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Regularne czyszczenie i konserwacja kosiarki to sposoby na korzystanie z urządzenia przez 

długie lata. Kosiarkę najlepiej oczyszczać po każdorazowym użyciu. Dowiedz się, jak robić to 

właściwie i z zachowaniem bezpieczeństwa. 

Bezpieczeństwo podczas czyszczenia kosiarki 

elektrycznej i spalinowej 

Czyszczenie kosiarki elektrycznej jest łatwiejsze i szybsze niż czyszczenie kosiarki spalinowej, 

choć część kroków się pokrywa. Wspólne dla rodzajów kosiarek są również zasady 

zachowania bezpieczeństwa, o których nie możesz zapomnieć. 

Przygotowując się do pracy: 

 załóż rękawice ochronne, 

 kosiarkę elektryczną odłącz od prądu, 

 jeśli masz kosiarkę spalinową z elektrycznym zapłonem, zdejmij fajkę ze świecy 

zapłonowej, 

 jeśli będziesz podnosił kosiarkę spalinową bądź odwracał ją na bok, wcześniej wylej 

lub wypompuj olej, 

 kosiarki elektrycznej nie myj bieżącą wodą, tylko wilgotną ściereczką, 

 kosiarkę spalinową możesz umyć strumieniem wody. 

Pamiętaj, że są czynności, których nie powinieneś wykonywać sam – dobry przykład to 

czyszczenie filtra paliwa. Raz w roku oddaj kosiarkę do serwisu. Mechanicy zrobią ogólny 

przegląd, wyważą, naostrzą i naoliwią noże oraz wyregulują silnik. 

CZYSZCZENIE KOSIARKI A ZUŻUCIE PALIW 

Właściwie użytkowane, regularnie czyszczone i konserwowane kosiarki spalinowe zużywają 

nawet o 30% mniej paliwa względem urządzeń zaniedbanych. Sprawia to, że są tańsze w 

eksploatacji oraz mniej szkodzą środowisku. 

Upewnij się, że korzystanie z kosiarki będzie bezpieczne. Każdorazowo przed uruchomieniem 

sprawdź dźwignię hamulca. Upewnij się, że w silniku znajduje się dostateczna ilość oleju. 

Oceń, czy pozostałości po poprzednim koszeniu nie zapchały otworów wlotowych powietrza. 

Skontroluj też, czy śruby nie uległy obluzowaniu. 

Przygotowanie do czyszczenia części do kosiarek 

Odpowiednia pielęgnacja kosiarki przekłada się na jej trwałość i wydajność, a w kosiarce 

spalinowej także na optymalne zużycie paliwa i ilość wydzielanych spalin. Urządzenie należy 

czyścić po każdym koszeniu, konserwację zaś przeprowadzać po zakończeniu sezonu, czyli 

jesienią. Z kolei idealna pora na oddanie kosiarki do serwisu to koniec zimy, tuż przed 

rozpoczęciem sezonu. 
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Do oczyszczenia kosiarki przygotuj: 

 rękawice ochronne, 

 szczotkę z twardego włosia, 

 miskę z wodą i ścierkę, 

 myjkę ciśnieniową (tylko do kosiarek spalinowych!), 

 sprężarkę powietrza. 

Czyszczenie kosiarek do trawy – kolejność prac 

Krok pierwszy: Czyszczenie części do kosiarek rozpocznij od noży. Jeśli masz model spalinowy, 

użyj myjki ciśnieniowej. Za jej pomocą wypłuczesz i noże, i obudowę, co pozwoli Ci 

zaoszczędzić czas. Następnie zostaw urządzenie do wyschnięcia. Drobne elementy możesz 

osuszyć ścierką. 

 Podczas czyszczenia noży warto sprawdzić ich stan. Jeśli są stępione lub 

niedostatecznie naoliwione, oddaj kosiarkę do serwisu. Nieodpowiednio wyważone 

noże mogą doprowadzić do uszkodzenia silnika. 

ZAGROŻENIA NIEPRAWIDŁOWEJ PIELĘGNACJI NOŻY 

Nieprawidłowe oczyszczenie i naostrzenie noży może nie tylko uszkodzić kosiarkę, ale również 

negatywnie wpłynąć na jakość koszenia trawy. Tępy nóż będzie nadrywał delikatne źdźbła. 

Dbanie o noże do kosiarki to istotny element pielęgnacji ogródka. 

Krok drugi: Czyszczenie obudowy zacznij od odetkania otworów wlotowych powietrza. 

Pozostawione na kołach resztki trawy mogą doprowadzić do korozji – koniecznie je usuń. Nie 

zapomnij o wyrzucie trawy. Jeśli posiadasz kosiarkę z możliwością zamontowania kosza, ten 

element również dokładnie umyj. 

 Do czyszczenia obudowy kosiarek spalinowych możesz używać bieżącej wody. Kosiarki 

elektryczne pielęgnuj wilgotną szmatką. Innym sposobem jest wydmuchanie 

drobnych zabrudzeń sprężarką powietrza. Sprzęt pozostaw do wyschnięcia. 

Krok trzeci: Jeśli posiadasz kosiarkę spalinową, po zdjęciu i umyciu obudowy poświęć uwagę 

silnikowi. Za pomocą ścierki lub sprężarki powietrza usuń z niego resztki trawy. 

Krok czwarty: Zanieczyszczenie bądź zmoczenie filtra powierza zwiększa zużycie paliwa. Tu 

również przydatna okaże się sprężarka powietrza. Jeśli jej nie masz, delikatnie ostukaj filtr 

papierowy o podłoże. Z kolei filtr piankowy przetrzyj wilgotną ściereczką. Ten element 

kosiarki do trawy warto czyścić co najmniej raz w tygodniu, raz w roku zaś wymienić na nowy. 

Krok piąty: Czyszczenie i konserwacja kosiarki spalinowej wymaga sprawdzania oleju. W 

modelach czterosuwowych poziom oleju skontrolujesz bagnetem. 
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ZA CO ODPOWIADA OLEJ W KOSIARCE? 

Odpowiedni poziom oleju w kosiarce spalinowej jest niezbędny do zachowania poprawnej 

pracy. Olej działa jak smar: zmniejsza tarcie między częściami do kosiarki. Wymieniaj go raz 

na 25 godzin pracy albo raz na sezon – tuż przed rozpoczęciem. 

Konserwacja kosiarki – przed użyciem, po każdym 

użyciu, po sezonie 

Nawet jeśli po zakończeniu sezonu dokładnie oczyściłeś kosiarkę do trawy, pamiętaj, by przed 

kolejnym sezonem ponownie ocenić jej stan. Zanim użyjesz kosiarki spalinowej po raz 

pierwszy, zatankuj ją, a następnie na bieżąco uzupełniaj paliwo. 

Po każdorazowym skoszeniu trawy dokładnie oczyść urządzenie – niech wejdzie Ci to w 

nawyk. Upewnij się, że nigdzie nie zalegają resztki trawy, grudki ziemi lub kurz. Czyszczenie 

zaschniętych zabrudzeń jest trudniejsze i pochłania więcej czasu, ponadto niszczy sprzęt. 

Jeśli wiesz, że nie będziesz używać kosiarki spalinowej przez dłuższy czas – co najmniej 

miesiąc – spuść ze zbiornika paliwo. Pozostawione będzie się starzało i może doprowadzić do 

korozji, jak również zatkania gaźnika. Przed zimą zrób to koniecznie! 

TRZYMANIE KOSIARKI W SCHOWKU 

Jeżeli chcesz trzymać kosiarkę spalinową w schowku, upewnij się, że odpowiednio ją 

zabezpieczyłeś. Zanim wystygnie silnik, wstaw urządzenie do suchego pomieszczenia z dobrą 

wentylacją. To zapobiegnie skropleniu się pary wodnej i niszczeniu części do kosiarki. 

Miej również na uwadze, że czyszczenie i konserwacja kosiarki nie odniesie rezultatu, jeśli 

będziesz źle przechowywał urządzenie. Kosiarki spalinowe wymagają ustawienia w pozycji 

roboczej – poziomo – gdyż ustawienie ich pod kątem może spowodować zalanie filtra 

powietrza lub doprowadzić do wycieku oleju do tłumika. 


