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Kosiarka do trawy to niezb dny sprz t

ogrodniczy, nawet je li przydomowy traw-

nik jest niewielki. Wybór modeli jest ogrom-

ny: pocz wszy od ma ych kosiarek r cznych, 

a sko czywszy na samobie nych traktorkach 

o du ej wydajno ci koszenia. Zanim jednak

wybierzemy si  po sprz t do sklepu, zasta-

nówmy si , na jakim terenie znajduje si

nasz trawnik, jak  ma powierzchni  i jak 

cz sto ma by  strzy ony, bo od tego g ównie 

zale y, jaki model powinni my wybra .

Wielko  trawnika
Wa nym kryterium podczas wyboru kosiar-

ki jest wielko  trawnika. Oczywi cie nawet 

ma  kosiark  mo n  kosi  du  powierzch-

ni  murawy, ale b dzie to bardzo praco-

ch onne. 

Kosiarki r czne zdaj  egzamin tylko na 

ma ych trawnikach. Podobnie elektrycz-

ne – bo czas pracy akumulatora jest ogra-

niczony, a w przypadku modeli pod cza-

nych do sieci zasi g urz dzenia ogranicza 

d ugo  przewodu zasilaj cego. Je li traw-

nik jest wi kszy ni  zasi g kabla kosiarki, 

a w ogrodzie nie ma kilku róde  zasilania 

umo liwiaj cych dost p kosiarki do ca ego 

trawnika, do wyboru mamy kosiark  aku-

mulatorow  lub spalinow .

Du y trawnik wygodnie kosi  kosiark

spalinow z nap dem, bo nie trzeba jej 

pcha , lub minitraktorkiem z siedziskiem. 

Pami tajmy, e szybko  koszenia zale y

przede wszystkim od szeroko ci roboczej 

kosiarki. Modele, które trzeba pcha ,
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Ma gorzata Cuch

Aby trawnik wygl da

adnie i zdrowo, 

konieczne jest jego 

regularne koszenie. 

Dla wielu z nas 

bywa ono mudn

czynno ci , ale prac

t  mo e u atwi

odpowiednio dobrana 

kosiarka, o w a ciwej 

wielko ci i mocy.
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OGRODY

powierzchnia 

trawnika

[m2]

rodzaj kosiarki

do 100 r czna

do 200 akumulatorowa

do 500
elektryczna sieciowa

lub hybrydowa

do 1500 spalinowa bez nap du

do 3000 spalinowa z nap dem

powy ej 3000 traktorowa

Jak dobra  kosiark  do wielko ci 
trawnika?

BD5_kosiarki.indd 160BD5_kosiarki.indd   160 2010-05-21 11:38:052010-05-21   11:38:05



Wybór kosiarki

BUDUJEMY DOM 6/2010 161

maj 28–57 cm szeroko ci, a samojezdne

– 55–122 cm. Kosiark  o szeroko ci robo-

czej 25–30 cm w pó  godziny skosimy do 

400 m2 trawnika, a o szeroko ci 30–40 cm 

– do 800 m2. Do du ych trawników (o pow. 

wi kszej ni  1000 m2) trzeba kupi  kosiark

o szeroko ci roboczej min. 50 cm.

Kszta t trawnika
Do koszenia niewielkich trawników o niere-

gularnym kszta cie, b d cych uzupe nieniem 

ro linno ci, znakomicie nadaj  si  niewielkie 

kosiarki elektryczne i r czne o ma ej szeroko-

ci roboczej, którymi atwo manewrowa  mi -

dzy drzewami, krzewami czy rabatami. 

Du y, prostok tny trawnik mo na szybko 

skosi  kosiark  o du ej szeroko ci roboczej 

(min. 50 cm) i o du ej mocy silnika (min. 

4 KM).

Ukszta towanie i rodzaj terenu
Wi kszo  kosiarek spalinowych wypo-

sa ona jest w silnik 4-suwowy. Nie s  one 

polecane do pracy na terenie o znacznym 

nachyleniu, bo silnik nie jest wtedy dosta-

tecznie smarowany. Do pracy na pochy o-

ciach odpowiednie s  natomiast kosiarki 

z silnikiem 2-suwowym oraz r czne i elek-

tryczne.

 Trawnik na terenie nierównym, z zag -

bieniami, oraz na dzia ce le nej, na której 

mog  le e  szyszki lub ga zki, najlepiej ko-

si  kos  spalinow  lub elektryczn .

Jak cz sto kosimy?
Je li zale y nam na krótko przystrzy onej 

(do 3 cm), ozdobnej murawie i kosimy j  mi-

nimum raz na tydzie , najlepszym wyborem 

b dzie kosiarka b bnowa (r czna lub elek-

tryczna).

Je eli natomiast trawnik kosimy do  rzad-

ko (rzadziej ni  raz w tygodniu), wybierzmy 

kosiark rotacyjn (elektryczn  lub spalino-

w ) z silnikiem o redniej mocy.

W przypadku trawy koszonej bardzo rzad-

ko, która podczas strzy enia jest wysoka, 

najwygodniejsza b dzie kosiarka rotacyjna 

o du ej mocy (powy ej 4 KM) z wyrzutem 

bocznym. Poradzi sobie nawet z mokr  i za-

chwaszczon  traw . Doskonale sprawdzi si

na dzia ce letniskowej, gdzie rzadko piel -

gnujemy trawnik.

Czy ma by  cicha? 
Najcichsze s  kosiarki r czne (nie maj  bo-

wiem silnika) i elektryczne – emituj  ha as 

o nat eniu 69–87 dB. O wiele g o niej pracu-

j  modele z silnikiem spalinowym, najcichsze 

z nich emituj  ha as o nat eniu 94 dB.

 Kosiark  traktorow  mo na wykorzysta  do ró -

nych prac ogrodniczych, po zamontowaniu dodat-

kowego wyposa enia – nawet do od nie ania

Kosiarka traktorowa
Je li do koszenia mamy teren o powierzchni kilku tysi cy metrów kwadratowych, warto 

pomy le  o zakupie  kosiarki traktorowej. Traktorki wyposa one s  w dwuno owe kosiar-

ki o szeroko ci roboczej ok. 1 m, które zbieraj  traw  do du ego, zamontowanego z ty u

zbiornika lub maj  wyrzut boczny. Silnik o mocy 10–18 KM nap dza zarówno zespó  tn cy, 

jak i przek adni  4–5-biegow  lub bezstopniow  (obie z biegiem wstecznym). Wysoko

ci cia reguluje si  jedn  d wigni  centraln . W czasie przejazdów ja owych mo na od -

czy  nap d no y kosiarki.
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 R czna kosiarka b bnowa ze sk adan  r czk ,

która podczas przechowywania zajmuje niewiele 

miejsca. Wygodny uchwyt u atwia przenoszenie 

maszyny

Regulacja
wysoko ci ci cia
Podczas wyboru kosiarki warto zwró-

ci  uwag  na sposób regulacji wysoko-

ci ci cia. Regulacja ta mo e by  nast -

puj ca:

indywidualna – ka de ko o ma odr bny 

regulator wysoko ci koszenia. Regulacja 

taka bywa jednak uci liwa, trzeba te

zwraca  uwag , aby wszystkie ko a by y

jednakowo ustawione, w przeciwnym ra-

zie mo e doj  do uszkodzenia kosiarki;

cz ciowo scentralizowana – system 

niezale nego podnoszenia osi przedniej 

lub tylnej;

scentralizowana – po o enie wszystkich 

kó  zmienia si  za pomoc  jednej d wigni.

Bezpieczna kosiarka
Kosiarka spalinowa powinna mie ha-

mulec zatrzymuj cy silnik i no e po 2–3 se-

kundach od zwolnienia d wigni nap du.

Modele z silnikiem elektrycznym maj

d wignie bezpiecze stwa po czone z wy-

cznikiem pracy silnika. Ich zwolnienie po-

woduje zatrzymanie pracy kosiarki. S  tak e

zabezpieczeniem przed przypadkowym uru-

chomieniem maszyny. Cho  kosiarka przy-

stosowana jest do pracy przy zasilaniu bez 

uziemienia, to obwód, do którego j  pod -

czymy, musi by  zabezpieczony wy czni-

kiem ró nicowo-pr dowym. W przypadku 

przetarcia lub przerwania przewodu dotkni -

cie odizolowanej y y mo e sko czy  si  tra-

gicznie, je li w obwodzie nie b dzie wy cz-

nika chroni cego przed pora eniem.

 Przy zakupie warto sprawdzi , czy 

urz dzenie ma certyfikat na Znak 

Bezpiecze stwa (jest wtedy oznaczone 

znakiem „B”).
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Ogrody

Przechowywanie 
Kosiark  nale y przechowywa  w suchym 

pomieszczeniu. Je li nie mamy zbyt wiele 

miejsca, zdecydujmy si  na ma y, lekki mo-

del. Kosiark  b bnow  mo na nawet zawie-

si  na cianie, natomiast z silnikiem spa-

linowym powinna zawsze znajdowa  si

w pozycji poziomej. Zaoszcz dzenie miej-

sca podczas przechowywania kosiarki mo e

umo liwi  sk adany uchwyt do prowadze-

nia urz dzenia.

Obs uga i konserwacja
Kosiarki elektryczne

Pracuj c kosiark , trzeba uwa a , by nie do-

sz o do spl tania lub co gorsza – najechania 

na kabel. Podczas koszenia wi kszego traw-

nika najlepiej korzysta  z pomocy drugiej 

osoby, która b dzie kontrolowa a, czy u o e-

nie przewodu jest prawid owe. 

Kosiarki r czne

Kosiarki elektryczne

fo
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 Elektryczna kosiarka rotacyjna z du ym zbiorni-

kiem na traw . Dzi ki specjalnemu grzebieniowi, 

który doprowadza d b a trawy pod nó , umo liwia 

dok adne koszenie nawet wzd u  murów. Kosiarka 

wa y zaledwie 6,8 kg, dlatego atwo ni  manewro-

wa  i przenosi

fo
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 Kosiarka spalinowa do trawników 

redniej wielko ci (do 1200 m2), 

o szeroko ci ci cia 46 cm. 

Po zamontowaniu za lepki 

kana u wyrzutowego 

kosiark  mo na atwo  

przestawi  na 

funkcj  mielenia

Kosiarki spalinowe pracuj  bardzo g o no, ale 

s  wygodniejsze od elektrycznych, bo nie maj

kabla, na który zdarza si  najecha

Wyposa one s  w b bnowy przyrz d tn cy z no ami listwowymi. Nie maj  silnika – na-

p d na b ben tn cy przenoszony jest z kó  podporowych, a koszenie wykonuje si  skokami, 

nadaj c kosiarce mo liwie du  pr dko  przez gwa towne wyprostowanie r k.

Koszenie przypomina cinanie za pomoc  no yczek – d b a trawy nie maj  poszarpanych ko -

ców, nie ó kn  i s  bardziej odporne na choroby. Z tego powodu kosiarki r czne s  doskona e do 

piel gnacji trawników dywanowych typu angielskiego – systematycznie koszonych na wysoko

do 3 cm. Po skoszeniu traw  nale y zgrabi  lub zebra  za pomoc  odkurzacza ogrodowego.

 Przy zakupie takiej kosiarki warto zwróci  uwag  na opory toczenia (warto dla porów-

nania  przetoczy  kilka modeli) oraz na zakres i sposób regulacji wysoko ci ci cia.

W tej grupie kosiarek znajduj  si  urz dzenia akumulatorowe, zasilane kablem elek-

trycznym i hybrydowe (pracuj  dzi ki energii z akumulatora lub przy zasilaniu sieciowym). 

W wi kszo ci kosiarek elektrycznych zamontowany jest rotacyjny nó  tn cy z pionow  osi

obrotu, ale s  te  modele z b bnowym przyrz dem tn cym. 

Moc silników. Najcz ciej wynosi 700–1600 W.

Obudowa. Wykonywane s  g ównie z tworzyw sztucznych, ale s  te  modele z obudo-

w  aluminiow  lub stalow .

Podwozie. W ta szych modelach ko a o yskowane s  na plastikowych tulejach, a regulacja 

wysoko ci polega na przestawieniu rub w otworach regulacyjnych oddzielnie dla ka dego ko a. 

Trwa o  takiego o yskowania jest do  ograniczona i po kilku sezonach ko a z regu y trzeba wy-

mieni . Dro sze modele maj  ko a na o yskach kulkowych. Rregulacja wysoko ci koszenia od-

bywa si  przez oddzielne  podnoszenie osi przedniej lub tylnej lub za pomoc  d wigni centralnej. 

Z zasilaniem sieciowym

Wyposa one s  w silnik po czony bezpo rednio z no em tn cym. Warto zwróci  uwag , czy na po-

czeniu silnika z no em tn cym znajduje si  sprz g o przeci eniowe, chroni ce silnik przed skut-

kami zablokowania no a, gdy trafi on na kamie  czy kraw nik. Wa ne jest te , czy silnik ma zabez-

pieczenie przed przegrzaniem, do którego mo e doj  np. przy koszeniu wysokiej, mokrej trawy.

Akumulatorowe i hybrydowe 

Kosiarki te s  kilkakrotnie dro sze od kosiarek z zasilaniem sieciowym, ale nie trzeba pod-

cza  ich za pomoc  kabla do ród a zasilania. Wyposa one s  w akumulatory litowo-po-

limerowe o du ej sprawno ci, które jednak po kilku latach trzeba wymienia , co zwi ksza 

koszty u ytkowania. Maj  te  z regu y mniejsz  moc ni  kosiarki sieciowe, a ci ar akumu-

latora wp ywa na zwi kszenie oporów toczenia. 

 Akumulator ma okre lon  pojemno  elektryczn  i gdy si  wyczerpie, trzeba poczeka

2–3 godziny na jego na adowanie. Kosiark  hybrydow , w przypadku roz adowania akumu-

latora, mo na pod czy  do sieci, co umo liwia dalsz  prac  (w tym czasie akumulator mo e

si adowa ). Aby stwierdzi , czy dana kosiarka akumulatorowa sprawdzi si  podczas ko-

szeniu naszego trawnika, trzeba okre li , ile czasu potrzeba do jego skoszenia. Producenci 

podaj  powierzchni  lub czas koszenia, na jaki wystarczy na adowany akumulator w danej 

kosiarce, ale nale y pami ta , e np. podczas koszenia wysokiej trawy akumulator szybciej 

si  roz adowuje. Oprócz tego z czasem spada jego pojemno .
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W a ciciele kosiarek elektrycznych powin-

ni pami ta  o systematycznym usuwaniu na-

gromadzonych zanieczyszcze  z wn trza 

obudowy i sprawdzaniu stanu no a tn cego. 

Okresowo powinien by  on ostrzony, a w ra-

zie jego odkszta cenia lub wykruszenia – wy-

mieniony.

Kosiarki spalinowe

Przed u yciem kosiarki spalinowej trzeba

pami ta  o sprawdzeniu poziomu oleju 

w silniku i ilo ci paliwa w zbiorniku.

Kosiarki te wymagaj  okresowego czysz-

czenia lub wymiany filtra powietrza. 

Wskazane jest, aby raz w sezonie kosiarka 

trafi a do przegl du w punkcie serwisowym 

w celu oczyszczenia i regulacji silnika. 

Oprócz tego na bie co nale y sprawdza

stan no a i go ostrzy . W razie potrzeby 

trzeba tak e smarowa  miejsca okre lone 

w instrukcji obs ugi.  

Co ze ci t  traw ?

Ile kosztuj  kosiarki?
Ceny poszczególnych rodzajów kosiarek 

kszta tuj  si  nast puj co:

 r czne: 130–600 z ;

elektryczne z zasilaniem sieciowym: 

170–600 z ;

akumulatorowe i hybrydowe: 500–1800 z ;

spalinowe: bez nap du – 600–1200 z ,

z nap dem – 1000–1800 z ;

 traktorowe: 4000–10000 z .

Koszt kosiarki zale y od jej wyposa enia 

i zastosowanych rozwi za  technicznych. 

Warto wiedzie , e ceny urz dze  poszcze-

gólnych producentów znacznie ró ni  si

od siebie, ponadto s  ró ne w poszczegól-

nych sklepach.

Kosiarki spalinowe

 Solidna kosiarka spalinowa bez nap du, osa-

dzona na ocynkowanym, stalowym podwoziu. 

Wyposa ona jest w por czny pojemnik na traw

i sk adany uchwyt. Umo liwia koszenie ze zbiera-

niem, rozdrabnianiem lub wyrzutem pokosu
fo
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Kosiarka zasilana kablem elektrycznym, z uk adem 

kierowniczym. Jest zwrotna i bez problemu mo na ni

kosi  w trudno dost pnych miejscach. Wyposa ona 

jest w centraln  regulacj  wysoko ci ci cia
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S  bardziej k opotliwe w eksploatacji ni  elektryczne, ale mo na nimi pracowa  niezale -

nie od dost pu do sieci elektrycznej. Charakteryzuj  si  du  moc  oraz du  szeroko ci

robocz , co pozwala na efektywn  prac  nawet przy mocno wybuja ej trawie i du ym za-

chwaszczeniu ro linami o twardych odygach. Maj  rotacyjny przyrz d tn cy.

Silnik. Montowane s  g ównie silniki 4-suwowe, ch odzone powietrzem.

Moc. 3,5–6 KM dla kosiarek z nap dem i bez oraz 10–18 KM w przypadku traktorków. 

Zbiornik paliwa wystarcza zwykle na 1–2 godziny pracy. 

Rozrusznik. Mo e by  r czny (uruchamianie kosiarki za pomoc  linki) lub elektryczny (w ko-

siarkach o wi kszej mocy), zasilany z niewielkiego akumulatora.

Obudowa.  Najcz ciej ze stali (kosiarki z obudow  stalow  s  najci sze).

Podwozie. Ko a osadzone s  na obudowie. Z regu y wyposa one s  one w o yska kulko-

we o niewielkich oporach, zamkni te w szczelnej os onie. o yska kulkowe nie wymagaj

okresowego smarowania. Dobrze je li ko a, zw aszcza tylne, s  du e – u atwiaj  prowadze-

nie kosiarki, gdy nape niony kosz stanowi dodatkowe obci enie.

Nap d. Kosiarki z nap dem umo liwiaj  jazd  tylko z jedn  pr dko ci  lub wyposa one s  w kil-

kustopniow  przek adni  (mog  umo liwia  nawet p ynn  regulacj  pr dko ci jazdy). W ka dym

momencie mo na wy czy  nap d i pracowa  urz dzeniem, jak kosiark  bez nap du.

Kosiarki spalinowe mog  by  wyposa one w kosz, w którym gromadzi si ci ta trawa, 

w wyrzut boczny lub mog  mie  funkcj  miel c . Zale nie od modelu kosiarka przystoso-

wana jest do pracy tylko w jednym trybie lub mo na zmienia  go na inny.

Pozostawianie pokosu. Je li u yli my kosiarki z funkcj  mielenia skoszonej trawy, 

rozdrobniony pokos pozosta y po strzy eniu na powierzchni trawnika mo na pozostawi

jako tzw. nawóz zielony. Pozostawienie pokosu jest te  korzystnym rozwi zaniem, gdy nie 

mamy miejsca na jego gromadzenie (wywóz mo e si  wi za  z kosztami). Kosiarki z funk-

cj  mielenia trawy zwykle rozdrabniaj  ca y pokos, jednak w przypadku niektórych mode-

li sami decydujemy, ile pokosu pozostanie na trawniku, a ile zostanie zebrane do kosza. 

Z funkcji mielenia mo na korzysta  przy cz stym koszeniu. Nie mo na jednak stale pozo-

stawia ci tej trawy na murawie, gdy  sprzyja to rozwojowi chorób ro lin (po 2–3 kosze-

niach z pozostawieniem pokosu, kolejnym razem traw  nale y zebra ).

Zbieranie pokosu. Przy zastosowaniu kosiarki z wyrzutem bocznym skoszon  traw

trzeba zgrabi  i wywie  z trawnika. Pokos wyrzucany jest przez boczn  os on , dzi ki cze-

mu kosiarka nie zapycha si  przy koszeniu wysokiej trawy.

Trawa mo e by  te  zbierana do zbiornika w postaci parcianego lub plastikowego kosza, w który 

wyposa ona jest kosiarka. Kosiarka z koszem ma zastosowanie w przypadku trawników koszo-

nych systematycznie (gdy wysoko d be  nie przekracza 12 cm) – najcz ciej w ogrodach przy-

domowych.
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