
МАШИНЕ И АЛАТИ ЗА КОШЕЊЕ ТРАВЊАКА

Алати за кошење траве

За површине на травњаку којима је тешко прићи: углови, ивице 

уз жардињере, грађевинске елементе, травњаци у ‘цветним 

острвима’...

За уклањање коровских и крупних биљака са травњака.
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Маказе за траву



Маказе за траву (акумулаторске)



Кошење ивице травњака маказама



Кошење ивице травњака маказама



Ручне косачице

За кошење добро негованих, малих травњака.

И кретање и кошење зависи од радника.

Квалитет кошења лошији у односу на моторне косачице.



Делови:

− Шасија

− Ручице за управљање

− Погонско–радни део: осовина на 2 точка и ножеви 

спирално постављени на осовину  која се окреће 

истовремено са точковима. 

− Кутија (врећа) за сакупљање траве (не обавезно).

Радни захват: 30-40cm.

Висина реза: зависи од произвођача и модела.



Ручна косачица – радни део



Ручне косачице



Ручна косачица - склопива



МОТОРНЕ КОСАЧИЦЕ

За кошење свих врста травњака 

Подела:

Према врсти погона:

• Електромоторне

• Бензиномоторне 

Према конструкцији погонског и радног дела:

• Ручне моторне

• Прикључне

• Самоходне

• Робот косачице



Ручне моторне косачице

Покреће их радник својом снагом, а радни део покреће мотор.

Делови:

− Шасија

− Ручице за управљање

− Ручица за гас и стартно уже (бензиномоторне)

− Електрични кабл и стартно дугме (електромоторне)



− Мотор 

− Радни део – ротациони нож – налази се испод мотора. 

− Заштитна капа од челичног лима – постављена око ножа. 

Има испуст (отвор) у једном делу тако да се покошена трава не 

растура, већ се усмерава на испуст на који је прикључена.

− Кутија (врећа) за сакупљање траве

− Гумени точкови – најчешће 4

Радни захват зависи од типа косачице: 33-51cm

Висина реза 2,5-7cm



Бензиномоторне косачице



Електромоторне косачице



Електромоторна косачица



Хибридна моторна косачица (струја / батерије)



 Ручни алати за кошење траве (врсте, примена,

карактеристике).

 Ручне косачице (примена, карактеристике, делови).

 Подела моторних косачица према врсти погона.

 Подела моторних косачица прeма конструкцији погонског и

радног дела.

 Ручне моторне косачице (карактеристике, примена,

делови).




