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Narz dzia r czne towarzysz  nam codzien-
nie we wszystkich nawet najprostszych pra-
cach. Wybieraj c te u ywane w domowym 
warsztacie lub ogrodzie cz sto nie zwraca-
my uwagi na ich sk ad i wykonanie, a kieruje-
my si  cen  lub znajomo ci  marki. Na przy-
k adzie produktów firmy Schmith Polska S. A. 
warto dowiedzie  si  kilku istotnych infor-
macji pozwalaj cych na wiadomy wybór na-
rz dzi, które b d  s u y  latami. 

Jakie wiert o do metalu jest najlepsze?
Standardowe wiert a kobaltowe u ywane do 
metalu musz  mie  okre lon  zawarto  tego 
pierwiastka. Ma o kto wie, e najbardziej opty-
malna ilo  to 6%. To bardzo wa ne dla jego 
trwa o ci, poniewa  nawet dwa procent wi cej 
powodowa oby zbyt du  twardo  i wi ksz
podatno  na z amania. Warto podkre li , e
kobalt powinien by  w ca ej strukturze wier-
t a, a nie tylko powleka  je. W laboratorium 
marki Schmith wszystkie wiert a s  zawsze 
testowane pod k tem trwa o ci, a optymalna 
zawarto  zosta a oszacowana na podstawie 
wielu bada . Wyznacznikiem jako ci jest tak-
e kolor wiert a, w kolejno ci rosn cej: bia y, 

czarny i ó ty – najlepszy.

Trwa o  kluczy nasadowych
Komplet kluczy nasadowych to zestaw, który 
musi by  w ka dym domowym warsztacie. Ich 
wybór równie  ma znaczenie. W ka dym kom-
plecie znajduj  si  tzw. „grzechotki”, czyli po-
kr t a zwyk e i zapadkowe. Wa nym jest, aby 
elementy by y wykonane co najmniej ze stali 
chromowo-wanadowej. Najlepsze walory jako-

ciowe uzyskuje si  w przypadku zastosowania 
stali chromowo-molibdenowej. W ofercie marki 
Schmith mo na znale  klucze nasadowo-uda-
rowe wykonane z tej w a nie stali. Jest to mate-
ria  bardzo wytrzyma y, a jednocze nie lekki.

Siekiera, m otek – zwró  uwag  na trzonek
W przypadku narz dzi ogrodniczych równie
warto zwróci  uwag  na jako  i sk ad, z ja-
kiego s  wykonane. Bardzo wa ne w wygo-
dzie u ytkowania siekier, m otków, szpadli 
i opat s  trzonki. Najlepsz  twardo ci  cha-
rakteryzuje si … jesion, z którego wykona-
nych jest wi kszo  trzonków marki Schmith 
Polska. Przewy sza on nawet drewno d bowe. 
Jest tak e nad wyraz spr ysty, co daje mu od-
porno  na napi cia i uderzenia. Drewno to 
jest wykorzystywane w produkcji sprz tów 
sportowych nara onych na du e obci enia 
i napi cia. Drugi wa ny element to naturalna 
impregnacja trzonka. W przeciwie stwie do 
sztucznego impregnatu, trzonek nie jest liski, 
co istotne gdy przy d ugotrwa ej pracy zaczy-
na si  poci  d o . Naturalny impregnat z ole-
jem lnianym i utwardzaczem wnika g biej 
w struktur  drewna, nadaje trwa o  drewnu 
i komfort pracy.

Ergonomia pracy szpadlem i opat
Inne popularne narz dzia w ogrodzie czy-
li szpadle i opaty równie  mog  si  znacznie 
ró ni  od siebie jako ci  wykonania. Bardzo 
istotny jest k t mocowania trzonka, który za-
pewnia odpowiedni  ergonomi  i wygod  pra-
cy. W przypadku produktów firmy Schmith 
zadbano tak e o to, aby spaw by  ci g y, pro-
wadzony dooko a trzonka. Produkty z trzon-
kami metalowymi charakteryzuj  si  wysok
spr ysto ci  dzi ki czemu trzonek nie skrzy-
wi si  i nie z amie, a po odchyleniu wróci do 
pierwotnej postaci. 
Przy wyborze narz dzi ogrodniczych, r cz-
nych i ogólnobudowlanych warto czasem po-
zna  wa ne informacje na temat ich wykona-
nia, jako ci oraz sk adu. Na pewno wp ynie to 
na wygod  i d ugo  u ytkowania.

adlem i opat

Czym ró ni si  m otek od m otka
 – czyli po czym pozna , e narz dzia s  dobrej jako ci?

Schmith Polska S.A.
ul. Szkolna 3, 83-130 Kulice  

www.schmith24.pl
www.schmithpolska.pl

Schmith to marka, która oferuje wysokiej 
jako ci narz dzia przeznaczone zarówno do 
drobnych prac domowych, ogrodowych, jak 
i tych przeznaczonych do u ytku przemys o-
wego. Nasze narz dzia znajdziecie Pa stwo 
w dobrych sklepach narz dziowych w ca ej 
Polsce oraz w naszym sklepie internetowym 
www.schmith24.pl
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