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Padomi izvēloties zāles pļāvēju 

 

Lietas, par kurām jāatceras, iegādājoties zāles pļāvēju 

 

 

    Lai zālājs izskatītos labi un būtu 
perfekti nopļauts, tam nepieciešams 
zāles pļāvējs, kas ideāli piemērots 
gan jums, gan jūsu mauriņam. Tieši 
tāpēc mēs piedāvājam plašu zāles 
pļāvēju klāstu, kā arī dažādas 
pļaušanas sistēmas, lai jūs varētu 
izvēlēties sev piemērotāko. 
 Iegādājoties zāles pļāvēju, pirmie 
nosacījumi, par ko der atcerēties, ir 
zālāja lielums un veids, kādā jūs 
vēlaties to pļaut. Jo lielāks zālājs, jo 
lielākam jābūt pļaušanas platumam. 
Atcerieties, ka 1000 kvadrātmetri 
nopļautā zāliena nozīmē pastaigu 2-3 
km garumā. Tas nozīmē, ka pļāvēji ar 
riteņu piedziņu var būtiski atvieglot darba veikšanu. Pļaušanas mehānisma izvēli nosaka 
zāliena veids un tas cik bieži tas tiek kopts. Aizmugures un sānu izmetēji var tikt galā ar 
garāku, mežonīgāku un raupjāku un reti pļaujamu zāli. 
Smalcināšanas metode ir ideāli piemērots risinājums gadījumā, ja vēlaties pirmklasīgu 
rezultātu un bieži pļaujat. Smalki sasmalcinātie zāles atgriezumi kļūst par mēslojumu 
zālājam un padara to sausumizturīgāku.  
 Zāles pļāvēji ar savākšanu ļauj panākt kārtīgu rezultātu un ietaupīt laiku, jo jums pēc 
pļaušanas vairs nav nepieciešams savākt nopļauto zāli. Jūs varat lietot savācēju arī lapu 
savākšanai rudenī. Savākšana ir labs risinājums arī tad, ja vēlaties izvairīties no 
alerģiskas reakcijas, ko var izraisīt nopļautā zāle, kā arī lai samazinātu nezāļu sēklu 
izplatīšanos. 
 Lietas, par kurām jāatceras, iegādājoties zāles pļāvēju: 

• Izvēlaties pļaušanas agregāta platumu atkarībā no zālāja platības. 

• Ja jūsu zālāja platība ir samērā liela, ieteicams iegādāties pļāvēja pašgājēja modeli. 

• Ja jūsu zālājs ir neliels, jums vajadzētu padomāt par mehāniski stumjama zāles 
pļāvēja izvēli, jo tas nerada kaitīgos izmešus, nav trokšņains un netraucē kaimiņus.  

• Ja neesat drošs, kāda pļaušanas sistēma ir vispiemērotākā jūsu zālājam un jūsu 
pļaušanas paradumiem, jums jāizvēlas pļāvējs, kas var darboties ar dažādām 
pļaušanas sistēmām: izmetēju, savācēju un smalcināšanu.  

 Ja neesat pārliecināti, ka spēsiet izvelēties īsto pļāvēju, laipni lūdzam mūsu veikalā, kur 
zinoši pārdevēji uzklausīs jūsu vēlmes un apzinās vajadzības un iespējas, palīdzot 
izvēlēties tieši jums piemērotāko zāles pļāvēja modeli! 

 


