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Artyku  promocyjny

Sw  popularno  akumulatorowe wier-

tarko-wkr tarki zawdzi czaj  por czno ci 

i mo liwo ci u ywania ich tam gdzie nie 

dysponujemy instalacj

elektryczn . Na pewno 

wielu czytelników posia-

da w domu lub na budowie 

zarówno wiertark  elek-

tryczn  jak i akumulato-

row . Odpowiedzmy sobie 

na pytanie, którego z nich 

u yjemy ch tniej do wkr -

cania rub? Zapewne b -

dzie to wkr tarka akumu-

latorowa.  

Podstawowe zastosowanie to oczywi cie 

wkr canie i wykr canie rub. Mo emy je jed-

nak tak e wykorzysta  do wiercenia otworów, 

wtedy regulacj  docisku ustawiamy na specjal-

n  pozycj  z rysunkiem 

wiert a. Regulacja doci-

sku wkr canej ruby naj-

cz ciej posiada 10 stopni. 

Ka dy z nich odpowiada 

stopniowi momentu ob-

rotowego. Podczas wkr -

cania rub u ywamy bar-

dzo cz sto funkcji zmiany 

obrotów lewo-prawo. 

Odpowiednio naciskaj c

na wy cznik wyposa ony w elektronik  mo-

emy kontrolowa  pr dko  obrotow .

Niektóre modele (ABS-16,8 T i ABS-18 T) po-

siadaj  przek adni  z dwoma biegami. Na bie-

gu pierwszym osi gamy wi kszy moment ob-

rotowy czyli mo emy wkr ci

wi ksz rub , a na drugim bie-

gu osi gamy wi ksz  pr dko

wkr cania.

Wiertarko-wkr tark  akumu-

latorow  najlepiej kupi  w spe-

cjalistycznym sklepie z elektro-

narz dziami gdzie sprzedawca 

doradzi nam odpowiednie na-

rz dzie do wykonywanej przez 

nas pracy. Podstawowe parametry 

to napi cie i pojemno  akumulato-

ra. Podstawowe warto ci napi cia na 

rynku to: 

 9,6 V w ma ych wkr ta-

kach do wkr cania ma ych 

rub np. do obudowy kom-

putera lub najpopularniej-

sze wiertarko-wkr tarki 

wierc ce ma e otwory 

w mi kkich materia ach. 

 12 V i 14,4 V to popularne red-

nie napi cia u ywane przy wkr -

caniu typowych rub lub wierce-

niu w nieco twardszych materia ach. 

 18 V to napi cie potrzebne g ównie do 

wiercenia w twardych materia ach.(ceg a, 

beton).

Drugi podstawowy parametr to pojem-

no  akumulatora. Odpowiada za 

czas pracy na jednym akumula-

torze. Podstawowe to 1,4 Ah oraz 

2 Ah. 

Pami tajmy, e im wi ksze na-

pi cie i pojemno  akumulatora, 

tym wi ksza waga wkr tarki. Ma 

to wp yw na por czno  i zm cze-

nie podczas pracy. 

Typy akumulatorów rozró nia-

my ze wzgl du na ma-

teria  z którego jest zrobiony: 

NiCd – niklowo-kadmowy, naj-

starszy i najta szy typ. Posiada 

tak zwany „efekt pami ci” wi c

musi by  w pe ni roz adowany 

przed pod czeniem do adowar-

ki. Czas adowania 

to trzy godziny. Nale y pami -

ta  aby nie adowa  ich d u ej ni

pi  godzin gdy  grozi to prze-

grzaniem zarówno akumulatora 

i adowarki. Ze wzgl du na nisk

cen  ten typ akumulatora nadal 

jest najbardziej popularny w ród 

podstawowych wkr tarek.

NiMH – niklowo-metalowo-wo-

dorkowy, mo e mie  wi ksz

pojemno  ni  NiCd, nie posiada „efektu 

pami ci”.

Li-Ion – litowo-jo-

nowy, najnowsza 

obecnie technologia 

pozwalaj ca na pro-

dukcj  akumulato-

rów o najwi kszej po-

jemno ci bez „efektu 

pami ci”. S  one naj-

dro sze. 

aden typ akumu-

latora nie powinien 

by  odk adany na d u szy czas bezczyn-

no ci w stanie niena adowanym gdy  grozi 

to jego zniszczeniem. Nawet je li nasza 

wkr tarka jest u ywana sporadycznie nale-

y dba  o akumulatory i adowa  je co oko-

o 2 miesi ce.

Jako  pracy zale y tak e od rodzaju ado-

warki. Pierwsza to adowarka klasyczna 

o czasie adowania od 3 do 5 godzin oraz ado-

warka elektroniczna (impulsowa), któr adu-

je si  przez 1 godzin . Kupuj c wkr tark  za-

stanówmy si  czy przyda nam si  zapasowy 

akumulator. Podczas pracy jednym akumula-

torem, drugi w tym czasie mo e si adowa .

Profesjonalne marki oferuj  elektroniczne 

adowarki, które monitoruj  temperatur  aku-

mulatora podczas adowania.  

Pami tajmy e adowarka elektroniczna i 

drugi akumulator znacznie pod-

nosz  cen ! Je li kupujemy sprz t

do domu / mieszkania na wszel-

ki wypadek, to kupmy wkr tark

9,6 V; 1,4 Ah z jednym akumula-

torem NiCd i zwyk adowark .

Bardzo po yteczne narz dzie akumulatorowe, którego nazwa pochodzi 

od jego funkcji to wiertarko-wkr tarka. Znana marka elektronarz dzi DWT 

oferuje uniwersalne i niezawodne narz dzia do wykonywania podstawowych 

prac na budowie, w warsztacie czy w domu.

Kupujemy wkr tark  DWT
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