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Przyjrzeliśmy się szczegółowo ofer-
cie tzw. pająków na polskim rynku. Naj-
mniejsze przetrząsarki mają dwa, zaś 
największe aż 18 wirników. Ich liczba 
zawsze jest parzysta.

Małe wirniki lepiej kopiują
Średnice gwiazd wahają się od 1,25 m 

w maszynie marki Jar-Met do 1,80 m 
w wybranych modelach z logo Kuhn. 
Większe wirniki mają zazwyczaj więcej 
ramion, ale nie jest to regułą. Rotory 
z najmniejszą liczbą odnóg, wynoszą-
cą cztery, znaleźliśmy jedynie w niektó-
rych słoweńskich przetrząsarkach z lo-
go SIP. Nie są one jednak już produko-
wane. Po siedem, czyli najwięcej obec-
nie na rynku ramion na karuzeli, mają 
przetrząsacze firm: niemieckich Claas 
i Krone, francuskiej Kuhn, amerykań-
skiej New Holland, czeskiej Rožmitál 
oraz polskich  Unii i Pronaru. Liczba ta 
dotyczy oczywiście niektórych modeli. 
Warto dodać, że do niedawna jeszcze 
niepodzielnie w tej kategorii rządziło 
holenderskie Lely – z ośmioma wspor-
nikami palców na karuzelę.

Mniejsze wirniki przetrząsarek cha-
rakteryzują się lepszym dopasowaniem 
do nierówności terenu, a co za tym 
idzie dokładniejszym podbieraniem ma-
teriału i jego mniejszym zanieczyszcze-
niem cząstkami gleby. Powodami tych 
korzyści są większa liczba krótszych, 
przegubowo połączonych ze sobą seg-
mentów dla określonej szerokości ro-
boczej oraz mniejszy dystans dzielą-
cy końce palców od kółek kopiujących 
w poszczególnych sekcjach. Kolejny 
atut karuzel o mniejszej średnicy to bar-
dziej równomierne rozrzucanie zielon-
ki z tytułu większej liczby mniejszych 

porcji masy do kon-
dycjonowania.

Duże wirniki do 
wysokich traw

Do zalet tej kon-
cepcji warto też do-
dać niższą prędkość 
obwodową końców 
palców przy określo-
nych obrotach wirni-
ka, a co za tym idzie 
delikatniejsze trakto-
wanie materiału bez 
negatywnego wpły-
wu na jakość pracy. Ma to zwłaszcza 
znaczenie przy roślinach motylkowych, 
które wbrew wielu opiniom również na-
leży roztrząsać, i to nawet po zastosowa-
niu zgniatacza pokosu. Delikatne trakto-
wanie przyda się również przy produk-
cji siana. To jednak nie koniec plusów 
małych karuzel. Dzięki nim maszyna 
jest krótsza, lżejsza i ma środek cięż-
kości przeniesiony bliżej ciągnika. To 

oznacza możliwość stosowania trakto-
rów o mniejszym udźwigu, który czę-
sto determinuje przytaczane w specy-
fikacji minimalne zapotrzebowanie na 
moc. Zaleta ta dotyczy oczywiście jedy-
nie przetrząsarek zawieszanych.

Co zatem przemawia za większymi 
wirnikami? Prawdę mówiąc – znacz-
nie mniej. Przede wszystkim radzą so-
bie one znacznie lepiej z ciężkimi, gę-

Jaką średnicę 
karuzeli wybrać?
Przy zakupie przetrząsarki do zielonek zwracamy głównie uwagę na liczbę 
wirników i skorelowaną z tym szerokość pracy. Warto jednak zauważyć, że 
niektórzy producenci stosują różne średnice karuzel z różną liczbą palców 
przy podobnym czy wręcz identycznym zasięgu roboczym.

Średnice gwiazd wahają się od 1,25 m w maszynie marki Jar-Met (u dołu)
do 1,80 m w niektórych modelach z logo Kuhn.
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