
Kosilnice za zahtevne terene 

Vsi, ki smo kdajkoli kosili brežino ali travnato površino z velikim naklonom, vemo kako 

zahtevno delo je to. Po navadi se zadeve lo:mo s kosilnico na nitko, kaj: ostale kosilnice ne 

zmorejo takšnih naklonov. Ali imajo premalo moč ali pa je oprijem na strmi podlagi slab in 

zaradi vstopnega kota klančine sploh ne morejo spleza: nanjo. Kaj nam torej preostane kot, 

da vzamemo v roke kosilnico na nitko in 3 ure kosimo klančino na kateri komajda stojimo. 

Posledica takšne košnje je kakšen žulj na roki in nogi, predvsem pa utrujenost rok, ki morajo 

kosilnico na nitko ves čas nosi:, saj nam nosilni pas na klančini ne služi najbolje.  

Z novimi tehnologijami so prišle nove rešitve kako strojno, brez pre:ranega naprezanja 

pokosimo večje travnike na zelo zahtevnih terenih. Tehnologija postaja čedalje bolj dostopna 

tudi povprečnim gospodinjstvom. Kakor pri izbiri vsake kosilnice, si je prav tako tudi tukaj 

potrebno odgovori: na nekaj osnovnih vprašanj. Kakšna je velikost površine, ki jo bomo 

kosili, kakšen sta naklon in višina trave (podrastja), ki jih bomo kosili in ali bomo travo grabili 

ali bomo mulčili? Glede na podane odgovore se nato lažje usmerimo k izbiri pravega stroja za 

naše potrebe.  

Če bomo pokošeno travo porabili za seno moramo kupi: strižno koso, ki ohranja bilko celo in 

jo ne razreže na manjše koščke. Strižne kose se po navadi priklopijo na motokul:vatorje, ki 

imajo velika zadnja kolesa z velikim profilom na gumah. Slednje zadostuje za delo na brežinah 

in precej nagnjenih terenih. Za motokul:vatorje se lahko dokupijo tudi uteži ali balas:, ki 

vam bodo delo na vzpe:nah precej olajšale.  

Če doma nimamo živali in ne potrebujemo pokošene trave za njihovo prehrano, pride za nas 

v poštev več kosilnic. Od kosilnic, ki so opremljene z nagibom motorja za lažje košenje na 

klančinah, kosilnih traktorjev, »riderjev« s pogonom na vsa š:ri kolesa in robotov s pogonom 

na vsa š:ri kolesa. 

Robo: danes predstavljajo najnovejšo in še 

nepoznano pridobitev. Zmotno je 

prepričanje, da robo: ne morejo kosi: 

travnikov z velikimi nakloni. Za tako košnjo 

seveda potrebujemo robote, ki so kos tej 

nalogi. To so robo:, ki imajo izredno 

zmogljive baterije, večja kolesa in pogon na 

vsa š:ri kolesa ter so namenjeni prav taki 

košnji na zahtevnih terenih. Edina ovira teh 

zmogljivih robotov je vstopni kot na klančino, 

katerega moramo fizično zmanjša: sami, da 

se robot lahko povzpne na klančino.  

  



Če si predstavljamo kosilni traktor pomislimo na kosilnico, ki je v obliki traktorja, se pravi 

motor spredaj, visoko sedišče, večje gume zadaj in manjše spredaj. Takšni kosilni traktorji so 

namenjeni predvsem za ravninska košenja trave saj sedimo visoko, kar pomeni, da je težišče 

visoko od tal. To nam na klančinah predvsem med manevri v klančini, ni v pomoč. Veliko 

nesreč med košnjo se zgodi ravno takrat, ko izvajamo manever obračanja na klančini in se 

zaradi visokega težišča ter naklona traktor prevrne.  

Novodobni »kosilni traktorji« so se poizkusili izogni: ravno temu problemu prevračanja. Zato 

so stacionirali motor zadaj, spus:li sedišče in naredili enakomerno velika kolesa, na katera je 

speljan pogon (4x4, zapora diferenciala). 

Dodatno rešitev so našli v profilu samih 

gum, ki so vse bolj podobna traktorskim 

profilom. Eden vodilnih predstavnikov, 

ki izdelujejo traktorčke za zahtevne 

terene je japonski Orec. Ti stroji so zelo 

zmogljivi in lahko kosijo tudi v podrast in 

manjša drevesa. Ne manjkajo jim ni: 

diferenciali, ki poskrbijo, da na 

klančinah ne boste imeli težav z zdrsom. 

  

Kosilnice, ki so prioritetno namenjene košnji na zelo zahtevnih terenih, so v veliki večini ročne 

kosilnice. Na teh ne sedimo ampak jih upravljamo ročno in hodimo za njimi. Ti zmogljivi stroji 

so opremljeni s kolesi z velikimi profili gum, železnimi kolesi, ki se zapikujejo v zemljo ali s 

pogonskimi gosenicami. Nekaj modelov ima vgrajen Swing sistem, ki motor nagiba skupaj s 

klančino in samemu stroju daje močnejši oprijem na podlago in pri katerih vas nebo skrbelo, 

da bi kosilnico prevrnili po hribu.  

   



Na koncu še za upravljalca ena najbolj varnih kosilnic. To so daljinsko vodeni stroji za košenje 

zelo zahtevnih terenov. Te kosilnice imajo med vsemi najbolj zmogljive motorje in so tudi 

najbolj robustne. Pri njihovem projek:ranju ni bilo potrebno pazi: na to, kje bo človek stal ali 

kako jih bo upravljal. Takšni stroji z lahkoto kosijo zelo zaraščene površine, podirajo tudi 

manjša drevesa in se vzpenjajo po klančinah do 120%, ki so težje prehodne. Po navadi so 

opremljeni z gosenicami ali s kolesi, ki so zelo velika in imajo velike profile. Vodimo jih preko 

daljinskega upravljalnika, kar odvzame nevarnost nesreči, saj lahko stojimo daleč od stroja 

medtem ko kosilnica opravlja svojo funkcijo. 

       


