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Streszczenie 
W artykule omówiono zagadnienia związane z eksploatacją 
mikrociągników jednoosiowych. Źródłem danych, które zostały 
wykorzystane w niniejszej pracy, były charakterystyki techniczne w 
dostępnych materiałach źródłowych udostępnionych na stronach 
internetowych i w katalogach producentów maszyn. Analizie poddano 
podstawowe parametry techniczne i eksploatacyjne wybranych 
mikrociągników . Badania przeprowadzono na modelach dostępnych 
na rynku w roku 2013.. 

 
Wstęp  

Zastępowanie pracy ręcznej przez wprowadzanie maszyn 
występuje z coraz większym przyśpieszeniem. Ponieważ 
obecna ekspansja mechanizacji obejmuje prace w nowych 
mikroobszarach działalności gospodarczej m.in. pielęgnacja 
zieleni na terenach zurbanizowanych, do tego  potrzebne  
są odpowiednie maszyny.  W ostatnich latach coraz szersze 
zastosowanie w ramach wykonywania zabiegów związanych  
z zakładaniem, kształtowaniem i pielęgnacją terenów zieleni 
znajdują mikrociągniki. Na rynku dostępne są maszyny  
o różnych rozwiązania konstrukcyjnych: uniwersalne jak  
i specjalistyczne, w których podstawowym źródłem energii  
są silniki spalinowe z zapłonem samoczynnym lub iskrowym [2]. 
Oprócz jednostki napędowej producenci oferują szeroki zakres 
narzędzi i dodatkowego wyposażenia.  Poprawa opłacalności 
usług w pracach utrzymania terenów zieleni zależy  
od podejmowanych działań w obszarze kosztów eksploatacji 
stosowanych maszyn [3]. Czas wykorzystania maszyn w skali 
rocznej ma  istotny wpływ na koszty eksploatacji. Osiągnięcie  
kosztów eksploatacji na korzystnym poziomie jest możliwe 
przez dobór odpowiedniego ciągnika czy osprzętu do warunków 
w jakich będą wykonywane prace [5]. Maszyny o niewielkim 
wykorzystaniu rocznym, charakteryzują się wyższymi 
jednostkowymi kosztami utrzymania, przy czym są stosowane 
różne pomiary efektywności [1,11]. Wzrost efektywności można 
uzyskać m. in. poprzez odpowiedni dobór wyposażenia. Z kolei 
przedłużenie trwałości  maszyn zmniejszy koszt amortyzacji lecz 
powoduje wzrost kosztów konserwacji, przechowywania, 
napraw i ubezpieczenia. Koszty przechowywania wiążą  
się z koniecznością spowolnienia procesu zużycia korozyjnego 
maszyny co jest powodem wzrostu kosztów eksploatacji  [7].  

 
1. Cel i zakres 

Celem pracy było określenie nowej metodyki 
wspomagającej proces decyzyjny przy planowaniu inwestycji 
polegającej na zakupie mikrociągnika wraz z niezbędnym 
wyposażeniem. Ustalono, że nowe rozwiązanie przyjmie nazwę  
efektywność użytkowa. Zakres pracy obejmował wyznaczenie 
parametru decyzyjnego w funkcji rozwiązań technicznych 

wspomagających wydajność użytkowania mikrociągników 
jednoosiowych.  

Poddano analizie: wydajność techniczną, wydajność 
eksploatacyjną, koszt przechowywania i konserwacji, zużycie 
paliwa, koszt amortyzacji, koszt  i stopień wykorzystania 
wyposażenia dodatkowego w skali roku, podstawowe parametry 
techniczne. 

 
2. Metodyka badań 

Obiektem badań były mikrociągniki i wyposażenie do wykony-
wania prac pielęgnacji terenów zieleni, prac komunalnych typu 
zamiatanie, odśnieżanie, prac ogrodniczych. Cel pracy 
zrealizowano w oparciu o badania porównawcze danych 
producenta oraz sprzedawców. Przeprowadzono ocenę 
mikrociągników i dostępnego wyposażenia w moduły robocze 
następujących producentów: Honda, Pasquali, Vari, Stiga. 

Koszty eksploatacji (wg cen i stawek z roku 2015) zostały 
obliczone przy użyciu zasad opracowanych przez Instytut 
Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie 
(obecnie ITP) [6] z modyfikacją proponowaną przez autorów  
z dostosowaniem do aktualnie rozwiązywanego problemu.  

Wprowadzony w pracy wskaźnik efektywność użytkowania 
stanowi iloraz sumy kosztów utrzymania i użytkowania 
jednorodnego zestawu maszynowego do wykonywania 
określonych prac i wydajności użytkowej, w okresie jednego 
roku:  

 

Eu = (Kutrz + Kuż) · Wu-  (zł· m2)  (1) 

 

gdzie: 
Kutrz – koszt utrzymania zestawu w ciągu roku (zł · rok-1 ), 
Kuż  - koszt użytkowania zestawu w ciągu roku (zł · rok-1 ), 
        (z wyłączeniem kosztu wynagrodzenia  operatora), 
Wu – wydajność użytkowa zestawu w ciągu roku (m2 · rok-1 ). 

Koszt utrzymania wyliczono według zależności 

 

Kutrz = Ka + Kk + Ku    (zł)                 (2) 

 

gdzie:  
Ka = Cz · T-1 – koszt amortyzacji (zł) w tym: Cz – cena zestawu 
(zł); T- okres użytkowania zestawu, założono 10 lat, 
Kk = 0,02 · Cz  – koszt konserwacji i przechowywania 

zestawu (zł), 
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Ku = Koc  + Kac  – koszt ubezpieczenia zestawu (zł) w tym: 
Koc – koszt ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 
Kac – koszt ubezpieczenia mienia.  

 

Koszty użytkowania (Kuż) obliczono według formuły: 

 

Kuż = Kp  + Kn   (zł)  (3) 

 

gdzie:  
Kp = 1,1 · Zj · Cp  – koszt zakupu paliwa (PLN), w tym: 1,1 – 

wskaźnik uwzględniający koszt olejów i smarów w 
odniesieniu do kosztu paliwa, Zj – jednostkowe 
zużycie paliwa (l·h-1), Cp – cena paliwa, w badaniach 
przyjęto 5,9 zł za litr, 

Kn = 0,025 · Cz  – koszt napraw (zł), w tym: 0,025 – średni 
wskaźnik roczny w odniesieniu do ceny zestawu.  

Wydajność użytkowa (m2 · rok-1 ) została zdefiniowana ze 
wskazaniem na charakterystyczne parametry robocze maszyny: 

 

Wu = 0,8 · b · v · Lz    (m2 · rok-1 ) (4) 

 

gdzie: 
0,8 – współczynnik sprawności zestawu, 
b – szerokość robocza mikrociągnika (m), 
v – prędkość robocza mikrociągnika (m · h-1 ), 
Lz – łączny czas użytkowania mikrociągnika w ciągu roku z 

wykorzystaniem pełnego zestawu wyposażenia (h·rok-1). 

Duża różnorodność w ofercie rynkowej modułów roboczych 
wymagała zdefiniowania odrębnych zasad wyliczenia ceny 
zestawu: 

 

Cz = Cwśr + Cm  (zł)  (5) 

 

gdzie: 
Cwśr = ƩCw · Lw-1 - średnia cena wyposażenia dodatkowego 

danego producenta z szeregu dostępnych danych,  
Cw – cena pojedynczego elementu wyposażenia (zł),   
Lw - liczba ofert pojedynczego wyposażenia dodatkowego 

dla danego typu maszyny,  
Cm – cena danego typu maszyny (zł). 

 
3. Wyniki badań  

Podstawowe dane techniczne zgodnie z przyjętą metodyką 
badań zestawiono w tabelach. W tab. 1 porównano podstawowe 
parametry użytkowe wybranych mikrociągników, które mieszczą 
się w przedziałach: pojemność silnika od 160 do 390 cm3, masa 
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. Przykłady mikrociągników prezentowane 
są na rysunkach od 1 do 4. Producenci najczęściej stosowali 
jako jednostkę napędową oszczędne silniki typu Honda  

w różnych odmianach co pozwalało nawet przy większej masie 
mikrociągnika uzyskiwać dość niski poziom zużycia paliwa  
na godzinę pracy. 

 
 

Rys. 1. Mikrociągnik jednoosiowy marki Pasquali XB 50 [12] 

 
Rys. 2.  Mikrociągnik jednoosiowy marki Stiga Silex 95 [12] 
 

 
 
Rys. 3. Mikrociągnik jednoosiowy marki Pasquali XB 40 [12] 
 

 
 

Rys. 4. Mikrociągnik jednoosiowy Vari DSK-17 [14] 
Tab. 1. Podstawowe parametry użytkowe badanych mikrociągników 
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Model 
Pojem-
ność 

silnika 
[cm3] 

Szero-
kość 

robocza  
[m] 

Moc 
maks. 
[kM] 

Masa  
mikroci
ągnika 

[kg] 

Zużycie 
paliwa 

[l/h] 

F 510C 163 0,94 4,8 56 0,9
F 560 C 163 0,96 4,8 53 1,4
F 720 C 198 1,25 5,5 97 2,1
F 810 C 242 1,00 7,1 94 2,1

XB 40 PowerSafe 390 0,80 11 110 2,4
XB 50 PowerSafe 390 0,85 11 140 2,4
DSK-316.1 PSZ 160 1,00 5,5 70 1,1

DSK-316.1 PSVN 160 1,00 5,5 70 1,1
DSK-316.1 PSVN 190 1,05 6,5 70 1,3
DSK-316.1 PSZ 190 1,15 6,5 70 1,3

DSK-317.1 S 
GLOBAL 160 1,25 5,5 198 1,1 

DSK-317.1 S 
GLOBAL 190 1,25 6,5 200 1,3 

Silex 95B 190 0,95 6,6 55 1,6
Silex 95H 160 0,95 5,5 55 1,1

Źródło :opracowanie własne 
 
Przy podejmowaniu decyzji o zakupie poza ceną maszyny  

i wyposażenia nieodzowna jest znajomość parametrów takich 
jak: wydajność eksploatacyjna, jednostkowy koszt paliwa i smarów, 
koszt amortyzacji, koszt przechowywania i konserwacji (tab. 2). 

Dobór odpowiedniego wyposażenia zgodnie z potrzebami 
użytkownika umożliwia zwiększenie czasu wykorzystania 
mikrociągnika w skali rocznej (rys. 5-8) Na podstawie 
wcześniejszych badań oraz analizy danych od producentów 
oraz mając na uwadze specyfikę wykonywanych prac dokonano 
wyliczenia czasu w jakim możliwe jest wykorzystanie 
poszczególnych modułów roboczych (tab. 2).  

.  
 

Rys. 5. Wertykulator marki Vari [14] 
 
 

 
 

Rys. 6. Glebogryzarka do marki Pasquali [12] 

 
 

Rys. 7. Glebogryzarka  marki Stiga silex 95 [12] 
 

 
 

Rys. 8. Kosiarka bijakowa do marki Pasquali [14] 
 
 

Tab. 2. Zestawienie kosztów: zakupu maszyny (Cśrm), 
amortyzacji (Ka), konserwacji (Kk), zakupu paliwa (Kp)  
i wydajności eksploatacyjnej (We) badanych mikrociągników 

 

Model  Ka
[zł∙ h-1] 

Kk 
[zł∙ rok-1] 

Kp  
[zł∙ h-1] 

We
[m2∙ h-1] 

Cmśr
[zł] 

F 510C 744,60 148,92 16,22 1880 7446
F 560 C 949,00 189,80 16,22 1920 9490
F 720 C 1664,40 332.80 14,92 2500 16644
F 810 C 1931,80 386,36 12,98 2000 19318
XB 40 
PowerSafe 1080,00 216,00 15,57 1600 10800 

XB 50 
PowerSafe 1330,00 266,00 15,57 1700 13300 

DSK-316.1 
PSZ 349,00 69,80 8,44 2000 3490 

DSK-316.1 
PSVN 559,00 111,80 8,44 2000 5590 

DSK-316.1 
PSVN 357,00 71,40 12,98 2100 3570 

DSK-316.1 
PSZ 589,00 117,80 12,98 2300 5890 

DSK-317.1 S 
GLOBAL 498,00 99,60 8,44 2500 4980 

DSK-317.1 S 
GLOBAL 515,00 103,00 12,98 2500 5150 

Silex 95B 319,90 63,98 9,73 1900 3199
Silex 95H 349,90 63,98 8,44 1900 3499

Źródło : opracowanie własne 
 

Najczęściej wykonywane czynności w okresie od wiosny  
do jesieni to zamiatanie (60 dni w roku), następnie koszenie 
trawników (20 dni w roku). Natomiast odśnieżanie w przypadku 
śnieżnej zimy oszacowano na 20 dni w ciągu roku.  

Do wszystkich mikrociągników dostępne są jednorodne pod 
względem funkcji moduły robocze co pozwala efektywnie  
je wykorzystywać w ciągu roku (tab.3). Powyższe zestawy 
wykorzystywane są do pielęgnacji terenów zieleni, utrzymania 
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czystości na posesjach i usuwania śniegu w okresie zimy. 
Wiąże się to jednak z większymi kosztami urządzeń (tab. 4),  
a w konsekwencji ze wzrostem kosztów eksploatacji. 
 
Tab. 3. Czas wykorzystania w skali rocznej modułów roboczych 
przystosowanych do pracy z badanymi mikrociągnikami   

 
Wyposażenie dodatkowe Wykorzystanie modułów roboczych

tD 
[dni∙ rok-1] 

tG 
[h∙ dzień-1] 

tZ
[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 
(wywrotka) 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 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 

Źródło: Opracowanie własne autorów według metodyki [6] 
 

Tab. 4. Średnie koszty wyposażenia dodatkowego 
 
Wyposażenie 
dodatkowe Średnia cena pojedynczego wyposażenia[zł] 

 Honda Pasuqali Vari Stiga
Pług 1380 1061 780 1170

Brona 685 - 380 -
Kultywator 2570 2150 599 -

Glebogryzarka 4560 2330 1190 1099
Sadzarka 1550 - - -
Obsypnik 830 738 200 -

Wyorywacz 750 - 550 -
Wertykulator 860 - - -
Rozdrabniacz 7580 - 2250 -

Spychacz - - 790 -
Przyczepa 

transportowa 
(wywrotka) 

2810 2850 1199 - 

Zamiatarka 6670 4797 3990 2799
Przetrząsarka do siana - - 2600 -
Zestaw do odśnieżania 1060 1353 749 -

Kosiarka listwowa 4819 3860 3570 1200
Kosiarka bijakowa - 6919 5510 -

Kosiarka mulczująca - 5449 - -
Kosiarka bębnowa 

(rotacyjna) - - 2750 1199 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych dostępnych 
na stronach interne-towych sprzedawców [4, 8, 9, 10, 12, 13] 
 
Średnia cena zakupu pojedynczego jednorodnego modułu 

roboczego, o zbliżonych parametrach technicznych, poszcze-
gólnego wyposażenia technicznego mieści się w przedziale  

od 780,00 PLN (pług) do 1380,00 PLN. Natomiast koszt zakupu 
zamiatarki to różnica 2,4 krotna  pomiędzy ofertą o najniższej 
cenie w odniesieniu do zaobserwowanej najwyższej ceny. Należy 
podkreślić, że wyposażenie dodatkowe dostosowane  
do badanych mikrociągników posiada porównywalne parametry 
robocze np. szerokość walca w zamiatarce standardowo wynosi 
0,9 m. Obserwujemy również dużą rozbieżność cenową  
w obrębie wyposażenia do jednego typu mikrociągnika,  
w zależności od dostawcy różnica wynosi nawet 30%.  
Powyższa uwaga jest istotna ze względu na konieczność 
uśredniania cen w przypadku wstępnego kalkulowania kosztów 
inwestycji. 

Efektywność użytkową Eu jako wynik niniejszych badań dla 
przykładowo wybranych typów mikrociągników z szerokiej oferty 
dostępnych na rynku wyliczono według zależności (wzór (1)), 
wyniki prezentowane są na wykresie (rys. 9). Dużą 
kosztochłonnością cechuje się mikrociągnik Pasquali XB (15 zł / 
1000 m2), niższą Honda F510C (9 zł / 1000 m2) i odpowiednio 
niższą 7 zł/1000 m2 (Vari DSK-316.1.PSZ) i (Stiga 95B). 
Nieodzownym elementem przy wyborze mikrociągnika  
i niezbędnego dla danego użytkownika zestawu modułów 
roboczych jest możliwość oceny efektywności użytkowej. 
Konieczne jest ustalenie, który zestaw ułatwi pracę poprzez 
skrócenie czasu jej wykonania jak również, które rozwiązanie 
jest najbardziej uzasadnione ekonomicznie dla użytkownika.  
W tabeli 5 zestawiono efektywność użytkową dla czterech grup 
badanych mikrociągników z podziałem na producentów. 

 
Tab. 5. Zestawienie  analizowanych kosztów eksploatacji  
w skali rocznej 

 

Badany 
parametr Jednostka Sym-

bol 

Producent 

Honda 
F510C 

Pasquali 
XB40 

PowerSafe 

Vari 
DSK-

316.1.PSZ
Stiga 
95B 

Średnia cena 
zestawu [zł] Cz 43570,00 42307,00 30597,00 10966,00

Średnie roczne 
wykorzystanie 

pełnego 
wyposażenia 
dodatkowego

[h·rok-1] Lz 546 643 622 425 

Koszt 
amortyzacji [zł·rok-1] Ka 4357,00 4230,00 3059,00 1096,00

Koszty 
przechowywania

i konserwacji 
pełnego zestawu

[zł·rok-1] Kk 871,00 846,00 611,00 219,00 

Koszt 
ubezpieczeń [zł·rok-1] Ku 803,00 784,00 609,00 315,00 

Koszt paliwa [zł·rok-1] Kp 2963,00 9105,00 4037,00 4012,00

Koszt napraw [zł·rok-1] Kn 1089,00 1058,00 765,00 274,00 

Łączny koszt 
eksploatacji [zł·rok-1] Ke 10083,00 16023,00 9081,00 5916,00

Wydajność 
użytkowa [m2 ·rok-1 ] Wu 1026480 1029600 1245000 807500 

Źródło: Obliczenia własne   
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Rys. 9. Przykładowe wartości wskaźnika efektywności 
użytkowej Eu [zł/m2] z grupy badanych mikrociągników. Źródło: 
Obliczenia własne 

 
Podsumowanie 

Analiza rozwiązań technicznych wspomagających 
wydajność użytkowania mikrociągników jednoosiowych 
obejmuje zagadnienia techniczno-konstrukcyjne, które obrazują 
poziom techniczny oraz cechy funkcjonalno-eksploatacyjne, 
składające się na efektywność. W większości przypadków 
wymienione systemy mikrociągników cechuje  
nieskomplikowana obsługa, szeroki asortyment maszyn 
roboczych i narzędzi umożliwiający użytkowanie do  prac 
pielęgnacji terenów zieloni, prac porządkowych, prac 
ogrodniczych i w małych gospodarstwach rolnych. 
Zróżnicowana oferta rynkowa wyposażenia mikrociągnika w 
moduły robocze zwiększa czas wykorzystania mikrociągnika w 
skali rocznej, w odmiennym  stopniu, w zależności od ilości 
elementów. Dla marki Stiga  czas wykorzystania wynosi 425 
h·rok-1 przy 5 elementach dodatkowych, natomiast dla marki 
Vari przy 15 elementach czas wykorzystania wynosi 807,5 h·rok-1. 

Proponowany dla praktyki wskaźnik efektywności 
użytkowej wskazuje, że ilość wyposażenia dodatkowego 
przekłada się na koszty eksploatacji.  

 Stwierdzono również, że efektywność użytkowa zależy  
w większym stopniu od rodzaju poszczególnych elementów  
wyposażenia   dodatkowego oraz możliwości ich wykorzystania 
w skali roku niż od ich ilości. Zakup kompletnego zestawu marki 
Honda kosztuje średnio 30597,00 PLN  przy 15 elementach 
wyposażenia dodatkowego natomiast  marki Pasquali 42307,00 
PLN przy 10 elementach.  Glebogryzarka marki Honda kosztuje 
średnio 4560 PLN natomiast u marki Vari  1099,00 PLN czyli 
czterokrotnie mniej. Różnice w cenie wyposażenia dodatkowego 
oraz samej maszyny prawdopodobnie związane są z takimi 
czynnikami jak awaryjność, innowacyjność oraz łatwość  
w obsłudze.  

Wprowadzenie do procesu decyzyjnego nowego narzędzia 
oceny pozwoli precyzyjniej określić zasadność finansowania 
zakupu mikrociągnika o określonym stopniu zaawansowania 
technicznego. 
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Efficiency of usage of the one-axial micro-tractors 
The concept of usage efficiency of one-axial micro-tractors, that, more 
and more, are used for work at maintaining green areas, municipal 
tasks or in horticulture, was described and verified in the paper. The 
aim was to define the term of usage efficiency. Micro- tractors made by 
Honda, Pasquali, Vari, Stiga manufacturers were the object of research 
studies. The range of the work included the analysis of technical 
solutions as well as the investment and exploitation costs. It was found, 
on the basis of studies, that technical solutions significantly improve 
annual utilization of working assemblies with micro-tractors. But some 
of the technical solutions do not directly influence usage efficiency. All 
summaries presented in the paper are aimed at focusing the 
prospective purchaser to make the best choice both economically as 
well as functionally. 
 
Key words: Efficiency, one-axial micro-tractors 
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