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Wstęp 
W ostatnich latach coraz szersze zastosowanie w ramach 

wykonywania zabiegów związanych z zakładaniem, 
kształtowaniem i pielęgnacją terenów zieleni znajdują uniwersalne 
maszyny, zwane popularnie mikrociągnikami. Produkowane są 
jako: jednoosiowe, dwuosiowe, specjalne (trawnikowe, parkowe, 
motonarzędzia). Podstawowym źródłem energii są silniki 
spalinowe z zapłonem samoczynnym lub iskrowym o mocy do 35 
kW (47,5 KM). Mikrociągniki wyposażone są w skrzynię biegów 
wielostopniową lub hydrostatyczną [1, 5]. 

W pracy dokonano analizy rozwiązań technicznych 
mikrociągników jednoosiowych. Mają wiele zalet, do których należy 
łatwa obsługa i prosta konstrukcja. Producenci proponują do tych 
maszyn szeroką gamę narzędzi i dodatkowego wyposażenia. 

Wydajność jest wielkością produkcji, która przypada na 
jednostkę zużytego do jej wytworzenia czynnika produkcji. 
Natomiast wydajność ekonomiczna jest miarą efektywności, 
która odnosi się do wielkości zasobów użytych do jej 
wytworzenia [6]. Wydajność techniczna maszyny podawana 
przez producenta to maksymalna liczba jednostek, właściwej 
jakościowo produkcji, jaką maszyna może wykonać w ciągu 
jednostki czasu, wykonując określone prace, w zbliżonych 
warunkach techniczno-organizacyjnych. Zakłada się tutaj 
najbardziej korzystne warunki np.: praca nieprzerwana, stan 
techniczny maszyny, który nie wpływa ujemnie na wydajności 
czy korzystne warunki atmosferyczne. Wydajność praktyczna 
definiowana jest jako średnia liczba jednostek właściwej 
jakościowo produkcji, jaką maszyna wykonała w jednostce 
czasu, realizując określone prace w zbliżonych warunkach 
technologiczno-organizacyjnych, przy uwzględnieniu 
doświadczeń operatora, parametrów eksploatacyjnych, stanu 
technicznego oraz technologicznych warunków pracy [6]. 

Szacowanie wydajności pracy maszyn opiera się na 
dostępnych w literaturze wzorach analitycznych. Większość 
producentów maszyn wyróżnia wydajność: teoretyczną, 
techniczną i eksploatacyjną. W praktyce wydajność i sposób jej 

obliczania zależy od: kwalifikacji operatora i jego cech 
osobowych, stanu technicznego maszyny, rzeczywistych 
warunków technicznych, realizacji prac czy warunków 
techniczno-organizacyjnych. 

1. Cel i zakres pracy 
Celem pracy była ocena wydajności użytkowania 

mikrociągników jednoosiowych. 
Zakres pracy obejmował analizę rozwiązań technicznych 

wspomagających wydajność użytkowania mikrociągników 
jednoosiowych w małej mechanizacji. Poddano analizie: 
stosowane silniki, masę mikrociągnika, szerokość roboczą, 
zużycie paliwa, wyposażenie robocze.  

2. Metodyka badań 
Cel pracy zrealizowano w oparciu o badania porównawcze 

na podstawie danych producenta zamieszczonych w 
katalogach. 

Źródłem danych, które zostały wykorzystane w niniejszej 
pracy, były charakterystyki techniczne w dostępnych 
materiałach źródłowych udostępnionych na stronach 
internetowych i w katalogach producentów maszyn. Badania 
dotyczyły modeli dostępnych na rynku w roku 2013. 
Przeprowadzono ocenę produktów następujących producentów: 
Honda, Pasquali, Vari, Stiga.  

Wydajność  techniczną Wt wyliczono według wzoru 1: 

Wt = b·v, (1) 

gdzie: 
Wt -   wydajność techniczna [m2·h-1], 
b – szerokość robocza mikrociągnika [m], 
v – prędkość robocza mikrociągnika [m·h-1] 
(przyjęto v= 0,7 [m·s-1], po przeliczeniu V = 2520 [m·h-1]. 

Wydajność eksploatacyjną We obliczono według wzoru: 
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We = K0,7 · b · v, (2) 

gdzie: 
We – wydajność eksploatacyjna [m2·h-1] 
b – szerokość robocza mikrociągnika [m], 
v – prędkość robocza mikrociągnika [m·h-1], 
K0,7 – współczynnik przyjęto równy  0,8. 

Wydajność użytkową  WU wyliczono według wzoru: 

WU = We · LZ (3) 

gdzie: 
WU – wydajność użytkowa [m2 ·rok-1] 
LZ – łączny czas użytkowania mikrociągnika w ciągu roku [h·rok-1] 

Łączny czas użytkowania ciągnika w ciągu roku LZ wyliczono 
według wzoru: 

LZ = Σ ( nk · tk ) (4) 

gdzie: 
nk - liczba operacji technologicznych możliwych do 

wykonania za pomocą zestawu narzędzi dostarczonych 
przez producenta wraz z mikrociągnikiem, 

tk – czas użytkowania agregatu (mikrociągnik wraz 
z narzędziem) z pojedynczym narzędziem w skali roku 
[h·rok-1]. 

Czas użytkowania agregatu tk  w skali roku wyliczono według 
wzoru: 

tk  = td  · tg   (5)  

gdzie:  
tk  - roczny czas użytkowania agregatu [h·rok-1] 
td  - dzienny czas użytkowania agregatu [dni·rok-1] 
tg   - godzinowy czas użytkowania agregatu  [h·dzień-1].  
Cząstkowe czasy użytkowania agregatu przyjęto na 

podstawie wywiadów z użytkownikami oraz znanych w ogólnej 
literaturze okresów prowadzenia poszczególnych rodzajów prac 
pielęgnacyjnych i porządkowych w parkach, ogrodach i innych 
terenach zieleni. Czasy cząstkowe mogą ulegać zmianom co do 
ich wielkości w zależności od warunków pogodowych w 
poszczególnych latach. Zakładając dziesięcioletni okres 
trwałości tego typu zestawów roboczych błąd w ocenie efektów 
użytkowania będzie nieznaczny. 

3. Wyniki badań 
Badane modele mikrociągników mieszczą się w  przedziale 

porównywalnych parametrów technicznych w tym: moc silnika 
od 3,52 do 8,08 kW, masa bez narzędzi roboczych od 53 do 
200 kg, szerokość robocza od 0,8 do 1,25 m i zużycie paliwa od 
0,9 do 3,7 [l·h-1] (tabela 1).  

Najczęściej stosowaną jednostką napędową były silniki 
spalinowe typu Honda w różnych odmianach co pozwalało 
nawet przy większej masie mikrociągnika uzyskiwać dość niski 
poziom zużycia paliwa na godzinę pracy. Wszystkie modele 
badanych mikrociągników zostały wyposażone w szereg 
narzędzi wspomagających wykonywane czynności (tab.2). 
Takie rozwiązanie pozwala na wykorzystywanie badanych 
zestawów do najczęściej wykonywanych prac przy pielęgnacji 
terenów zieleni, utrzymania czystości na posesjach oraz 
wspomaganie usuwania śniegu w okresie zimy. 

Największy zestaw wyposażenia dodatkowego oferował 
producent do modeli Honda F510C i Honda F560C w liczbie 12. 
Odpowiednio mniejsze wyposażenie  w liczbie 10 było dostępne  
do modeli Pasquali, do modeli Vari odpowiednio 7, natomiast do 

modeli Stiga użytkownik otrzymywał w zestawie tylko 5 narzędzi 
wspomagających.  

 
Tab. 1. Wybrane parametry użytkowe badanych mikrociągników 

Model 
Moc 

silnika 
[kW] 

Masa 
 

mikrociagnika 
[kg] 

Szerokość 
robocza 

[m] 

Zużycie 
paliwa 
 [l/h] 

Honda F 510C 3,52 56 0,94 2,5 

Honda F560 C 3,52 53 0,96 2,5 

Honda F 720 C 4,04 97 1,25 2,3 

Honda F 810 C 5,22 94 1,00 2,0 

Pasquali  
XB 40 PowerSafe 

8,08 110 0,8 2,4 

Pasquali  
XB 50 PowerSafe 

8,08 140 0,85 2,4 

Vari DSK-316.1 PSZ 4,04 70 1,00 1,3 

Vari  DSK-316.1 PSVN 4,04 70 1,00 1,3 

Vari  DSK-316.1 PSVN 4,77 70 1,05 2,0 

Vari  DSK-316.1 PSZ 4,77 70 1,15 2,0 

Vari DSK-317.1 S 
GLOBAL 

4,04 198 1,25 1,3 

Vari DSK-317.1 S 
GLOBAL 

4,77 200 1,25 2,0 

Stiga Silex 95B 4,85 55 0,95 1,5 

Stiga Silex 95H 4,04 55 0,95 1,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych  producenta 
[2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15] 
 
Tab. 2. Wyposażenie dodatkowe badanych mikrociągników 

Model  Wyposażenie dodatkowe  

Liczba 
operacji 

technologicz-
nych (nk) 

Honda F 510C 
Pług, brona, kultywator, 
glebogryzarka, sadzarka, 
obsypnik, wyorywacz, kosiarka 
listwowa, wertykulator, 
rozdrabniacz, zestaw do 
odśnieżania, zamiatarka 

12 

Honda F 560 C 

Honda F 720 C Pług, glebogryzarka, kosiarka 
listwowa, zestaw do odśnieżania, 
zamiatarka, przyczepa 
transportowa (wywrotka) 

6 

Honda F 810 C 

Pasquali  
XB 40 PowerSafe 

Pług, kultywator, glebogryzarka, 
obsypnik, kosiarka listwowa, 
kosiarka bijakowa, kosiarka 
mulczująca, zestaw do 
odśnieżania, zamiatarka, 
przyczepa transportowa 
(wywrotka) 

10 

Pasquali  
XB 50 PowerSafe 

Vari DSK-316.1 PSZ 

Pług, kosiarka listwowa, kosiarka 
bijakowa, kosiarka bębnowa, 
przetrząsarka do siana, zestaw do 
odśnieżania, zamiatarka 

7 

Vari DSK-316.1 PSVN 

Vari  
DSK-316.1 PSVN 

Vari  
DSK-316.1 PSZ 

Vari  
DSK-317.1 S GLOBAL 

Pług, brona, glebogryzarka, 
obsypnik, wyorywacz, spychacz, 

7 
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Vari  
DSK-317.1 S GLOBAL 

przyczepa transportowa 
(wywrotka) 

Stiga Silex 95B Pług, glebogryzarka, kosiarka 
listwowa, kosiarka bębnowa 
(rotacyjna), zamiatarka 

5 
Stiga Silex 95H 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów od 
producentów [2,3,4,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17]. 
 

Większy zestaw wyposażenia dodatkowego przekłada się 
jednoznacznie na czas wykorzystania mikrociągnika w skali 
rocznej. Dokonano wyliczenia czasu wykorzystania  
oferowanego wyposażenia dodatkowego z uwzględnieniem 
specyfiki wykonywanych prac, dane zawarte w tab.3. Nie 
wszystkie elementy wyposażenia dodatkowego w jednakowym 
stopniu wydłużają czas użytkowania mikrociągnika w skali 
rocznej, najczęściej wykonywana czynność to zamiatanie (60 
dni w roku), następnie koszenie trawników (20 dni w roku), 
odśnieżanie w przypadku śnieżnej zimy (20 dni w roku), 
transport (15 dni w roku) w mniejszym stopniu przygotowanie 
gleby i inne operacje związane z uprawą roślin (od 5 do 10 dni 
w roku). Na podstawie badań ustalono, że najbardziej 
wykorzystany może być zestaw do sprzątania tj. 240 godzin w 
skali rocznej. Najmniej natomiast rozdrabniacz (9 godzin w skali 
roku), obsypnik (7,5 godziny), wertykulator (10 godzin), 
wyorywacz (12,5 godziny).  

 
Tab. 3. Czas wykorzystania narzędzi w skali rocznej  

Wyposażenie dodatkowe 

Czas wykorzystania narzędzi * 

td 

[dni·rok-1] 
tg 

[h·dzień-1] 
tk 

[h·rok-1] 

Pług 10 2,0 20,0 

Brona 8 2,0 16,0 

Kultywator 8 2,0 16,0 

Glebogryzarka 10 2,5 25,0 

Sadzarka 10 3,0 30,0 

Obsypnik 5 1,5 7,5 

Wyorywacz 5 2,5 12,5 

Wertykulator 5 2,0 10,0 

Rozdrabniacz 6 1,5 9,0 

Spychacz 15 2,6 39,0 

Przyczepa transportowa  15 4,0 60,0 

Zamiatarka 60 4,0 240 

Przetrząsarka do siana 25 2,5 62,5 

Zestaw do odśnieżania 20 4,5 90,0 

Kosiarka: 

- kosiarka listwowa 20 3,5 70,0 

- kosiarka bijakowa, 20 3,5 70,0 

- kosiarka mulczująca, 20 3,5 70,0 

- kosiarka bębnowa (rotacyjna) 20 3,5 70,0 

*Przyjęto, że prace będą realizowane na powierzchni 1000 m2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [7] 
 *It is assumed that the worki s carried out on an area of 1000 m2  

Dlatego też, niektórzy producenci oferują  podstawowy 
zestaw narzędzi do najczęściej wykonywanych prac 
pielęgnacyjnych i porządkowych. Użytkownik może uzupełnić 
zestaw podstawowy poprzez odrębny zakup poszczególnych 
narzędzi. Nie badano kompatybilności oferowanych narzędzi 
przez różnych producentów z mikrociągnikami konkurencyjnych 
firm.  

Uwzględniając uśrednioną szerokość roboczą (b) narzędzi 
stosowanych w badanych zestawach roboczych wyliczono 
według wzoru 1 i 2  potencjalną wydajność techniczną i 

eksploatacyjną. Przy założeniu, że  v = const., można 
zaobserwować  wpływ konstrukcji na wydajność techniczną (Wt) 
i analogicznie na wydajność eksploatacyjną (We) (tab. 4). 

 
Tab. 4. Zestawienie wyników wydajności technicznej, wydajności 

eksploatacyjnej ocenianych mikrociągników. 

Model  b [m] Wt [ m2·h-1] We [m2·h-1] 

F 510C 0,94 2359  1880 

F 560 C 0,96 2400 1920 

F 720 C 1,00 3125 2500 

F 810 C 0,80 2500 2000 

XB 40 PowerSafe 0,85 2000 1600 

XB 50 PowerSafe 1,00 2125 1700 

DSK-316.1 PSZ 1,00 2500 2000 

DSK-316.1 PSVN 1,05 2500 2000 

DSK-316.1 PSVN 1,05 2625 2100 

DSK-316.1 PSZ 1,15 2875 2300 

DSK-317.1 S GLOBAL 1,25 3125 2500 

DSK-317.1 S GLOBAL 1,25 3125 2500 

Silex 95B 0,95 2375 1900 

Silex 95H 0,95 2375 1900 

Źródło: opracowanie własne 
 
Wydajność techniczna (Wt) mieści się w przedziale od 2000 

(dla mikrociągnika XB40 PowerSafe) do 3125 m2 (dla ciągników 
F560C, DSK-317.1S Globar) na godzinę pracy. Natomiast 
wydajność eksploatacyjna (We) odpowiednio od 1700 do 2500 
m2 na godzinę. Ponieważ  czas pracy mikrociągnika nie zawsze 
jednoznacznie przekłada się na  wydajność, zdefiniowano nowe 
określenie wydajność użytkowa (WU). Wynika to z potrzeb 
łączenia różnych grup parametrów opisujących użytkowanie 
maszyn. W niniejszych badaniach dokonano wielo-
parametrycznej oceny produktu (zestaw mikrociągnik wraz 
z wyposażeniem dodatkowym) uwzględniając parametry 
techniczne (b, nk, moc silnika),  i parametry eksploatacyjne (Lz). 

  
Tab. 5. Wydajność użytkowa analizowanych mikrociągników 

Model  nk 
LZ  

[h·rok-1] 
WU  

[m2·rok-1] 

 Honda F 510C 12 546 1026480 

Honda F 560 C 12 546 1048320 

Honda F 720 C 6 496 1240000 

Honda F 810 C 6 496 992000 

Pasquali XB 40 PowerSafe 10 643 1029600 

Pasquali XB 50 PowerSafe 10 643 1093950 

Vari DSK-316.1 PSZ 7 622 1245000 

Vari DSK-316.1 PSVN 7 622 1245000 

Vari DSK-316.1 PSVN 7 622 1245000 

Vari DSK-316.1 PSZ 7 622 1307250 

Vari DSK-317.1 S GLOBAL 7 167 418750 

Vari DSK-317.1 S GLOBAL 7 167 418750 

Stiga Silex 95B 5 425 807500 

Silex 95H 5 425 807500 

Źródło: obliczenia własne  

Uzyskane wyniki wskazują na bezpośredni związek 
pomiędzy oferowanym zestawem wyposażenia dodatkowego do 
badanych mikrociągników, a czasem  wykorzystania 
kombinowanych zestawów roboczych w skali rocznej (tab.5). 
Ustalono, że mniejsza liczba narzędzi roboczych 
dostosowanych dla określonego typu mikrociągnika Silex95 H, 
pozwala na uzyskiwanie wyższej wydajności użytkowej (WU = 
807500 m2·rok-1) w porównaniu do mikrociągnika Vari DSK-317.1 
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S GLOBAL, gdzie wydajność użytkowa (WU) wynosi 418750 
m2·rok-1. Z badań wynika, że stosowanie prostych zależności 
tzn. liczba narzędzi roboczych w  zestawieniu ze standardowym 
czasem użytkowania  nie daje pełnej odpowiedzi co do 
potencjału wykorzystania mikrociągnika w skali rocznej. Innym 
przykładem jest wyposażenie modelu Vari DSK-316.1 PSZ w 
zamiatarkę oraz pługiem do odśnieżania co zwiększa trzykrotnie 
jego wydajność użytkową.  

4. Podsumowanie 
Analiza rozwiązań związanych z wydajnością użytkowania 

obejmuje zagadnienia, które obrazują poziom techniczny oraz 
cechy funkcjonalno-eksploatacyjne mikrociągników 
jednoosiowych. Rozwój konstrukcyjny tych maszyn jest w dużej 
mierze ukierunkowany na uzyskanie najwyższego poziomu 
parametrów techniczny. Stąd wymienione systemy 
mikrociągników cechuje przede wszystkim uniwersalność, 
łatwość obsługi, szeroki asortyment narzędzi podstawowych 
oraz dodatkowych z możliwością użytkowania w 
zróżnicowanych warunkach glebowych, terenowych i 
pogodowych. Zauważono, że liczba operacji technologicznych 
możliwych do wykonania za pomocą zestawu narzędzi 
dostarczonych przez producenta wraz z mikrociągnikiem, 
wpływa na  wydajność użytkową. Istotnym czynnikiem 
zwiększającym wydajność użytkową jest przydatność 
wyposażenia do określonych prac. Uzyskane wyniki  badań 
wyraźnie wskazują, że celowe jest wprowadzenie do wiedzy 
eksploatacyjnej nowego pojęcia wydajność użytkowa. Pozwoli 
potencjalnemu nabywcy podejmowanie decyzji dotyczącej 
zakupu mikrociągnika o określonym stopniu zaawansowania 
technicznego. Obecnie pomimo posiada znacznej wiedzy co do  
przydatności mikrociągników jednoosiowych w pracach 
pielęgnacyjnych na terenach zieleni, w rolnictwie, ogrodnictwie 
czy sadownictwie, decyzja o zakupie takiej maszyny stanowi 
duże wyzwanie dla  przeciętnego użytkownika.  
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Analysis of technical solutions for improving the capacity  

of micro walking tractors 

 
 
 

Abstract 
 

There an analysis of the technical solutions of small tractors was made. This analysis was done, because a lot of small tractors are very 
popular in the market with used agricultural machines, machines for gardening, horticulture, municipal management and for maintenance of green 
areas. The advantage of small tractors is simple construction and easy operation. The aim of this study was evaluation of operation performance 
of uniaxial walking tractor. Scope of this study included analysis of technical solutions for significantly improving the efficiency of use walking 

tractors with the single axis. 
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