
Artyku  promocyjny

Planuj c zakup wiertarki musimy odpowiedzie

sobie na kilka pyta :

do jakich prac b dziemy j  wykorzystywali?

 jak cz sto b dziemy jej u ywali?

 na jaki okres dostaniemy gwarancj ?

 gdzie dokupimy niezb dny osprz t?

 gdzie mie ci si  najbli szy punkt serwisowy 

gwarancyjny i pogwarancyjny?

Tak sprecyzowane pytania warto zada  sprze-

dawcy w specjalistycznym sklepie.

Je eli uzyskamy rzeteln  odpowied  na te py-

tania, ze wskazaniem, e u nich mo emy zarów-

no kupi  jak i naprawi  sprz t – spokojnie mo-

emy im powierzy  nasze pieni dze. 

Wiertarki mo emy pogrupowa  na:

Wiertarki bez udaru do wiercenia w stali, 

drewnie i torzywach sztucznych. Poniewa  nie 

maj  mechanizmu udarowego s  lekkie i po-

r czne.

Wiertarki k towe por czne urz dzenia do 

prac w trudno dost pnych miejscach.

Wiertarki sto owe lub kolumnowe wykorzy-

stywane do wiercenia pionowego.

Wiertarko-wkr tarki akumulatorowe z mo -

liwo ci  zastosowania ró nych ko cówek wkr -

tarskich oraz wierte . Podstawowa zaleta to aku-

mulator czyli u ytkownik nie jest ograniczony 

kablem zasilaj cym.

Wiertarki z udarem mechanicznym (grze-

chotkowym) do zastosowa  domowych i do ma-

teria ów takich jak beton, kamie , ceg a oraz 

drewno, plastik, metal. Posiadaj  uchwyty klu-

czykowe lub bezkluczykowe na wiert a cylin-

dryczne.

Aby wybra  narz dzie w a ciwe dla naszych 

potrzeb, warto przypomnie  podstawowe poj cia, 

omówi  niektóre dodatki pomagaj ce w pracy:

Moc znamionowa – od 300–500 W dla wier-

tarek kompaktowych, do 1300 W dla m otów 

udarowo-obrotowych. Najpopularniejsze wier-

tarki do domu maj  500–600 W.

Udar mechaniczny – gdzie 

wykorzystywany jest mecha-

nizm grzechotkowy - dwie 

tarcze o budowie p askoz b-

nej. Po w czeniu udaru jed-

na z tarcz obraca si  z du

pr dko ci  obrotow  uderzaj c

o drug  tarcz  przytwierdzon  na sta e do obu-

dowy. Ruch posuwisto-zwrotny przenoszony jest 

na obracaj ce si  wiert o, które wykonuje skoki 

(udary). Dzi ki specjalnym przek adniom mo-

emy uzyska  50–60 000 udarów/min.

 System mocowania z uchwytem wiertarskim 

z wie cem z batym (na kluczyk). Dokr caj c

wiert o kluczykiem u ywaj c ka dego otworu 

w uchwycie, mocowanie b dzie najpewniej-

sze.

 System mocowania z uchwytem wiertarskim 

samozaciskowym (bezkluczykowym) - wiert o

zakr ca si  lub luzuje r k . Zakres mocowania 

wierte  – zwykle 1,5–13 mm. Zalet  jest brak 

kluczyka lecz s  mniej niezawodne ni  uchwy-

ty klasyczne – kluczykowe.

 Maksymalna rednica wiercenia. Ró na dla 

wiercenia w drewnie, betonie, stali, wiercenia 

w murze koronkami wiertarskimi. 

 Wiertarka jedno- czy dwubiegowa – na 1 biegu 

pracujemy gdy jest potrzebna wi ksza moc, np. 

podczas wycinania otworów koronkami, wier-

ceniu otworów o du ych rednicach lub pod-

czas mieszania zapraw. Na 2 biegu pracujemy 

przy wierceniu otworów np. w metalu (z du

pr dko ci  obrotow ).

 Z obrotami prawo/lewo, dzi ki czemu mo e-

my u ywa  ko cówek wkr tarskich – wkr ca

i wykr ca  wkr ty, albo uwalnia  zakleszczo-

ne wiert a.

 Sprz g o przeci eniowe wy czaj ce wier-

tark , gdy wiert o zaklinuje si  w materiale.

 P ynna regulacja pr dko ci obrotów i blokad

wy cznika do pracy ci g ej – pokr t o na korpu-

sie, albo stopniowy nacisk na wy cznik – pr d-

ko ci obrotow  dopasowujemy odpowiednio do 

rednicy zastosowanego wiert a i rodzaju ma-

teria u. Regulacja ta jest szczególnie przydatna 

przy wkr caniu i wykr caniu wkr tów.

 Dodatkowy uchwyt boczny dla pewnego 

chwytu, na wyposa eniu prawie wszystkich 

wiertarek.

 System t u-

mienia drga

na r koje ciach 

– bardzo istotny element 

redukuj cy drgania prze-

noszone na r ce u ytkownika.

 Blokada w cznika (koncentrujemy si  na 

wierceniu a nie trzymaniu palca na przyci-

sku).

 Ogranicznik g boko ci wiercenia – dzi ki 

niemu mo na ustawi  w a ciw  g boko  wier-

conego otworu – istotne przy wierceniu w cien-

kich materia ach, aby nie przewierci  na wylot. 

Narz dzie jest najcz ciej dodawane do wierta-

rek jako wyposa enie standardowe.

Elektronarz dzia marki DWT oferuj  szero-

ki wybór wiertarek, tak aby zaspokoi  zró ni-

cowane potrzeby u ytkowników. Zakres mocy 

od 300 do 1050 Watt, aluminiowa obudowa 

przek adni, 2 biegi, antypo lizgowa r koje ,

uchwyty bezkluczykowe i klasyczne to opcje 

do wyboru w ród wiertarek DWT. Producent 

udziela 4 lat gwarancji, zapewnia cz ci za-

mienne oraz sie  serwisów gwarancyjnych na 

terenie ca ego kraju.

Wiertarka to jedno z najbardziej popularnych, wszechstronnych i niezast -

pionych elektronarz dzi. Szeroki wybór niezawodnych wiertarek zapewnia 

producent DWT.

Kupujemy wiertark  DWT
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