
Téli gondoskodás kerti kisgépeinkről 
 
Ilyenkor tél végén bővebben jut időnk kisgépeink, szerszámaink, kerti eszközeink karbantartására. 
Most a benzinmotoros fűnyíró és rotációs kapálógépekkel kapcsolatban szeretném néhány teendőre 
felhívni a figyelmet. 

A négyütemű kisgépmotorok elterjedésével ne feledkezzünk el a rendszeres motorolaj-cseréről a 
használati utasítás szerinti időközökben, de legalább évente egyszer. Új gépeknél az alkatrészek 
összekopása miatt ez már néhány üzemóra után szükséges. Ügyeljünk arra, hogy csak jó minőségű 
olajat használjunk, ne a szupermarketekben fillérekért kaphatókat. Ha a motoron nincs 
szintellenőrző pálca akkor az olajszintnek a betöltőnyílás felső pereméig kell érnie.  
Itt szeretném megjegyezni, hogy az általánosan elterjedt, olcsóbb 3-5 lóerős motorokat munka 
közben, tisztításkor és tároláskor se döntsük hosszabb időre oldalra vagy előre, mert a motorolaj a 
kipufogóba és más részekbe kerülhet. 
A rotációs kapálógépekben a hajtóműolajat is feltétlenül cseréljük le legalább évente, és havonta 
ellenőrizzük a mennyiségét. Ha elfolyást tapasztalunk vizsgáljuk meg a hajtómű állapotát. 
Előfordulhat ugyanis, hogy a gyenge motorteljesítményért az elfojt olaj miatt elroncsolódott 
csapágyak felelősek. 

A szivacsos légszűrőt illik minden poros munka után ultrás vízben kimosni és tiszta motorolajjal 
átitatni. Ennek elmulasztása esetén a motor teljesítménye szintén lecsökkenhet, mivel nem kap elég 
levegőt. A kilyukadt betétet feltétlenül cseréljük le, mert a rajta keresztül bejutó szennyezett levegő 
homokszemcséi meglepően gyorsan elkoptatják a hengert és a dugattyút. Az általában nagyobb 
teljesítményű gépeknél alkalmazott papírszűrőt szintén idejében cseréljük ki. 
A fűnyírók késeit egyesek szinte csak évente kétszer élezik mondván, hogy úgyis lenyírja a füvet. 
Rendszeres nyírásnál ez igaz, de a fűszálak vége tépett lesz, és ez kevésbé szép zöld benyomást 
kelt, emellett pedig a motor is kínlódik, üzemanyagfogyasztása nagyobb lesz. A másik véglet a 
minden fűnyírás előtti élezés, ami pazarlás, mert a gyakori köszörülés nagyon hamar elkoptatja a 
késeket. Az élezés gyakoriságát inkább az kell meghatározza, hogy milyen gyakorisággal nyírjuk a 
füvet, ugyanis az elöregedett, szénaszerű szálak igencsak megviselik az éleket. Ilyenkor néhány 
órás munka után már célszerű élezni, ellenkező esetben általában elég 20-25 üzemóránként. A 
köszörülést a kés mindkét oldalán egyenletesen végezzük, mert ellenkező esetben 
kiegyensúlyozatlanság léphet fel, mely rezgéshez vezethet.  
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