
 

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRZY OBSŁUDZE 

KOSIARKI SPALINOWEJ TYPU WOLF 48 QRA  

 

Uwagi ogólne: 

 

Do samodzielnej obsługi kosiarki może przystąpić pracownik zatrudniony na stanowisku 

konserwatora, który zapoznał się z instrukcją obsługi kosiarki spalinowej, przeszedł szkolenie bhp 

oraz zapoznał się z oceną ryzyka zawodowego na swoim stanowisku pracy. 

             

1. Przed rozpoczęciem pracy: 

 

       Pracownik powinien: 

1. Ubrać się w odzież roboczą i ochronną przewidzianą do użycia na danym stanowisku 

pracy (ubranie robocze bez luźno zwisających elementów, rękawice ochronne, 

odpowiednie obuwie z protektorem ) 

2. Sprawdzić stan wyposażenia technicznego kosiarki w tym: 

a. czy wszystkie nakrętki, śruby i inne elementy są dobrze dokręcone, nieuszkodzone i 

nie zużyte, 

b. zużyte lub uszkodzone noże, śruby należy wymienić na nowe oryginalne części 

zamienne, 

c. czy układ odprowadzania spalin jest sprawny, 

d. czy pojemnik na trawę( kosz ) nie jest uszkodzony , czy kratki wentylacyjne 

znajdujące się na koszu nie są zapchane, 

e. czy kabel i fajka  świecy zapłonowej są w dobrym stanie technicznym, 

f. czy filtr powietrza jest czysty – w razie potrzeby należy go oczyścić, 

g. czy tłumik nie jest uszkodzony, jeśli jest należy bezwzględnie wymienić go na nowy, 

h. czy silnik i rura wydechowa nie są zanieczyszczone trawą, liśćmi, tłuszczem, czy 

resztkami paliwa. W razie stwierdzenia, że tak jest należy niezwłocznie oczyścić 

wymienione części, by nie dopuścić do ewentualnego zapłonu kosiarki, 

Po wykonaniu wymienionych czynności pracownik po uprzednim wyprowadzeniu kosiarki na 

zewnątrz, może uzupełnić brakujące paliwo a następnie uruchomić urządzenie.  

 

Zabronione jest: 

 

 używanie otwartego ognia, palenie papierosów,  

 dolewanie paliwa podczas pracy silnika, czy też przed jego ostygnięciem, 

 napełnianie zbiornika do pełna. 

 jeśli doszło do przepełnienia zbiornika (przelania) należy dokładnie usunąć rozlane 

paliwo. 

 

2. Podczas pracy: 

 
1. Sprawdzić, czy uruchomienie maszyny nie stworzy zagrożeń wypadkowych. 

a. trawnik oczyścić z kamieni, kawałków drewna, drutu i innych obcych przedmiotów, 

b. usunąć wszystkie zwisające gałęzie by uniknąć zranienia oczu, 

c. sprawdzić, czy w niedalekiej okolicy pracy kosiarki nie znajdują się osoby postronne, 

d. nie wolno kosić trawy mokrej ze względu na  niebezpieczeństwo pośliźnięcia się. 

2. Podczas wykonywania pracy koncentrować całą swoją uwagę wyłącznie na czynnościach 

wykonywanych.  

3. Jeśli pracownik kosi trawę z założonym pojemnikiem na ściętą trawę  przed koszeniem 

winien sprawdzić, czy osłona wylotu dokładnie zakrywa otwór wylotowy kosiarki. 



4. Jeśli koszenie wykonywane jest  bez pojemnika  wykonujący koszenie winien sprawdzić  

czy osłona dokładnie zakrywa otwór wylotowy do trawy. 

5. Należy zawsze wyłączyć kosiarkę przed przemieszczeniem jej w inne miejsce koszenia, 

lub przed opróżnieniem pojemnika na skoszoną trawę. 

6. W razie konieczności opuszczenia swojego stanowiska pracy pracownik zobowiązany jest 

zatrzymać obsługiwaną maszynę.  

7. Zabronione jest: 

- koszenie trawy z nieosłoniętym otworem wylotowym trawy ( za pomocą pojemnika, 

czy też osłony ), 

8. Podczas koszenia na zboczach kąt pochylenia kosiarki nie może przekroczyć 15 stopni. 

Koszenie należy wykonywać w poprzek zbocza nigdy w górę czy w dół. 

9. Bezwzględnie należy wyłączyć silnik kosiarki jeśli: 

- odchodzi się od niej, 

- przy zdejmowaniu i zakładaniu pojemnika do trawy, 

- przed dolewaniem paliwa ( wystudzić silnik przed wykonaniem tej czynności), 

- przed regulacją wysokości cięcia, 

- przed przemieszczaniem kosiarki w inne miejsce, 

- przed oczyszczaniem kosiarki, 

- przy zapchaniu się kanału wyrzucającego trawę, 

- jeśli wystąpi zjawisko wibracji silnika – bezwzględnie przed ponownym 

uruchomieniem kosiarki zasięgnąć porady fachowca, 

- przy wymianie koła, 

- przy demontażu noża ( praca w rękawicach ) 

- przy wykonywaniu wszelkich prac konserwacyjnych,  

- w razie kolizji z przeszkodą (np. kamień). W takim przypadku należy:  

W razie wątpliwości co do obsługi urządzenia, pracownik winien zwrócić się do przełożonego 

lub przeszkolonych fachowców o szczegółowe instrukcje. Pracę może podjąć ponownie po 

usunięciu wątpliwości i (najlepiej) pod fachowym dozorem przełożonego. 

 

3. Po zakończeniu pracy: 

 

a. wyłączyć kosiarkę, 

b. dokładnie oczyścić urządzenie, 

c. oczyścić używane ochrony osobiste i odłożyć je na stałe miejsce ich przechowywania, 

d. przekazać informacje o stanie zaawansowania wykonywanych prac swojemu 

bezpośredniemu przełożonemu.    

 

 

 

 

 

            

                                                                                                          


