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Bijaki czy noże Y? 

Najbardziej popularnym i uniwersalnym rozwiązaniem są bijaki młotkowe, 

zwane również młotkami. Używając klasycznych bijaków, możliwe jest 

rozdrabnianie wysokiej lub niskiej trawy, jak również gałęzi, krzewów i drewna 

do średnicy 10 cm. Oczywiście, wydajność pracy zależy od wielkości kosiarki 

bijakowej i mocy ciągnika. W porównaniu z nożami "Y", młotki są mocniejsze, 

odporniejsze na ścieranie i mogą być stosowane w koszeniu niemal dowolnych 

terenów. Młotki są szczególnie zalecane, gdy wymagana jest najwyższa jakość i intensywność rozdrabniania. Bijaki 

doskonale nadają się do pielęgnacji łąk i pastwisk gdzie problem może stanowić nierówna powierzchnia ziemi, 

stare rośliny oraz krzewy. 

 

Bijaki młotkowe są także zalecane do kosiarek tylno-bocznych wykorzystywanych do utrzymania poboczy lub 

rowów. Wir powietrza utworzony przez obrót bijaków tworzy dużą siłę ssania i sprawia, że jakość cięcia jest 

imponująca. Wymogiem idealnego rozdrabniania jest odpowiednie rozmieszczenie i zasięg bijaków na rotorze 

oraz dobry stan przeciw-ostrza w kosiarce. 

Na naszej stronie możecie Państwo kupić młotki i ich uchwyty wykonane ze stali kutej i hartowanej, które 

zapewniają maksymalną odporność na ścieranie i uderzenia. Specjalne, twarde śruby (klasy >10.9) i nakrętki 

samokontrujące, które zapobiegą odłączeniu się bijaka od rotora. 

Kiedy stosować noże Y? 

Noże Y spisują się najlepiej podczas koszenia traw. Mają one jednak mniejszą 

odporność na ścieranie, ale z drugiej strony, wymagają znacznie mniej włożonej 

energii, co przekłada się na mniejszy opór przez co i kosiarka i ciągnik mają o wiele 

lżej. 

Stosując noże Y możemy dodatkowo założyć na naszą kosiarkę nóż prosty. Może on 

mieć taką samą długość jak noże Y, dla dodatkowego, bardziej dokładnego koszenia 

i rozdrabniania, może być też dłuższy o kilkanaście milimetrów aby nacinając ziemię 

spulchnić ją, czyli za jednym przejazdem koszony teren będzie równocześnie 

wertykluowany. 

Jakie są korzyści stosowania noży Y na szeklach? 

Noże Y zamontowane na szeklach potrzebują niewiele energii. Mogą one być 

dobrym rozwiązaniem dla ciągników o mniejszej mocy. Zapewnią one dobre 

wyniki rozdrabniania, ale jakość cięcia nie zawsze może okazać się 

satysfakcjonująca. Jest to związane z mniejszą siłą ssania powodowaną przez 

ruch noży. Noże Y zamontowane na szekli mogą łatwiej stłumić energię 

zderzenia z kamieniami znajdującymi się na koszonym terenie, niż 

zamocowane bezpośrednio noże czy bijaki. 

Staramy się zaoferować indywidualne rozwiązania dla każdego klienta w celu optymalizacji pracy, opierając się na 

doświadczeniu naszym oraz naszych klientów. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat oferowanych 

przez nas produktów, proszę o kontakt na +48 785646060 lub email: agrik-maszyny@wp.pl 

         -Łukasz Czysz 
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