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Od nie anie

Poruszanie si  zim  po 
oblodzonych i za nie onych 
drogach bywa trudne. 
W miastach mo emy liczy
na dzia anie s u b miejskich, 
które staraj  si  przeciwdzia a
skutkom nie ycy czy roztopów. 
W obr bie w asnego ogrodu 

lub podwórka to my sami musimy 
zadba , aby przydomowa 
komunikacja by a dro na 
i bezpieczna. Na szcz cie 
na zimowe utrudnienia s  coraz 
lepsze sposoby: specjalistyczny 
sprz t mechaniczny, narz dzia 
i preparaty do posypywania.

OGRODY

Od nie anie Ma gorzata Cuch
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Sposoby 
na  zim
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Narz dzia r czne
Na ma ej dzia ce do usuwania lodu 

i odgarniania niegu wokó  domu wystarcz

narz dzia r czne:

opaty,

 miot y,

 skuwacze lodu.

W przeciwie stwie do urz dze  mecha-

nicznych narz dzia r czne nie s  szko-

dliwe dla rodowiska, a ich obs uga jest 

bardzo prosta. R czne od nie anie czy 

usuwanie z chodnika lodu wymaga nieco 

si y, lecz je li robi si  to umiej tnie i stosu-

je profesjonalny sprz t, praca ta mo e by

przyjemna. 

 Odgarni ty r cznie nieg mo na wy-

wie  z terenu lub sk adowa  w wyznaczo-

nym miejscu. Podczas mrozów nieg mo e

stanowi  izolacj  dla ro lin, jednak nie po-

winno si  go przerzuca  na rabaty, g ównie 

je li s  one usytuowane we wg bieniu te-

renu lub pod o e jest ma o przepuszczal-

ne. Gruba warstwa niegu mo e utrud-

nia  dost p tlenu do przysypanych ro lin, 

a ponadto ziemia d u ej b dzie rozmarza .

Trawnika tak e nie nale y przysypywa

niegiem zgarni tym ze cie ek i podjaz-

dów; ubita warstwa niegu wolniej topnie-

je i mo e powodowa  gnicie darni. Dobrym 

rozwi zaniem jest gromadzenie niegu pod 

drzewami. W tym miejscu mo na go nawet 

ugnie . Trzeba jednak uwa a , by kopce 

niegu nie przeszkadza y w poruszaniu si

po ogrodzie.

opaty

opaty do przenoszenia i odgarniania niegu

ró ni  si  od opat do innych celów, na 

przyk ad do prac ziemnych czy przenoszenia 

w gla. Ostrze cz ci roboczej, czyli g owicy

opaty do niegu jest szerokie, boczne 

kraw dzie g owicy nie s  ostro zagi te, lecz 

ukowato wygi te do góry. Kraw d  natarcia 

opaty s u cej do od nie nia jest 

wzmocniona metalow  listw , dzi ki czemu 

opata kruszy nawet cienki lód. Stylisko jest 

d ugie, proste i lekkie, aluminiowe lub 

drewniane. Aluminiowe stylisko jest pokryte 

PVC lub ma gumow  os on , która ogranicza 

marzni cie r k. G owice opat do niegu

wykonuje si  najcz ciej z aluminium lub 

wysokiej jako ci polipropylenu, materia ów

mocnych i odpornych na nisk  temperatur .

Na w asnej posesji mo na zastosowa  nawet 

drewniany odgarniacz z prostok tnego

kawa ka sklejki lub u y opaty bez 

udogodnie  pomagaj cych w od nie aniu.

Mo na te  wybra  bardziej profesjonaln

opat , mniejsz  lub wi ksz . Sprawi ona, 

e praca b dzie l ejsza i szybciej b dzie

mo na upora  si  z odgarni ciem niegu.

opaty kompaktowe. opaty kompaktowe 

przeznaczone s  przede wszystkim do u ytku 

na ma ych powierzchniach, do od nie ania 

krótkich podjazdów i cie ek przed domem. 

Umo liwiaj  wydajn  prac , która nie 

przyczynia si  do obci e  kr gos upa. 

Stanowi  wygodne narz dzie pracy równie

dla kobiet. opaty kompaktowe s atwe 

w przechowywaniu i transporcie. Mo na je 

z o y , odczepiaj c lub sk adaj c stylisko.

Waga: ok. 0,5 kg

Szeroko  g owicy: ok. 25 cm

Du e opaty profesjonalne. Du e opaty do 

od nie ania przeznaczone s  nie tylko dla 

profesjonalistów, ale i dla w a cicieli

ogrodów. Z pewno ci  pos u  przez wiele 

sezonów. Du e opaty umo liwiaj  wydajn

i d ugotrwa  prac . Poszczególne elementy 

tego narz dzia s  odpowiednio wywa one.

Komfort pracy podnosz  tak e wygodne, 

szerokie uchwyty. W niektórych modelach 

mo e wyst powa  równie  dodatkowy 

uchwyt poni ej po owy styliska. Materia y, 

z których s  zbudowane, to aluminium, 

polipropylen lub w ókno szklane, które 

cechuje lekko  i wytrzyma o . Stalowa 

listwa wzmacnia kraw d  natarcia g owicy. 

Dzi ki temu opata kruszy nawet cienki lód 

na powierzchni chodnika lub podjazdu. 

Gumowe wyko czenie kraw dzi g owicy

zabezpiecza przed porysowaniem 

od nie anej powierzchni.

Waga: od pó tora do kilku kilogramów

Szeroko  g owicy: 30–50 cm

Profesjonalne opaty, przy obs udze których 

mog  pracowa  dwie osoby, maj  szeroki, 

metalowy uchwyt w kszta cie litery U, który 

mo e by  sk adany. Od spodu g owicy znaj-

duj  si  rolki do przewo enia niegu. 

Umo liwiaj  one wydajn , d ugotrwa  pra-

c , która nie obci a kr gos upa. 

Waga: ok. 7 kg

Szeroko  g owicy: 60–85 cm

fo
t.

 Z
e
ta

fo
t.

 P
ro

s
p

e
rp

la
s
t

 Plastikowa opata do niegu okuta blach
ocynkowan . Tworzywo sztuczne, z którego 
wykonuje si opaty do niegu, jest odporne na 
nisk  temperatur  i nie przylepia si  do niego nieg

 Profesjonalna opata, któr
jednocze nie mog  pracowa  dwie osoby

 Ko a od nie arek maj  opony niepodatne na po lizgi, ale mog
by  zaopatrzone tak e w g sienice zwi kszaj ce przyczepno

”
 Obowi zkiem w a ciciela

dzia ki jest od nie anie

nie tylko w asnej posesji, 

ale i chodnika, który 

biegnie wzd u  niej

”
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Miot y do niegu

Miot y do niegu skuteczne s  tylko 

w przypadku cienkiej warstwy wie ego

niegu. Przydaj  si  przy od nie aniu

niewielkich podjazdów i krótkich cie ek.

Wykonane s  z tworzywa sztucznego lub 

brzozowych ga zek.

D ugo : 70–180 cm

Skuwacze lodu

Skuwacze lodu s u  do kruszenia 

zlodowacia ego niegu oraz lodu przed 

domem i w ogrodzie. Zbudowane s

z g owicy i drewnianego trzonka. P aska 

lub lekko wg biona g owica ma kszta t

prostok tny, trapezowy lub pó kolisty. 

Produkuje si  je z utwardzonej stali. 

Powierzchnia mo e by  ocynkowana. 

Mocna g owica jest bardziej skuteczna 

w kruszeniu lodu ni opata ze 

wzmocnion  kraw dzi . Wygodny uchwyt 

u atwia prac .

Szeroko  g owicy: 15–36 cm

Sprz t mechaniczny
Od nie arki

Od nie arki staj  si  coraz bardziej 

popularne, a ich wybór jest bardzo du y. 

Wybieraj c odpowiedni model, nale y wzi

pod uwag  przede wszystkim wielko

od nie anej powierzchni. Urz dzenia bardziej 

wydajne, z w asnym nap dem, 

s  niestety dro sze i wi ksze. Od nie arka 

wci ga nieg przez wirnik, a wyrzuca za 

pomoc  turbiny. Wirnik zaopatrzony 

w gumowe elementy z pewno ci  nie 

porysuje od nie anej kostki. Z bkowane 

ostrza wirnika s  w stanie skruszy  nawet 

zamarzni ty nieg i lód na od nie anej 

powierzchni. Regulacja tunelu wyrzutowego 

umo liwia obracanie go i zmian  kierunku 

wyrzutu niegu. Od nie arki maj

w wyposa eniu tak e o wietlenie 

umo liwiaj ce prac  po zmroku. 

Od nie arki elektryczne. atwe w obs u-

dze od nie arki elektryczne doskona e s  do 

pracy na niewielkich obszarach, 

z powodzeniem radz  sobie w terenie 

o znacznym pochyleniu (ponad 20 procent), 

gdzie nie mo na u y  du ych od nie arek 

spalinowych. Od nie arki elektryczne s

mniejsze i l ejsze. Niestety, mniejsza jest te

ich wydajno  i szeroko  od nie ania. 

Cechuje je tak e du a zwrotno . Mog  nie 

poradzi  sobie jednak z grubsz  warstw

niegu (oko o 30 cm) lub mokrym niegiem. 

Od nie arki elektryczne wci gaj nieg za 

pomoc  plastikowego wirnika. Urz dzenie 

wgryza si  w nieg, przez co posuwa si  do 

przodu. Dzi ki temu pchanie od nie arki jest 

u atwione. Od nie arki te wymagaj  jednak 

pod czenia do pr du, co nieco utrudnia 

prac . R czki urz dzenia mog  by  sk adane, 

u atwia to przechowywanie.

Szeroko  od nie ania: 0,32–0,42 m

Odleg o  wyrzutu niegu: 1–5 m

Moc silnika: 1,3–2 kW

Waga: 13–23 kg

Spalinowe od nie arki kompaktowe.

Od nie arki kompaktowe, szczególnie 

przydatne w ma ych ogrodach, poradz

sobie z warstw niegu o grubo ci oko o 30 

centymetrów. Niewielkie rozmiary, lekko

i spora wydajno  to ich atuty. Podobnie jak 

fo
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 Od nie arki spalinowe o wi kszych gabarytach mog  wyrzuca nieg na odleg o  20 metrów

”
 Od nie arki elektryczne 

z powodzeniem radz

sobie w terenie 

o pochyleniu wynosz cym

nawet ponad 20 procent, 

na którym nie mo na u y

du ych od nie arek

spalinowych

”
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 Od nie arki elektryczne, podobnie jak niewielkie 
od nie arki spalinowe, pracuj  cicho, a przy tym 
nie emituj  spalin
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 G o no  pracy du ych od nie arek spalinowych 
jest wi ksza ni  przy mniejszych modelach, 
a zamiast opon bardzo cz sto wyst puj  g sienice
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od nie arki elektryczne, jest to wygodne 

narz dzie pracy równie  dla kobiet. 

Od nie arki kompaktowe cechuje ponadto 

zwrotno , dok adno  od nie ania, 

niska emisja spalin i cichy sposób pracy. 

Sk adane r czki pomagaj  w przecho-

wywaniu. Urz dzenia te maj  ko a lub 

g sienice i w asny nap d.

Szeroko  od nie ania: 0,50–0,55 m

Odleg o  wyrzutu niegu: do 14 m

Moc silnika: 4,5–8 KM    

Wydajno : 29–60 t/h

Waga: 20–70 kg

Du e od nie arki spalinowe. Du e

od nie arki spalinowe maj  zastosowanie 

w wi kszych ogrodach przy od nie aniu 

d ugich, kilkunastometrowych podjazdów 

i cie ek, oraz w terenach o intensywnych 

opadach niegu. Wysoka u yteczno  na 

wi kszych powierzchniach umo liwia 

zastosowanie w obr bie parków i terenów 

wokó  siedzib firm oraz instytucji. 

W przypadku du ych od nie arek w a-

sny nap d jest niezb dny. Mocny, 4-suwowy 

silnik zapewnia wysok  wydajno .

Urz dzenia te poradz  sobie z warstw nie-

gu o grubo ci oko o 50 cm. Metalowy wir-

nik i turbina umo liwiaj  usuni cie niegu 

zanieczyszczonego (nawet drobnym gru-

zem). Nie jest jednak mo liwe u ywanie 

tego typu od nie arek na terenie o pochyle-

niu przekraczaj cym 20 procent.

Szeroko  od nie ania: 0,6–1,2 m

Odleg o  wyrzutu niegu: 10–20 m

Moc silnika: 8–18 KM

Wydajno : 50–135 t/h

Waga: 80–130 kg

Od nie arki o nap dzie hybrydowym. Nap d

hybrydowy to po czenie nap du spalinowego 

z elektrycznym. czy on zalety od nie arek 

elektrycznych i spalinowych. Od nie arki 

o nap dzie hybrydowym charakteryzuj  si

cich  prac  i niskim zu yciem paliwa.

Szeroko  od nie ania: ok. 0,8 m 

Odleg o  wyrzutu niegu: ok. 17 m 

Moc silnika: 11–15 KM

Wydajno : ok. 65 t/h

P ugi

Popularnym sposobem usuwania zimowych 

utrudnie  jest stosowanie p ugów 

nie nych, doczepianych do traktora, 

kosiarki z w asnym nap dem lub 

od nie arki. Dzi ki nim udra nianie nawet 

d ugich podjazdów i cie ek ogrodowych 

nie jest problemem. P ugi mog  by

wyposa one w metalow  listw  przy 

kraw dzi roboczej, która umo liwia 

zdrapywanie lodu z powierzchni chodnika 

czy drogi. Do zgarniania niegu s u y

gumowa listwa przy kraw dzi p ugu.

Traktorki ogrodowe z doczepianym p u-

giem to dobry sposób na od nie anie te-

renów pagórkowatych. P ug do traktorka 

mo e mie  prost  konstrukcj  umo liwiaj -

c  ustawienie p uga w pozycji roboczej lub 

transportowej. Bardziej skomplikowane p u-

gi maj  regulowan  d wigniami wysoko

od nie ania i k t natarcia. Doczepiane le-

miesze (p ugi) maj  szeroko  oko o 1,2 m.

P ug do od nie arki to niewielki, atwy 

w monta u lemiesz z regulowanym k -

tem ustawienia wzgl dem od nie anej po-

wierzchni i kraw dzi  wzmocnion  me-

talow  listw . Do lemieszy przyczepia si

obci niki. Szeroko  lemiesza: 1–1,2 m.

Preparaty do liskich 
nawierzchni 
Posypywanie nawierzchni ró nymi

mieszankami to znany sposób na pozbycie 

si  oblodzenia ci gów komunikacyjnych 

i powierzchni ogrodu. Do uszorstniania 

nawierzchni ogrodu mo na u y

nast puj cych materia ów: 

Mieszanka piaskowo-solna. Sk ad mieszanki 

to 25% soli i 75% piasku. Trzeba pami ta ,

e sól jest szkodliwa dla ro lin (mo e by

przyczyn  suszy fizjologicznej prowadz cej

do obumierania ro lin), wi c stosowanie tej 

mieszanki na nawierzchnie w ogrodzie 

powinno by  jak najbardziej ograniczone. 

Najmniej inwazyjne dla rodowiska jest 

posypywanie samym piaskiem.

u el i popió . u el swoj  struktur

powoduje nierówno ci i szorstko

nawierzchni. Posypywanie nawierzchni 

popio em to stary i skuteczny sposób na 

oblodzenia. Trzeba jednak uwa a , by wraz 

z popio em nie wysypa  na drog  odpadków 

pozosta ych po spaleniu (np. gwo dzi).

Inne rodki chemiczne. Na rynku s  do-

st pne gotowe granulaty przeciw oblodze-

niom. Roztapiaj  one lód, ubity nieg i b o-

to po niegowe. Granulaty te mog  zast pi

nawet usuwanie niegu i kucie lodu, bo roz-

puszczaj  je i dzia aj  przeciwpo lizgowo. Ich 

dzia anie jest skuteczniejsze ni  mieszanki 

soli i piasku, a przy tym nie s  szkodliwe dla 

ro lin i rodowiska. Nie niszcz  te  obuwia, 

gumy, ceg y, tworzyw sztucznych, asfaltu ani 

metali. Mo na je stosowa  do od nie ania da-

chów, dróg, placów, podjazdów, nawet na po-

chy ym terenie. Dzia anie jest natychmiasto-

wej i utrzymuje si  do trzech dni od u ycia 

granulatu.

”
 Du e od nie arki

spalinowe dadz

sobie rad

z warstw niegu

o grubo ci

nawet oko o 50 cm

”

 P ug nie ny podczepiony do traktorka 
ogrodowego od nie a teren szerzej ni  wi kszo
od nie arek

 Dzi ki instalacji ogrzewania przeciwoblo-
dzeniowego powierzchnia jest sucha 
i wykazuje du  przyczepno
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plpl W i c e j . . .  c e n y,  f i r m y,  p r o d u k t y,  k a l k u l a t o r y,  a r t y k u y.  K l i k n i j  n a  w w w. b u d u j e m y d o m . p l

J a k o  j e d y n i  p u b l i k u j e m y  a k t u a l n e  R A N K I N G I  P R O D U K T Ó W !

INFO RYNEK  Ile kosztuj  od nie arki?

PRZYDATNE ADRESY

ASGATEC SF 2000ASGATEC SF  2000
szeroko  robocza: 60 cm
odleg o  wyrzutu: 1-5 m
moc silnika: 2000 W 
ci ar: 17,5 kg
k t obrotu komina: 180 stopni
cena: 435 z

KÄRCHER STH 953RCHER STH 953
szeroko  robocza: 53 cm
odleg o  wyrzutu: 6-8 m
moc silnika: 4,5 KM
ci ar: 33 kg
k t obrotu komina: 190 stopni
cena: 3873,47 zcena: 3873,47 z

KÄRCHER STH 8.66
szeroko  robocza: 66 cm
odleg o  wyrzutu: 10-15 m
moc silnika: 8 KM
ci ar: 92 kg
k t obrotu komina: 190 stopni
cena: 7686,00 z

HUSQVARNA 1130 STE
szeroko  robocza: 76 cm 
moc silnika: 11,5 KM
ci ar: 130 kg
cena: 7905 z

Instalacja ogrzewania 
przeciwoblodzeniowego

lisko ci nawierzchni i gromadzeniu si

niegu na podjazdach czy schodach 

zewn trznych mo na zapobiec radykalnie, 

uwalniaj c si  tym sposobem od codziennych 

uci liwo ci. W tym celu trzeba zainstalowa

ogrzewanie przeciwoblodzeniowe, które 

rozmra a i chroni przed ponownym 

oblodzeniem. Instalacja ogrzewania 

przeciwoblodzeniowego jest do  kosztowna. 

Polega na monta u kabli lub mat grzejnych 

pod dan  nawierzchni  ko o domu. System 

wyposa ony jest w czujniki decyduj ce 

o w czaniu si  ogrzewania przy spadku 

temperatury. Systemy niektórych produ-

centów nie wymagaj  konserwacji 

i charakteryzuj  si  zautomatyzowan

obs ug .

Kable ogrzewania przeciwoblodzeniowego 

montowane s  na siatce, w kleju pod p ytkami 

tarasu lub schodów b d  w piasku lub betonie 

pod nawierzchni  podjazdów. Maj  one moc-

n  konstrukcj , która umo liwia bezpieczny 

monta . Produkty niektórych firm wykazuj

tak e odporno  na czynniki chemiczne i wy-

sok  temperatur . Mog  te  mie  wewn trz 

przewodu dodatkow  pow ok  wykonan  z 

metalu, co zapewnia odporno  na wilgo .

Kable te s  zazwyczaj plastyczne, dzi ki temu 

atwo je u o y . Maty równie  charakteryzuj

si atwym i szybkim monta em. Instaluje si

je w podsypce piaskowej lub betonie. 

 Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe mo na zastosowa  do nawierzchni kamiennych, ceramicznych, 
betonowych i asfaltowych

 Mata ogrzewania przeciwoblodzeniowego
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OPATY DO NIEGU

PROSPERPLAST tel. 033 817 70 03 www.prosperplast.pl

ZETA tel. 012 274 64 64 www.zeta.krakow.pl

OD NIE ARKI

HUSQVARNA tel. 022 330 96 00 www.husqvarna.pl

KÄRCHER tel. 0 801 811 234  www.karcher.pl

OGRZEWANIE PRZECIWOBLODZENIOWE

ELEKTRA tel. 022 843 32 82 www.elektra.pl

LUXBUD tel. 022 839 82 30 www.luxbud.com.pl

TYCO THERMAL CONTROLS

 tel. 022 545 29 50 www.tycothermal.pl

– ceny brut to – 
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