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Kosiarki stanowi  dzi  najliczniejsz  grup

spo ród wszystkich narz dzi ogrodowych. 

W zale no ci od rodzaju zasilania, kosiar-

ki mo emy podzieli  na  r czne, spalino-

we (dwu- i czterosuwowe) oraz elektrycz-

ne (zasilane pr dem z sieci energetycznej 

lub z akumulatora). W zale no ci od tech-

nologii koszenia wyró niamy kosiarki b b-

nowe, rotacyjne (najpopularniejsze), li-

stwowe. Do osobnej kategorii nale a oby 

zaliczy  te  kosy i podkaszarki. Kosiarki 

mog  by  pchane, samobie ne lub traktoro-

we, z koszem na traw  lub miel ce, z obu-

dow  stalow  (najci sze), aluminiow

lub z polipropylenu. Wybór modelu, który 

w 100 % spe ni nasze oczekiwania nie jest 

wi c prosty. Czasami bywa, e osi gni -

cie kompromisu wydaje si  niemo liwe, 

i wówczas jedynym racjonalnym rozwi za-

niem jest zakup dwóch ró nych kosiarek.

Jaki trawnik, taka kosiarka?
Wybieraj c optymalny dla nas model ko-

siarki, musimy najpierw zastanowi  si ,

do czego b dziemy tej kosiarki u ywa .

Cz sto sprzedawcy udost pniaj  prost  ta-

bel , w której rodzaj kosiarki jest przypo-

rz dkowany powierzchni trawnika (traw-

nik do 100 m2 – kosiarka r czna, do 200 m2

– akumulatorowa, do 500 m2 – elektrycz-

na, do 1500 m2 – spalinowa bez nap du, do 
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PYTANIE CZYTELNIKA

Jestem na etapie urz dzania 

ogrodu. Jego wi ksz  cz  prze-

znaczy em pod trawnik – posiana 

tydzie  temu trawa w a nie za-

czyna  kie kowa . Wkrótce b d

musia  kupi  kosiark , ale kom-

pletnie nie wiem jak : spalinow

z nap dem czy bez, elektryczn ,

r czn , a mo e mini traktorek? 

Rodzajów kosiarek jest mnóstwo, 

czy ka da przeznaczona jest do 

innego trawnika? My la em, e

wizyta w centrum ogrodniczym 

rozwieje moje w tpliwo ci, ale 

sta o si  odwrotnie. Pomó cie...

REDAKCJA

Rzeczywi cie, dost pny na ryn-

ku asortyment kosiarek jest 

ogromny. Kosiarki spalinowe s

bardziej mobilne, nie potrzebuj

sta ego dost pu do sieci elek-

trycznej, maj  wi ksz  moc przy 

tej samej masie silnika i wi ksz

szeroko  koszenia. Z kolei ko-

siarki elektryczne s  znacznie 

cichsze, atwo si  je uruchamia 

i s  bardziej ekologiczne. Zanim 

zdecyduje si  Pan na konkret-

ny model warto zada  sobie 

kilka pyta  zwi zanych zarów-

no z charakterem trawnika, jak 

i pana oczekiwaniami. Jak cz -

sto zamierza Pan przycina  tra-

w , czy trawnik le y na p askim 

terenie i stanowi jedn  p asz-

czyzn , czy mo e trawa jest tyl-

ko t em dla ro lin ozdobnych? Co 

zamierza Pan robi  ze skoszon

traw : czy rozdrabnia  j  i zo-

stawia  czy zbiera ? To wszyst-

ko ma znaczenie. Gdy odpowie 

Pan sobie na te pytania, wybór 

stanie si  o wiele prostszy.
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3000 m2 – spalinowa z nap dem i powy ej

3000 m2 – mini traktor).

Trzeba jednak pami ta , e takie zesta-

wienie jest bardzo umowne i stanowi tak 

naprawd  du e uproszczenie, poniewa  to, 

czy kosiarka b dzie si  sprawdza  czy nie 

zale y tak e od wielu innych czynników, 

takich chocia by jak oddalenie trawnika 

od domu, jego kszta t, forma, rodzaj i g -

sto  trawy, ukszta towanie terenu, prefe-

rowana cz sto  koszenia itp.

Rozk ad, ukszta towanie, 
charakter trawnika – to 
naprawd  ma znaczenie
Do ma ych, zadbanych, przydomowych 

trawników w stylu angielskim rzeczywi-

cie najlepiej sprawdzi si  kosiarka r cz-

na b bnowa lub elektryczna b bnowa. 

Kosiarka b bnowa, cho  ma o popularna, 

ma t  zalet , e wyposa ona jest w przy-

rz d tn cy z no ami listwowymi, które 

dzia aj  podobnie jak no yczki. d b a tra-

wy przyci te s  równo, nie s  urwane czy 

postrz pione. Dzi ki temu ko cówki list-

ków nie obsychaj  i nie s  podatne na cho-

roby. Kosiarki takie zwykle maj  regulacj

wysoko ci ci cia. Niedogodno ci  jest na-

tomiast to, e trzeba zbiera ci t  traw ,

co jednak w przypadku trawników o nie-

wielkiej powierzchni nie jest zbyt uci -

liwe. 

Gdy nasz trawnik jest redniej wielko-

ci, ma nieregularny kszta t i porastaj  go 

krzewy ozdobne wówczas najlepiej u y  do 

jego koszenia kosiarki elektrycznej aku-

mulatorowej, albo spalinowej bez nap -

du. Jedn  i drug  mo na dok adnie obkosi

drzewka ogrodowe. Kosiarka zasilana bez-

po rednio z sieci jest o tyle niepraktyczna, 

e móg by nam si  spl ta  przewód zasila-

j cy, mini traktorkiem natomiast czy nawet 

wi ksz  i ci sz  kosiark  spalinow  z na-

p dem dok adnie takiej powierzchni nie 

wykosimy. 

Je li nasz trawnik jest zaniedbany, po-

rastaj  go chwasty i gruba, wysoka trawa 

wówczas najlepiej jest, nie ogl daj c si  na 

wielko  trawnika, u y  do jego koszenia 

kosy spalinowej ewentualnie elektrycznej.

wietnie sprawdzi si  ona równie  przy 

wykaszaniu posesji cz ciowo zalesionych, 

rowów melioracyjnych, nieu ytków itp. 

Z powy szego wynika, e do ka de-

go trawnika nale y podej  indywidual-

nie i cho  jego wielko  ma znaczenie, to 

nie jest wcale jedynym kryterium, które po-

winni my bra  pod uwag  przy wyborze ko-

siarki.

Najcz stszy dylemat: 
kosiarka spalinowa czy 
elektryczna?
Przyjmuj c za o enie, e tak naprawd  ro-

dzaj kosiarki zale y od charakteru koszo-

nej powierzchni, kwestia zasilania powin-

na zej  na drugi plan. Okazuje si  jednak, 

e wcale tak nie jest – to, czy kosiarka jest 

spalinowa czy elektryczna nadal jest naj-

wa niejszym kryterium, jakie bierzemy 

pod uwag  przy jej zakupie. Obydwa roz-

wi zania maj  wiele zalet, ale nie s  tak e

pozbawione wad.

Spalinowa na codzie ,
elektryczna od wi ta
Kosiarka spalinowa jest znacznie g o niej-

sza od elektrycznej. Generowany przez ni

poziom ha asu prawie nigdy nie schodzi po-

ni ej 94 dB, a kosiarki rotacyjne o wi kszej 

mocy (5–6 KM) cz sto s  jeszcze g o niejsze. 

Przy nich kosiarki elektryczne, generuj ce ha-

as na poziomie 69–86 dB, wydaj  si  niemal 

bezg o ne. Dlatego, u ywaj c kosiarki spali-

nowej, dobrze jest kupi  sobie ochraniacze na 

uszy i kosi  w ci gu dnia, unikaj c koszenia 

w niedziel  i wi ta, kiedy nasi s siedzi odpo-

czywaj . Pod tym wzgl dem o wiele dyskret-

niejsza wydaje si  kosiarka elektryczna, któ-

r  mo emy kosi  praktycznie 24 godziny na 

dob , bez obawy, e wyrwiemy kogo  ze snu 

lub popsujemy jego dobry nastrój.  

Wygoda przede wszystkim
Kosiarki elektryczne ograniczone s  d ugo ci

przewodu prowadz cego do gniazdka, ewen-

tualnie pojemno ci  akumulatora. Kosiarki 

korzystaj ce z zasilania sieciowego spraw-

dzaj  si  przy koszeniu p askich, zadbanych 

trawników, znajduj cych si  w bezpo red-

nim s siedztwie domu (wymagaj  zewn trz-

nych gniazdek). Z kolei kosiarki na akumula-

fo
t.
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 Podkaszarka jest bardzo wygodna w trudno 

dost pnych miejscach

 Kosa spalinowa przyda si  tam, gdzie nie piel -

gnuje si  zieleni systematycznie

Kosiarka elektryczna na „kabel”
czy akumulator?
Znacznie mniej wygodna jest kosiarka elektryczna zasilana sieciowo. Ci gn cy si  za ni

przewód cz sto pl cze si  lub zaczepia o krzewy ogrodowe. Poza tym ma okre lon  d u-

go  (zwykle do 25 m). Przy du ym trawniku trzeba cz sto go przepina . Je li nie pomaga 

nam druga osoba, przewód taki bardzo atwo jest uszkodzi  (spl ta , przeci  itp.). O wie-

le por czniejsza jest kosiarka elektryczna na akumulator. Wad  s  tu przestoje w pracy, bo 

tak  kosiark  co jaki  czas trzeba adowa . W tej sytuacji najlepszym rozwi zaniem wyda-

je si  kosiarka hybrydowa, mog c pracowa  i na „kabel” i na akumulator. W tym wypadku 

wad  jest jednak jej cena, która mo e si ga  nawet 2000 z  (za tyle mo na kupi  dwie przy-

zwoite kosiarki spalinowe). Poza tym akumulator co kilka lat trzeba wymieni , co dodatko-

wo zwi ksza koszty u ytkowania takiej kosiarki.
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Dylematy

tor, nie do e s  sporo dro sze, to wymagaj

stosunkowo cz stego adowania (a trwa to 2–3 

godziny). S  jeszcze kosiarki hybrydowe, któ-

re mog  korzysta  zarówno z zasilania siecio-

wego, jak i akumulatora. Wszystkie one musz

mie  jednak sta y dost p do ród a zasilania. 

Co innego kosiarki spalinowe, które s  bar-

dziej „niezale ne” i uniwersalne. Mo na kosi

nimi trawniki znajduj ce si  w pewnej odle-

g o ci od  domu, nadaj  si  do obkaszania let-

niskowych dzia ek i po aci cz ciowo poro-

ni tych krzakami i drzewami – w przypadku 

kosiarek elektrycznych zasilanych sieciowo 

przy obkaszaniu takich powierzchni koniecz-

na jest pomoc drugiej osoby, dbaj cej o to, aby 

nie spl ta  si  przewód zasilaj cy. Kosiarkami 

spalinowymi atwiej jest te  kosi  wy sz , g -

ciejsz , czy bardziej wilgotn  traw . Kosiarki 

elektryczne, czy nadmiernym obci eniu, na-

ra amy na przegrzanie.

Kosiarki spalinowe (rotacyjne) maj  tak e

wi ksz  szeroko  koszenia – do 50 cm.

Moc ma znaczenie
Istotnym czynnikiem wp ywaj cym na to, czy 

nasz trawnik zostanie szybko i dobrze wyko-

szony jest moc kosiarki. Tu przewag  maj

kosiarki spalinowe z silnikami o mocy 

3,5–6,5 KM (traktorki maj  zwykle od 10 KM 

do nawet 18 KM). Tymczasem silniki 

w kosiarkach elektrycznych maj  przewa nie 

700–1800 W (w przeliczeniu jest to od 0,9 KM 

do 2,4 KM), a wi c s  3-krotnie s absze. Przy 

mniejszych trawnikach nie ma to wi ksze-

go znaczenia, ale przy wi kszych, g stych, 

z d u sz  traw , ju  tak.

Zap on wa ny dla kobiet
Istotnym czynnikiem, który bior  pod uwa-

g  zw aszcza panie, jest to w jaki sposób ko-

fo
t.

 B
o

s
c

h

W kosiarkach 

rotacyjnych mo na

ustawia  nawet sze

wysoko ci ci cia
Silnik dwusuwowy czy czterosuwowy?
Obecnie w kosiarkach spalinowych rotacyjnych producenci montuj  przewa nie ch odzo-

ne powietrzem silniki czterosuwowe. Spalaj  one o ponad 50 proc. paliwa mniej ni  silniki 

dwusuwowe, poza tym nie wymagaj  podawania mieszanki benzyny z olejem, której sporz -

dzanie mo e by  w warunkach domowych k opotliwe. Pierwszej zmiany oleju (do niewielkiej 

kosiarki wchodzi go oko o 600 ml) powinno dokona  si  po oko o 5 godzinach pracy. Potem 

nale y wymienia  olej co sezon. Rozwi zanie to ma tak e wymiar ekologiczny, poniewa

zgromadzony w misce olej nie ulega spaleniu, a spaliny z kosiarki nie maj  tak dusz cego 

aromatu. Ograniczeniem jest natomiast to, e kosiarkami z silnikiem czterosuwowym nie po-

winno kosi  si  pochy ych powierzchni, bo wówczas silnik nie jest równomiernie smarowany.

 Silniki dwusuwowe z powodzeniem stosowane s  w kosach spalinowych, pracuj cych 

zwykle w bardziej ekstremalnych warunkach (np. cz sto wykasza si  niemi rowy meliora-

cyjne o du ym k cie nachylenia). Silniki takie znakomicie sprawdzaj  si  podczas pracy 

w ka dej p aszczy nie. Pozwalaj  te  osi gn  wi ksz  moc w tej samej pojemno ci.

 Trzecim rodzajem silnika, bardzo rzadko jednak stosowanym w kosiarkach, s  silniki 

czterosuwowe z zap onem samoczynnym (diesle). Taki rodzaj nap du czasami stosowany 

jest w mini traktorkach z siedziskiem, cho  i tu o wiele popularniejsze s  czterosuwowe sil-

niki z zap onem iskrowym.

Co wybra : kosiark  z koszem 
czy bez kosza na traw ?

Kosiarka spalinowa

z koszem

fo
t.

 N
A

C

To odwieczny dylemat ka dego posiadacza trawnika. Je li przycinamy trawnik cz sto, 

powiedzmy co 5 dni w okresie letnim, wówczas mo emy zdecydowa  si  na kosiark  bez 

kosza (z wyrzutem bocznym), ale posiadaj c   funkcj  mulczowania (rozdrabniania tra-

wy i „wt aczania” jej w pod o e). Pozosta e na trawniku drobinki organiczne b d  dzia a y

jak naturalny nawóz, dostarczaj c sk adników pokarmowych rosn cej trawie i poprawiaj c

w a ciwo ci gleby. Musimy jednak kontrolowa , aby tych cinek nie by o zbyt du o i aby 

nie powsta a warstwa nieprzepuszczalnego „filcu”. Aby tego unikn  dobrze jest, mimo 

wszystko, zebra  co jaki  czas ci t  traw  do kosza lub j  wygrabi  (do usuni cia zmielo-

nej trawy mo na u y  te  specjalnego odkurzacza). Niektóre kosiarki maj  regulacj , po-

zwalaj c  na zebranie cz ci pokosu do kosza, podczas gdy reszta trawy jest rozdrabniana. 

Decyduj c si  na rozdrabnianie trawy dobrze jest, co najmniej raz do roku, wykonywa  za-

bieg napowietrzania trawnika (tzw. aeracji).

 Cz sto jest tak, e decyduj c si  na kosiark  bez kosza szybko zaczynamy dostrzega  mi-

nusy takiego rozwi zania. Problemy zaczynaj  si  chocia by wtedy, gdy kosimy nieco d u -

sz  traw  i jej resztki, gnij c, zalegaj  nam na trawniku. Mo na spróbowa  dokupi  kosz, 

do modelu, który ju  posiadamy, jednak sprzedawcy zwykle takie rozwi zanie odradzaj .

Kosiarka z koszem powinna mie  wyrzut trawy z ty u. Gdy ma z boku, wówczas trzeba sto-

sowa  specjalnie zagi te kolanka. Gdy kosimy idealnie such  traw , wówczas jest szansa, 

e zostanie ona wdmuchni ta do kosza. Je li jednak trawa jest cho  odrobin  wilgotna, rura 

doprowadzaj ca momentalnie si  zapycha. Niedogodno  ta dotyczy zw aszcza traktorków. 

W niewielkich kosiarkach rotacyjnych cz sto producenci dopuszczaj  mo liwo  wylotu 

bocznego (stosuje si  go przy d u szej, bardziej mokrej trawie) oraz tylnego – bezpo rednio 

do kosza zbieraj cego. Kierunek wylotu trawy reguluje si  za lepkami. 

 Bardzo przydatnym elementem jest montowana czasami na koszach niewielka klapka, 

która pozwala zorientowa  si  w jakim stopniu jest on zape niony traw . Gdy klapka, pod 

wp ywem wdmuchiwanego strumienia powietrza podnosi si , oznacza to, e w koszu jest 

jeszcze miejsce. Gdy natomiast bezw adnie opada, wówczas nale y opró ni  kosz z trawy.
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siark  si  uruchamia. W tym wzgl dzie ogromn  przewag  zysku-

j  kosiarki elektryczne, w których no e tn ce zaczynaj  obraca  si

natychmiast po przesuni ciu specjalnej d wigni. Nieco wi kszy 

problem jest z  kosiarkami spalinowymi. W przypadku traktorków 

i ci kich kosiarek z nap dem zap on nast puje zwykle po przekr -

ceniu kluczyka (rozrusznik elektryczny, zasilany z akumulatora), 

w mniejszych kosiarkach rotacyjnych (zw aszcza bez nap du) jest 

niestety rozrusznik r czny – w tym wypadku zapalenie kosiarki jest 

najtrudniejsze i wymaga u ycia pewnej si y.

Jak cz sto kosi  trawnik?
To kwestia bardzo indywidualna, która zale y od wielu czynni-

ków. W okresie wiosennym i letnim, trawnik nale y kosi  cz ciej 

– najlepiej co 5–7 dni (idealnie przystrzy ona trawa powinna mie

3–5 cm). Jednak, gdy intensywnie pada, a trawnik zosta  posypa-

ny nawozem (np. azofosk ) wówczas nale y przyj , e trawa b dzie 

g ciejsza i kosi  j  nawet co 3–4 dni. Jesieni , od po owy wrze nia, 

gdy dni s  krótsze a noce ch odniejsze wystarczy przycina  traw

co 14 dni. Du o zale y te  od samej trawy. Niektóre mieszanki rosn

bardzo powoli, inne maj  wi ksze tempo wzrostu. Przed posianiem 

trawy dobrze jest wnikliwie przestudiowa  sk ad mieszanki. 

Uwaga! Nie nale y zbyt cz sto kosi  trawy podczas upa ów. Gdy 

jest sucho, przyci ta trawa nie powinna by  krótsza ni  5 cm.

Konserwacja i przechowywanie kosiarek
Wa ne jest, aby kosiarki, czy to elektryczne, czy spalinowe, by y

przechowywane w suchych pomieszczeniach. Dwuko owe kosiarki 

b bnowe mo na powiesi  na cianie, natomiast niewielkie kosiarki 

rotacyjne cz ciowo z o y , demontuj c uchwyt s u cy do prowa-

dzenia. Po ka dym koszeniu, kosiark  powinno si  starannie oczy-

ci  z trawy i sprawdzi  stan ostrzy tn cych. Co najmniej raz w se-

zonie no e nale y naostrzy , a je li s  wyszczerbione – wymieni .

W kosiarkach spalinowych raz na sezon powinno wymienia  si

filtr powietrza oraz olej (dotyczy to silników czterosuwowych). Co 

jaki  czas kosiark  powinno si  dostarczy  do punktu serwisowego 

w celu wyregulowania silnika.

Bezpiecze stwo najwa niejsze
Kupuj c kosiark  nale y zwróci  uwag  na to, czy ma ona tak 

zwany hamulec, zatrzymuj cy ostrze tn ce  po oko o 3 s od wy-

czenia nap du (w mini traktorkach rozwi zano to w ten spo-

sób, e silnik automatycznie ga nie, a no e tn ce przestaj  si

obraca , kiedy tylko obs uguj ca traktorek osoba próbuje wsta

z fotela). Ciekawym rozwi zaniem stosowanym w kosiarkach 

rotacyjnych jest sprz g o uk adu tn cego (ka dy producent na-

zywa ten system inaczej, np. Hondzie jest to Roto Stop), które 

zabezpiecza ostrze i silnik przed uszkodzeniem w momencie na-

jechania kosiark  na przeszkod . Gdy czujnik zarejestruje ka-

mie  lub kraw nik, nast puje od czenie nap du ostrza od sil-

nika. W niektórych modelach system ten uaktywnia si  tak e

podczas opró niania kosza. W kosiarkach elektrycznych no e

przestaj  obraca  si  wraz z wy czeniem silnika. 

U ywaj c kos spalinowych lub elektrycznych (zarówno na y -

k , jak i tarcz  tn c ) nale y zaczyna  prac  od za o enie gru-

bych r kawic i gogli ochraniaj cych oczy.
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