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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest głowica robocza kosiarki do prac ogrodowych, zwłaszcza do ko-

szenia i oczyszczania trawników, umożliwiająca zarówno koszenie trawników jak i zbieranie liści, 

czyszczenie oraz napowietrzanie trawników oraz cięcie i rozdrabnianie gałęzi, montowana w spalino-

wej kosiarce do trawy. 

Z opisu patentowego USA nr US3293836 znana jest kosiarka do trawy posiadająca stożkową 

tarczę obrotową zaopatrzoną od strony wewnętrznej w noże mające w przekroju poprzecznym kształt 

stylizowanej litery „S”, która połączona jest za pomocą wałka napędowego bezpośrednio z silnikiem 

elektrycznym. Poza tym tarcza ta posiada otwory, przez które ścinana trawa wrzucana jest do wnętrza 

otaczającej tę tarczę stożkowej osłony, w wyniku czego trawa ta zatyka otwory w tej tarczy oraz oble-

pia się wokół noży powodując zablokowanie ruchu obrotowego tarczy i konieczność natychmiastowe-

go oczyszczania. 

Z brytyjskiego opisu patentowego GB 1524834 znana jest kosiarka z tarczą obrotową przy-

twierdzaną do wału, zaopatrzona w przymocowane do niej przegubowo co najmniej dwa noże mające 

w widoku od spodu kształt wydłużonych trójkątów i zaopatrzone obustronnie w krawędzie tnące.  

W czasie ruchu obrotowego tarczy, noże pod działaniem siły odśrodkowej przyjmują położenie pro-

mieniowe, a przynajmniej część z ich krawędzi tnącej wystaje poza obwód tarczy umożliwiając ścina-

nie trawy, przy czym dzięki obustronnym krawędziom tnącym kosiarka może działać w obydwu kie-

runkach ruchu obrotowego. 

Znana z polskiego opisu patentowego nr 174576 kosiarka do trawy, wyposażona w wałek na-

pędowy, do którego przymocowane jest narzędzie tnące złożone z obrotowej tarczy i połączonych  

z nią przegubowo wystających poza obwód tarczy prostokątnych noży, których krawędzie tnące są 

skierowane w kierunku obrotu tej tarczy, charakteryzuje się tym, że każdy jej nóż jest w swej części 

środkowej odgięty do dołu pod kątem wynoszącym około 10°, a tylna część tego noża jest odgięta 

również do dołu pod kątem mniejszym od kąta odgięcia części środkowej i wynoszącym około 5°.  

Z kolei powierzchnia przyłożenia noża jest nachylona pod kątem 45° względem płaskiej powierzchni 

natarcia noża. Dzięki temu kształtowi podczas obrotu narzędzia tnącego jego noże działając jak śmi-

gła powodują tłoczenie do dołu powietrza, unosząc kosiarkę nad powierzchnią ziemi. Po przymoco-

waniu noży do tarczy kosiarki i włączeniu jej napędu, przymocowane przegubowo noże poddawane są 

działaniu siły odśrodkowej, która ustawia je w kierunku promieniowym na zewnątrz obudowy tarczy, 

przy czym ich krawędzie tnące są skierowane w kierunku obrotu tarczy. W czasie cięcia trawy przy-

mocowane przegubowo noże pod działaniem sił oporu cięcia odchylają się od położenia promienio-

wego, a po ustaniu tego oporu wracają pod działaniem siły odśrodkowej do położenia wyjściowego 

wzdłuż promienia tarczy, w wyniku czego noże są zabezpieczane przed ich zniszczeniem w przypad-

ku napotkania na większy opór, spowodowany na przykład przez gałąź krzewu. 

Z kolei, znany z polskiego opisu ochronnego wzoru użytkowego nr 55958 nóż do kosiarki cha-

rakteryzuje się tym, że posiada uchwyt zaopatrzony w poprzeczne wzmacniające przetłoczenie  

z otworem kołowym, a na przedłużeniu tego uchwytu z kaskadowym uskokiem znajduje się element 

tnący, który stanowi płaskie ramię zawierające z jednej strony ukośne ostrze, zaś narożnik tego ra-

mienia jest nieco odgięty ukośnie w kierunku ostrza, przy czym między kaskadowym uskokiem, a pła-

skim ramieniem znajduje się profilowy poprzeczny kanałek. 

Celem wynalazku jest opracowanie prostej i zwartej konstrukcji głowicy roboczej kosiarki  

o zwiększonej uniwersalności jej zastosowania dostosowanej do znanych i używanych powszechnie 

kosiarek do trawników. W szczególności celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji głowicy robo-

czej kosiarki o dużej sztywności i wytrzymałości mechanicznej pozwalającej na wymienny w niej mon-

taż różnych konstrukcji noży i areatorów umożliwiających w zależności od potrzeb koszenie trawni-

ków, lub zbieranie liści, lub czyszczenie i napowietrzanie trawników, lub ścinanie i rozdrabnianie gałęzi. 

Głowica robocza kosiarki do prac ogrodowych według wynalazku składa się z korpusu talerzo-

wego z otworami montażowymi, połączonego rozłącznie z co najmniej dwoma uchylnymi nożami do 

koszenia trawników, lub z co najmniej dwoma uchylnymi nożami do zbierania liści i umieszczonych 

pomiędzy nimi dwoma zespołami areatorów krótkich, względnie areatorów długich do czyszczenia  

i napowietrzania trawników i/lub z co najmniej dwoma nożami tnącymi do cięcia i rozdrabniania gałęzi, 

przy czym zamontowane w tym korpusie noże oraz usytuowane pomiędzy nimi areatory rozmieszczo-

ne są symetrycznie na jego obwodzie zewnętrznym, a w przypadku noży do ciecia gałęzi symetrycz-

nie na jego wewnętrznej przetłoczonej powierzchni. Korpus talerzowy tej głowicy ma kształt okręgu 
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posiadającego profilowe przetłoczenie skierowane ku górze o kształcie zbliżonym do pierścienia, któ-

rego zewnętrzne obrzeże posiada cztery równomiernie rozmieszczone na obwodzie półkoliste wgłę-

bienia leżące w płaszczyźnie wgłębienia obwodowego zakończonego zagiętym ku górze jego ze-

wnętrznym obrzeżem. Z kolei wewnątrz wspomnianego przetłoczenia znajduje się osiowe okrągłe 

wgłębienie, którego dno posiada osiowy montażowy otwór i dwa usytuowane naprzeciw siebie monta-

żowe otwory fasolowe, natomiast na powierzchni tego przetłoczenia wykonane są symetrycznie roz-

mieszczone gniazda w kształcie równoległoboków z wytłoczonymi w nich dwoma występami z otwo-

rami, a na przedłużeniu ich jednych dłuższych boków wykonane są wybrania równoległoboczne usy-

tuowane równolegle do siebie, zaś w osi półkolistych wgłębień wykonane są stożkowe występy  

z osiowymi montażowymi profilowymi otworami fasolowymi, pod którymi znajdują się stożkowe gniaz-

da służące do mocowania w nich noży oraz areatorów. Korzystnym jest gdy nóż do koszenia trawni-

ków ma ostrze tnące ścięte pod kątem  = 15 - 30°, a naprzeciw niego ma łukowe odsadzenie skiero-

wane ku górze, rozpoczynające się w około ½ szerokości „L” przedniego czoła tego noża, natomiast 

nóż do zbierania liści ma wyższe łukowe odsadzenie skierowane ku górze rozpoczynające się w około 

1/3 szerokości „K” przedniego czoła tego noża. Zespół areatora krótkiego do czyszczenia i napowie-

trzania trawników stanowiący wyposażenie głowicy składa się z obejmy mającej w widoku z boku 

kształt litery „U”, której dolna pozioma półka połączona jest trwale z bolcem nagwintowanym na jed-

nym końcu, natomiast prostopadle usytuowane do niej obie półki pionowe mają wykonane poziome 

otwory przelotowe usytuowane współosiowo względem siebie, w których umieszczona jest śruba  

z osadzoną na niej tulejką, na której umieszczona jest sprężyna areatora, którą stanowią zewnętrzne 

zwoje drutu połączone w środkowej części wydłużonym wygięciem o profilu U-owym, oraz wystające 

na zewnątrz wydłużone końce obu jej zwojów, przy czym drugi koniec śruby zaopatrzony jest w pod-

kładkę i nakrętkę. Z kolei zespół areatora długiego do czyszczenia i napowietrzania trawników posiada 

dolną poziomą półkę płaskownikową znacznie wydłużoną poza wewnętrzną pionową półkę obejmy 

tego areatora. Natomiast nóż do cięcia i rozdrabniania gałęzi ma kształt płytki równoległobocznej  

z zaostrzonym co najmniej jednym dłuższym jej bokiem pod kątem  = 15 - 30° na jego powierzchni 

posiada dwa otwory montażowe o średnicy i rozstawie „N” identycznym jaki posiadają otwory wykona-

ne w gnieździe korpusu talerzowego. 

Do podstawowych zalet głowicy roboczej kosiarki według wynalazku należy zaliczyć dużą jej 

uniwersalność pracy pozwalającą na realizację co najmniej czterech różnych czynności związanych  

z utrzymywaniem trawników w należytym stanie, uzyskiwanym przez należyte wykoszenie trawy, ze-

branie z niej liści, ich oczyszczenie i napowietrzenie, a także ścinanie i rozdrabnianie zbędnych gałęzi. 

Wykonywanie tych czynności stało się możliwe w wyniku zaprojektowania konstrukcji wymiennych 

narzędzi mocowanych na jednym uniwersalnym korpusie talerzowym tej głowicy. Zastosowanie  

w głowicy roboczej kosiarki uchylnych noży tnących pozwoliło na zabezpieczenie przed ugięciem się 

wału napędowego kosiarki w przypadku uderzania tych noży o przeszkodę w postaci na przykład ka-

mienia znajdującego się w trawie, pnia drzewa lub słupka granicznego. Z kolei zastosowanie w no-

żach do zbierania liści odpowiedniego wygięcia o zwiększonej jego powierzchni pozwoliło na wytwo-

rzenie w czasie ich pracy zwiększonego ciśnienia umożliwiającego wrzucanie zebranych liści bezpo-

średnio do kosza kosiarki, natomiast zamontowanie w korpusie talerzowym w miejsce dwóch noży do 

zbierania liści dwóch zespołów areatorowych sprężynowych pozwala na równoczesne czyszczenie  

i napowietrzanie trawników. Poza tym wykonanie w korpusie talerzowym głowicy czterech równoległo-

bocznych gniazd z bocznymi wyjęciami pozwala na zamontowanie w nich w zależności od potrzeb 

dwóch lub czterech nożyków o celowo zaprojektowanej konstrukcji, służących do ścinania i rozdrab-

niania zbędnych gałęzi. Niezależnie od dużej uniwersalności stosowania tej głowicy jej prosta i zwarta 

konstrukcja pozwoliła na ograniczenie ilości jej części składowych do niezbędnego minimum, a przez 

to na znaczne obniżenie kosztów jej wytworzenia. 

Przedmiot wynalazku został uwidoczniony w przykładach wykonania na rysunkach, na których 

fig. 1 przedstawia głowicę roboczą kosiarki z czterema nożami tnącymi do koszenia trawników w wi-

doku z góry, fig. 2 - tę samą głowicę w widoku od spodu, fig. 3 - głowicę roboczą kosiarki z czterema 

nożami zbierającymi liście w widoku z góry, fig. 4 - tę samą głowicę w widoku od spodu, fig. 5 - głowi-

cę roboczą kosiarki z dwoma nożami tnącymi do koszenia trawników i dwoma areatorami przysłonię-

tymi talerzem głowicy do oczyszczenia i napowietrzania trawników w widoku z góry, fig. 6 - tę samą 

głowicę w widoku od spodu, fig. 7 - głowicę roboczą kosiarki z dwoma nożami do koszenia trawników  

i dwoma areatorami oddalonymi od talerza tej głowicy również do oczyszczenia i napowietrzania traw-

ników w widoku z góry, fig. 8 - tę samą głowicę w widoku od spodu, fig. 9 - głowicę roboczą kosiarki  
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z czterema nożami do rozdrabniania gałęzi w widoku z góry, fig. 10 - tę samą głowicę w widoku od 

spodu, fig. 11 - tę samą głowicę roboczą w przekroju pionowym wzdłuż linii A-A na fig. 2, fig. 12 - ta-

lerz głowicy w widoku z góry, fig. 13 - ten sam talerz w przekroju pionowym wzdłuż linii B-B, fig. 14 - 

nóż głowicy roboczej do koszenia trawników w widoku perspektywicznym, fig. 15 - ten sam nóż  

w widoku z góry, fig. 16 - ten sam nóż w widoku z boku od strony zewnętrznej, fig. 17 - ten sam nóż  

w przekroju pionowym wzdłuż linii C-C, fig. 18 - nóż głowicy roboczej do zbierania liści w widoku per-

spektywicznym, fig. 19 - ten sam nóż w widoku z góry, fig. 20 - nóż głowicy do cięcia gałęzi w widoku  

z boku od strony zewnętrznej, fig. 21 - ten sam nóż w przekroju pionowym wzdłuż linii D-D, fig. 22 - 

zespół areatora krótkiego do czyszczenia trawników w widoku perspektywicznym, fig. 23 - ten sam 

zespół areatora w widoku z boku, fig. 24 - ten sam zespół areatora przekroju wzdłuż linii E-E, fig. 25 - 

zespół areatora długiego do czyszczenia trawników w widoku perspektywicznym, fig. 26 - ten sam 

zespół areatora w widoku z boku, fig. 27- ten sam zespół areatora przekroju wzdłuż linii F-F, fig. 28 - 

nóż do ścinania i rozdrabniania gałęzi w widoku perspektywicznym, a fig. 29 - ten sam nóż w przekroju 

pionowym wzdłuż linii G-G. 

Głowica robocza kosiarki do koszenia trawników pokazana na rysunkach fig. 1, 2, 9, 12 i 14 

składa się z korpusu talerzowego (1) oraz połączonych z nim dwoma lub czterema równomiernie roz-

mieszczonych na jego obwodzie nożami (2). Korpus talerzowy (1) ma kształt okręgu posiadającego  

w widoku z boku zagięte ku górze obrzeże (3), a na wewnętrznej powierzchni ma profilowe skierowa-

ne ku górze usztywniające przetłoczenie (4) o kształcie zbliżonym do pierścienia, którego zewnętrzne 

obrzeże ma cztery symetrycznie rozmieszczone na jego obwodzie półkoliste wgłębienia (5), których 

płaszczyzna pozioma pokrywa się z poziomą pierścieniową płaszczyzną (6) przylegającą do zagięte-

go usztywniającego obrzeża (3), a ponadto wewnątrz pierścieniowego przetłoczenia (4) wykonane jest 

okrągłe wgłębienie (7), którego dno posiada osiowy okrągły otwór montażowy (8) oraz dwa usytuowa-

ne naprzeciw siebie otwory fasolowe (9), natomiast na powierzchni przetłoczenia (4) wykonane są 

równomiernie na niej rozmieszczone dwa lub cztery identyczne gniazda (10) w kształcie równoległo-

boków z wytłoczonymi w nich dwoma otworami (11), na przedłużeniu których wykonane są wyjęcia 

równoległoboczne (12), a na powierzchni półkolistych wgłębień (5) wykonane są skierowane ku górze 

występy (13) w kształcie stożka ściętego posiadające montażowy otwór fasolowy (14). 

Nóż (2) do koszenia trawników ma kształt profilowanej płytki posiadającej w widoku z góry 

kształt prostokąta, z zaokrąglonym jednym krótszym jego bokiem, którego płaska górna powierzchnia 

posiadająca występ (15), w kształcie stożka ściętego z otworem (16) o profilu stożkowego występu (13) 

korpusu talerzowego (1) posiada skośny uskok (17) przechodzący w dolną płaską powierzchnię, której 

jeden bok posiada ścięcie (18) pod kątem „” wynoszącym około 15° spełniające funkcję jego ostrza, 

natomiast przeciwległy bok ma łukowe odsadzenie (19) skierowane ku górze i rozpoczynające się  

w około połowie szerokości „L” przedniego czoła (20) tego noża, które ułatwia zbieranie skoszonej 

trawy. Montaż tych noży z korpusem talerzowym (1) polega na tym, że w stożkowych występach (13) 

tego korpusu umieszcza się stożkowe występy (15) noży (2), po czym poprzez ich otwory (14 i 16) 

łączy się je ze sobą za pomocą śrub (21) i podkładek sprężystych (22) dociskanych nakrętkami (23). 

W innym wykonaniu ostrze noża (2) ma ścięcie pod kątem „” wynoszącym około 30°. 

Głowica robocza kosiarki do zbierania liści z trawników i wrzucania je do kosza pokazana na 

rys. fig. 3, 4 i 18 składa się z identycznego korpusu talerzowego (1) jaki posiada głowica do koszenia 

trawników oraz z połączonych z nią specjalnych noży (24), które posiadają podobny kształt jak noże (2). 

Różnica pomiędzy tymi nożami polega na tym, że noże (24) w odróżnieniu od noży (2) posiadają wyż-

sze łukowe wygięcie (25) skierowane ku górze i rozpoczynające się w około 1/3 szerokości „K” przed-

niego czoła (20) tego noża. Zwiększona powierzchnia wygięcia (25) tego noża powoduje zwiększenie 

ciśnienia w czasie ruchu obrotowego głowicy zamontowanej w kosiarce spalinowej, trawnikowej po 

uprzednim wymontowaniu z niej noży tnących (2). 

Głowica robocza kosiarki do czyszczenia i napowietrzania trawników pokazana na rysunkach 

fig. 5-8 oraz fig. 22-25 składa się również z identycznego korpusu talerzowego (1) wyposażonego  

w dwa identyczne noże (24) jak głowica robocza kosiarki do zbierania liści, a pomiędzy tymi nożami 

do tego korpusu przymocowane są rozłącznie dwa zespoły areatorów krótkich (26) lub areatorów dłu-

gich (27). Zespół areatora krótkiego (26) składa się z obejmy (28) mającej w widoku z boku kształt 

litery „U”, której dolna pozioma półka (29) połączona jest trwale z bolcem (30) nagwintowanym na 

jednym końcu, natomiast prostopadle usytuowane do niej obie półki pionowe (31) mają wykonane 

otwory przelotowe (32) usytuowane współosiowo względem siebie, w których umieszczona jest śruba (33) 

z osadzoną na niej tulejką (34), na której umieszczona jest sprężyna (35) areatora, którą stanowią 
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zewnętrzne zwoje drutu (36) połączone w środkowej części wydłużonym wygięciem (37) o profilu  

U-owym, oraz wystające na zewnątrz wydłużone końce (38) obu jej zwojów (36), przy czym drugi ko-

niec śruby (33) zaopatrzony jest w podkładkę (39) i nakrętkę (40). Nagwintowane końce bolców (30) 

obu tych zespołów areatora krótkiego (26) umieszczone są w otworach (14) występów stożkowych (13) 

korpusu talerzowego (1), a na wystające końce tych bolców nałożone są podkładki pierścieniowe (41) 

opierające się o powierzchnie płaskie tych występów dociskane do nich nakręconymi nakrętkami (42). 

Z kolei zespół areatora długiego (27) składa się również z obejmy (28') mającej w widoku z bo-

ku kształt litery „U”, której dolna pozioma płaskownikowa półka (29) jest znacznie wydłużona poza 

wewnętrzną pionową półkę (43) tej obejmy, a jej wystający na zewnątrz koniec z zaokrąglonym bo-

kiem (44) posiada przetłoczenie (45) w kształcie stożka ściętego z osiowym kołowym otworem monta-

żowym (46), przy czym profil przetłoczenia stożkowego (45) oraz jego otworu (46) są dostosowane do 

współpracujących z nimi występów (13) i otworów (14) korpusu talerzowego (1). Poza tym również  

w przypadku tego areatora pionowe półki (43) obejmy (28') U-owej mają wykonane otwory przelotowe (32) 

usytuowane współosiowo względem siebie, w których umieszczona jest śruba (33) zaopatrzona  

w tulejkę (34), na której osadzona jest sprężyna (35) areatora, którą również stanowią zewnętrzne 

zwoje (36) połączone w środkowej części wydłużonym wygięciem (37) o profilu U-owym oraz wystają-

ce na zewnątrz wydłużone końce (38) obu jej zwojów (36), a drugi koniec każdej z tych śrub zaopa-

trzony jest w podkładkę pierścieniową (39) i nakrętkę (40). Zastosowanie wydłużonego zaczepu area-

tora (27) nieco oddalonego od korpusu talerzowego (1) głowicy wirującej powoduje zwiększenie sze-

rokości roboczej tej głowicy. 

Z kolei, głowica robocza kosiarki do cięcia i rozdrabniania gałęzi pokazana na rysunkach  

fig. 9, 10, 12, 13 oraz 28 składa się także z identycznego korpusu talerzowego (1) jaki posiada głowica 

do koszenia trawników pokazana na fig. 1 i 2 oraz w zależności od potrzeb dwóch lub czterech noży (47) 

umieszczonych w równoległobocznych gniazdach (10) z dwoma otworami (11) i połączonym z nimi 

poprzez te otwory za pomocą śrub (48) z podkładkami sprężystymi (49) i nakrętek (50). Nóż (47) do 

cięcia i rozdrabniania gałęzi ma kształt płytki o kształcie równoległoboku z zaostrzonym jednym dłuż-

szym jej bokiem (50) pod kątem  = 15 - 30° w zależności od grubości ścinanych gałęzi, przy czym na 

jej powierzchni wykonane są dwa otwory (51) montażowe o średnicy i rozstawie „N” identycznych jaki 

posiadają otwory (11) wykonane w gnieździe (10) korpusu talerzowego (1). W innym wykonaniu nóż (47) 

posiada oba dłuższe boki zaostrzone również pod kątem (). 

Po uprzednim zamontowaniu w korpusie talerzowym (1) głowicy roboczej kosiarki według wyna-

lazku w zależności od wykonywanych spalinową kosiarką trawnikową czynności odpowiedniego ze-

stawu noży tnących (2, 24, 47) i/lub areatorów (26) lub (27) dokonuje się montażu w znany sposób tak 

uzbrojonej głowicy na wałku napędowym danego typu tej kosiarki wykorzystując do tego celu pier-

ścienie selekcyjne (52), w które wyposażona jest ta głowica, z których w razie potrzeby co najmniej 

jeden z nich osadzony jest w otworze (8) korpusu talerzowego (1) osadzonego w tym wałku. W przy-

padku konieczności koszenia trawników na wałku napędowym spalinowej kosiarki trawnikowej po 

uprzednim wymontowaniu z niej typowego noża tnącego lub noży tnących w jego lub w ich miejsce 

montuje się głowicę z zamontowanymi w jej korpusie talerzowym (1) czterema uchylnymi narożami 

tnącymi (2) o kształcie zbierającym lub rozdrabniającym, natomiast w przypadku potrzeby zbierania 

liści z trawników, w miejsce uchylnych noży tnących (2) montuje się specjalne noże (24) o zwiększonej 

powierzchni powodującej zwiększenie powierzchni do wytwarzania ciśnienia, które umożliwia zbiera-

nie i wrzucanie liści do kosza tej kosiarki. Z kolei w przypadku konieczności wyczyszczenia i napowie-

trzania trawników w miejsce dwóch noży tnących (24) do zbierania liści montuje się dwa zespoły area-

torów krótszych (26) lub długich (27) w zależności od żądanej szerokości roboczej, natomiast w razie 

potrzeby rozdrabniania gałęzi w korpusie talerzowym (1) głowicy montuje się tylko dwa lub cztery noże 

tnące (47) umożliwiające cięcie i rozdrabnianie gałęzi o średnicy do około 40 mm. Jednocześnie  

w przypadku cięcia i rozdrabniania gałęzi za pomocą noży tnących (47) zachodzi konieczność zamon-

towania na obudowie kosiarki odpowiedniego prowadnika nie pokazanego na rysunku umożliwiające-

go wprowadzanie i dociskanie tych gałęzi do tych noży tnących, a pod tą obudową należy zamonto-

wać odpowiedni dekiel również nie pokazany na rynku, umożliwiający przy wykorzystaniu wytwarza-

nego ciśnienia wrzucanie do kosza kosiarki rozdrobnione gałęzie. 
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Zastrzeżenia patentowe 

1. Głowica robocza kosiarki do prac ogrodowych posiadająca tarczowy zespół tnący wyposażo-

ny w nóż z uchwytem zaopatrzonym na jednym końcu w przetłoczenie z otworem kołowym, a na jego 

przedłużeniu w kaskadowy uskok z elementem tnącym z ukośnym ostrzem i odgiętym narożem tego 

płaskiego uskoku, znamienna tym, że składa się z korpusu talerzowego (1) z otworami montażowymi 

(8), (9), (11) i (14), połączonego rozłącznie z co najmniej dwoma uchylnymi nożami (2) do koszenia 

trawników, lub z co najmniej dwoma uchylnymi nożami (24) do zbierania liści i umieszczonych pomię-

dzy nimi dwoma zespołami areatorów krótkich (26) względnie areatorów długich (27) do czyszczenia  

i napowietrzania trawników i/lub z co najmniej dwoma nożami tnącymi (47) do cięcia i rozdrabniania 

gałęzi, przy czym zamontowane w tym korpusie noże (2 lub 24) oraz usytuowane pomiędzy nimi area-

tory (26) lub (27) rozmieszczone są symetrycznie na jego obwodzie zewnętrznym, a w przypadku 

noży tnących (47) symetrycznie na jego wewnętrznej przetłoczonej powierzchni (4). 

2. Głowica robocza według zastrz. 1, znamienna tym, że korpus talerzowy (1) ma kształt okrę-

gu posiadającego profilowe przetłoczenie (4) skierowane ku górze o kształcie zbliżonym do pierście-

nia, którego zewnętrzne obrzeże posiada cztery równomiernie rozmieszczone na obwodzie półkoliste 

wgłębienia (5) leżące w płaszczyźnie (6) wgłębienia odwodowego zakończonego zagiętym ku górze 

jego zewnętrznym obrzeżem (3), natomiast wewnątrz przetłoczenia (4) znajduje się osiowe okrągłe 

wgłębienie (7), którego dno posiada osiowy okrągły otwór (8) i dwa usytuowane naprzeciw siebie 

otwory fasolowe (9), natomiast na powierzchni przetłoczenia (4) wykonane są symetrycznie rozmiesz-

czone gniazda (10) w kształcie równoległoboków z wytłoczonymi w nich dwoma występami z otworami 

okrągłymi (11), a na przedłużeniu ich jednych dłuższych boków wykonane są wybrania równoległo-

boczne (12) usytuowane równolegle do siebie, zaś w osi półkolistych wgłębień (5) wykonane są stoż-

kowe występy (13) z osiowymi profilowymi otworami fasolowymi (14), pod którymi znajdują się stoż-

kowe gniazda służące do mocowania w nich noży (2) i (24) oraz areatorów (26 i 27). 

3. Głowica robocza według zastrz. 1, znamienna tym, że nóż (2) do koszenia trawników ma 

ostrze tnące ścięte pod kątem  = 15 - 30°, a naprzeciw niego ma łukowe odsadzenie (19) skierowane 

ku górze, rozpoczynające się w około ½ szerokości „L” przedniego czoła (20) tego noża. 

4. Głowica według zastrz. 1 albo 3, znamienna tym, że nóż (24) do zbierania liści ma wyższe 

łukowe odsadzenie (25) skierowane ku górze rozpoczynające się w około 1/3 szerokości „K” przed-

niego czoła (20) tego noża. 

5. Głowica według zastrz. 1, znamienna tym, że zespół areatora krótkiego (26) do czyszczenia 

i napowietrzania trawników składa się z obejmy (28) mającej w widoku z boku kształt litery „U”, której 

dolna pozioma półka (29) połączona jest trwale z bolcem (30) nagwintowanym na jednym końcu, na-

tomiast prostopadle usytuowane do niej obie półki pionowe (31) mają wykonane otwory przelotowe (32) 

usytuowane współosiowo względem siebie, w których umieszczona jest śruba (33) z osadzoną na niej 

tulejką (34), na której umieszczona jest sprężyna (35) areatora, którą stanowią zewnętrzne zwoje dru-

tu (36) połączone w środkowej części wydłużonym wygięciem (37) o profilu U-owym, oraz wystające 

na zewnątrz wydłużone końce (38) obu jej zwojów (36), przy czym drugi koniec śruby (33) zaopatrzo-

ny jest w podkładkę (39) i nakrętkę (40). 

6. Głowica według zastrz. 1 albo 5, znamienna tym, że zespół areatora długiego (27) do 

czyszczenia i napowietrzania trawników posiada dolną poziomą półkę płaskownikową (29) znacznie 

wydłużoną poza wewnętrzną pionową półkę (43) obejmy (28') tego areatora. 

7. Głowica według zastrz. 1 albo 2, znamienna tym, że nóż (47) do cięcia i rozdrabniania gałęzi 

ma kształt płytki równoległobocznej z zaostrzonym co najmniej jednym dłuższym jej bokiem pod kątem 

 = 15 - 30°, a na jego powierzchni znajdują się dwa otwory (51) montażowe o średnicy i rozstawie „N” 

identycznym jaki posiadają otwory (11) wykonane w gnieździe (10) korpusu talerzowego (1). 
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Rysunki 
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