
Armas lugeja! Täna räägime Post Eeroga trimmeritest. Murutrimmer, 

rohulõikur või võsalõikur – mis, millal ja kuidas kasutada? 

„Poes näeme, et inimestel on segadus nende toodetega. Artiklite, reklaamide ja kaupluste 

lettide põhjal jääb mulje, nagu oleks samal asjal mitu nime, kaugelt tunduvad need ju 

suhteliselt sarnastena! Aga tegelikult on täiesti erinevaks otstarbeks mõeldud aiatööriistad. 

Vaatame siis, mis need on,“ pakub abi Eero Tanni kauplusest. 

Murutrimmer või lihtsalt trimmer töötab jõhviga (ehk on trimmipea) ning on mõeldud 

kergema, lühema rohu lõikamiseks peenarde ja aia äärtest. 

Rohulõikuril on metallist lõikeketas (rohuketas), mis saab hõlpsasti jagu ka kõrgemast 

rohust. See tööriist on mõeldud pigem hooldamata rohumaade korrastamiseks. Reeglina 

on rohulõikuril komplektis kaasas ka trimmipea, millega saab edukalt lõigata ka lühemat 

muru.  

Võsalõikuril on samuti metallist lõikeketas (võsaketas), millel on aga oluliselt rohkem 

hambaid, mis suudavad murda ka 10 cm jämedusega puid. Võsalõikur ei asenda küll 

saagi, aga noore metsa hooldamisel või võsa lõikamisel kraavipervelt on ta asendamatu 

tööriist.  

Kõige universaalsemad on aga lõikurid, kus on ühendatud kõik kolm ehk siis komplektis 

kaasas on nii trimmipea, rohuketas kui ka võsaketas. Olemas on ka kombilõikurid, mille 

poolitatav võll annab võimaluse kasutada erinevaid tööriistu nagu puhur, mullakobesti, 

hekipügaja, oksasaag jne. Poolitatav võll annab suure eelise ka seadme transportimisel või 

hoiustamisel, sest selliselt võtab tööriist märksa vähem ruumi. 

 

Kuidas valida endale sobivat tööriista? 

„Kõigepealt mõelge läbi, mis tööd on vaja teha! Kui aias või maalapil ei ole pikka, 

hooldamata heina ja võsa, siis tõenäoliselt ei ole vaja rohu- või võsalõikurit ning piisab 

täiesti heast trimmerist. Kui lisaks muru ohjes hoidmisele on aga vajadus ka keerulisema 

maastiku hooldamise järgi, tasub kaaluda ka teisi variante, „teab Eero juhendada. 

Lisaks on olulised ka masinate töövõime, kasutusmugavus ja turvalisus! Sobiva masina 

valimiseks proovige kindlasti, kuidas seade sobib kätte (või selga) – kas käepide on 

mugav ning kas masin on sellise kaaluga, et jaksab mugavalt tööd teha. 

Ergonoomilisemad on sellised käepidemed, mida saab mitmes suunas reguleerida ning 

millel on vibratsioonisummutus, mis neelab vibratsiooni ja säästab käsi.  

Masina valimiseks proovige seade ka tööle panna. Testige, kuidas töötab starterinöör: kas 

jaksate tõmmata ning kui kiirelt masin käivitub. Akutehnikaga tööriistade puhul on 

käivitamine eriti lihtne, piisab vaid nupule vajutamisest. Tänapäeva akutooted on lisaks ka 

väga võimsad: näiteks Husqvarna liitiumakudega saab täisvõimsusel töötada rahulikult üle 

poole tunni. Omades kahte akut ja kiirlaadijat, saab tööd teha katkematult päev otsa. 

Kõikidel Husqvarna trimmeritel on peal ka automaattagastusega stopplüliti, mis tähendab, 

et isegi kui masin on välja lülitatud, on stopplüliti lihtsamaks käivitamiseks automaatselt 

käivitusasendis – nii on trimmer alati töövalmis. 



Kui ostate trimmerit, siis uurige kindlasti ka seda, kuidas toimub konkreetsele mudelile 

jõhvi ette andmine. On olemas mudeleid, kus masin tuleb maha panna ja isegi 

kruvikeerajaga kaasa aidata, aga on ka selliseid, kus jõhvi ette andmiseks piisab vaid 

trimmipeaga vastu maad kopsamisest. Oluline on ka uue trimmijõhvi lisamise lihtsus kui 

kassett peaks tühjaks saama. 

 

Kuidas tööriistasid õigesti kasutada? 

Kõige tähtsam on vaadata, et teie tegevus oleks turvaline teile ja teistele. Jälgige, et 

töötamise ajal ei seisaks teie lähedal teisi inimesi. Ohutu kaugus võiks olla 15 meetrit. 

Oluline on kaitsta end ka riietusega: kanda pikki riideid, kaitseprille või -visiiri, 

töökindaid ja kinniseid jalatseid.  

Enne suurema piirkonna korrastamist tasub kogu tööplaan läbi mõelda, et ei oleks asjatut 

raiskamist. Liikuge süsteemselt ning bensiinimootoriga tööriista korral viisil, mis toob teid 

õigeaegselt tagasi kütuse tankimise kohta. Kallakul töötades alustage alt ja liikuge järk-

järgult ülespoole, selle asemel et liikuda vaheldumisi üles ja alla. 

„Nagu muudki aiatööriistad, vajavad ka trimmerid ja lõikurid hooldamist. Puhastage oma 

tööriistasid regulaarselt ning kindlasti puhastage ja hooldage neid ka enne 

„talvekorterisse“ panemist. Võimalusel tooge meile – las meie asjatundjad vähemalt kord 

paari aasta jooksul vaatavad teie abimehe üle!“ lisab Eero. 

Ja nagu juba tavaks on saanud, lõppu üks lihtne aga tõhus nipp.                             

„Trimmeri trimmijõhvi muudab vastupidavamaks see, kui panna see enne trimmeri 

kasutamist vähemalt 48 tunniks vette likku. Jõhv tõmbab niiskuse endasse ja muutub 

seetõttu elastsemaks ning kestab kauem. Olge terved ja nautige suve!“ soovitab Eero Post 

Tanni kauplusest. 

 



 


