæ zraszacze ustawiane na po-

wierzchni. Pod³¹cza
siê je wtedy do szybkoz³¹czki z zaworem
stopowym (umieszczonej poni¿ej poziomu
terenu).
Najlepsze s¹ takie zraszacze, w których
mo¿na regulowaæ zasiêg zraszania – najczê-
œciej jest to ko³o o promieniu 3,5-10,5 m.
Trawniki mo¿na te¿ nawadniaæ mikrozra-

szaczami, ale te maj¹ niewielki zasiêg – na-
wadniaj¹ ko³o lub jego wycinek w promie-
niu 1,5-4 m. Po³¹czone s¹ z lini¹ nawadnia-
j¹c¹ (cienkimi wê¿ykami) i umieszczone na
szpilkach, wbitych w pod³o¿e. G³owice mi-
krozraszaczy ³atwo demontowaæ i przesta-
wiaæ, gdy na przyk³ad trzeba usun¹æ chwa-
sty. Jedynym ograniczeniem jest niedu¿a
d³ugoœæ ka¿dego z wê¿yków wyprowadzo-
nych od zakopanej w pod³o¿u linii nawad-
niaj¹cej.
Oszczêdne i równomierne nawodnienie po-
jedynczych roœlin, ¿ywop³otów czy grz¹dek
zapewnia system nawadniania kropelko-

wego. Doprowadza on niewielkie iloœci wo-
dy bezpoœrednio w strefê korzeni, dziêki
czemu ograniczone s¹ straty przez parowa-
nie, a wokó³ roœliny jest stale wilgotna gle-
ba. System nawadniania kropelkowego mo-
¿e byæ umieszczony na powierzchni w po-
staci wê¿a z kroplomierzami (o regulowanej
wydajnoœci wyp³ywu), które mog¹ byæ wbu-
dowane w w¹¿ na sta³e (umieszczone we-
wn¹trz niego) lub wk³uwane w odstêpach
zale¿nych od rozmieszczenia roœlin. Linie
kropluj¹ce uk³ada siê na powierzchni grun-
tu i przysypuje gleb¹ lub kor¹. Najlepiej sto-
sowaæ linie z tzw. kompensacj¹ ciœnienia.
Ich zalet¹ jest jednakowe dozowanie wody,
niezale¿nie od tego, czy p³ynie pod górê czy
na dó³.
Automatyczne nawadnianie zapewnia ra-
cjonalne i oszczêdne zu¿ycie wody. 
Oszczêdza tak¿e czas, uwagê i wysi³ek.
Mo¿e dzia³aæ wczesnym rankiem lub póŸ-
nym wieczorem, nie zak³ócaj¹c odpoczyn-
ku na zewn¹trz. Niestety, koszt instalacji
nawadniaj¹cej jest doœæ wysoki, a ogród
musi byæ ju¿ urz¹dzony lub doœæ szczegó-
³owo zaprojektowany. PóŸniej – podczas
prac ogrodniczych – trzeba te¿ uwa¿aæ, by
nie przebiæ przewodów.                                n

Dane teleadresowe wiod¹cych producentów

oraz przyk³adowe ceny produktów podajemy

na nastêpnej stronie.

NARZÊDZIA OGRODOWE

JAKI NNAPÊD?
Urz¹dzenie wyposa¿one w silnik elektryczny

jest ³atwiejsze w obs³udze i mniej ha³aœliwe,

ale zazwyczaj ma mniejsz¹ moc przy porów-

nywalnym ciê¿arze.
n Silniki sspalinowe mog¹ byæ dwu- lub

czterosuwowe. Te pierwsze – o prostej bu-

dowie, niewielkim ciê¿arze w stosunku do

uzyskiwanej mocy oraz ³atwej obs³udze –

mog¹ pracowaæ w dowolnej pozycji. Nieste-

ty zu¿ywaj¹ sporo paliwa, emituj¹ te¿ tok-

syczne spaliny. Stosowane s¹ g³ównie

w przenoœnych maszynach ogrodniczych, 

takich jak pi³y ³añcuchowe, wykaszarki czy

opryskiwacze plecakowe. Silniki czterosu-

wowe maj¹ skomplikowan¹ budowê i spory

ciê¿ar, za to s¹ trwa³e.
n Silniki eelektryczne s¹ zasilane bezpo-

œrednio z sieci (d³ugoœæ kabla ogranicza za-

siêg urz¹dzenia) lub z akumulatora.

W sprzêcie ogrodniczym wykorzystywane

s¹ dwa rodzaje silników:

– asynchroniczne – o sta³ych obrotach, nie-

zale¿nie od obci¹¿enia; przy przeci¹¿eniu za-

trzymuj¹ siê. Nie mog¹ równie¿ byæ w³¹cza-

ne pod obci¹¿eniem, gdy¿ ich niewielki mo-

ment rozruchowy mo¿e nie wystarczyæ. S¹

ciê¿kie, za to praktyczne i trwa³e, w³aœciwie

nie wymagaj¹ konserwacji;

– komutatorowe (uniwersalne) – wyko-

rzystywane g³ównie w urz¹dzeniach prze-

noœnych, np. w pilarkach ³añcuchowych

czy no¿ycach do ¿ywop³otu. Ze wzglêdu na

doœæ szybko zu¿ywaj¹ce siê szczotki wê-

glowe oraz wysok¹ temperaturê wytwa-

rzan¹ podczas pracy, silniki te wymagaj¹

okresowej konserwacji, a ich trwa³oœæ nie

jest du¿a.

MOC PPI£Y
ELEKTRYCZNA=SPALINOWA
Moc silnika pi³y elektrycznej jest to moc

nominalna, pobierana z sieci elektrycznej.

Po uwzglêdnieniu sprawnoœci silnika i prze-

k³adni, okazuje siê, ¿e moc efektywna wyno-

si 60-70% nominalnej. I tak¹ w³aœnie zredu-

kowan¹ wartoœæ nale¿y przyjmowaæ pod-

czas porównywania parametrów pi³ z silni-

kiem elektrycznym i spalinowym.

fo
t.

 GG
AR

D
EN

ER

Elektryczna ppi³a ³³añcuchowa
przyda ssiê ddo wwielu pprac
w oogrodzie
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