
WAK 12 to dwubiegowa wiertarko-

wkrętarka o solidnej i zwartej budo-

wie. Aby móc narzędzie

optymalnie dosto-

sować do

wkręcania/wykręcania

i wiercenia, wyposażono je

w 16-pozycyjne sprzęgło

ustawiające żądaną wiel-

kość momentu obroto-

wego oraz dwie prędko-

ści robocze. Na pierw-

szym biegu narzędzie osią-

ga 350 obr./min. natomiast

na drugim 1100 obr./min. Bezpieczną

i szybką pracę narzędziem gwarantuje

szybkozaciskowy uchwyt wiertarki

o średnicy 13 mm. Wkrętarkę wyposa-

żono w akumulatory Ni-Cd preferowane

ze względu na trwałość i długość pracy. 

Model WAK 12 zasilany jest prą-

dem o napięciu 12 V z baterii o pojem-

ności 2 Ah, w standardowym wyposaże-

niu elektronarzędzia znajduje się szybka

ładowarka. 

Model WAK 14 ma 22-stopniowe

sprzęgło regulujące moment obroto-

wy. Dzięki temu możemy dobrać

właściwą siłę wkręcania oraz użyć

maksymalnego momentu obroto-

wego do wiercenia. Pracę wiertar-

ko-wkrętarką optymalizują także re-

gulacja prędkości pracy, która pozwala

na dobór właściwych obrotów siły do

rodzaju materiału, a także prawe/le-

we obroty włącza-

ne za pomocą

wygodnego

przełącz-

nika. 

Zasilanie elektronarzę-

dzia stanowią 14,4 woltowe

akumulatory o pojemności

1,5 Ah. 

Ponadto elektronarzędzie

wyposażono w szybkozaciskowy

uchwyt wiertarski o średnicy

10 mm. 

Wiertarko-wkrętarka jest

lekka – waży 1,5 kg, ergonomicz-

na oraz kompaktowa dzięki temu

nie powoduje zmęczenia podczas

operowania nią nad głową lub wykony-

wania dłuższych prac. Posiada ochronę

antywibracyjną dzięki pokryciu ręko-

jeści wykładziną softgrip.

Wiertarko-wkrętarki doskonale na-

dają się do różnorodnych prac wykończe-

niowych i monterskich, wewnątrz i na ze-

wnątrz budynków, np. zakładanie różne-

go typu instalacji, montowanie klimaty-

zacji, skręcanie mebli, montaż elementów

dachów itd. 

Prezentowanymi urządzeniami moż-

na także wkręcać śruby i wkręty,

a także wiercić w takich materiałach, jak

drewno, tworzywa sztuczne

i metale. 

Celmowskie wier-

tarko-wkrętarki są do-

brze wyważone i ergono-

miczne, dlatego można nimi

pracować bez nadwerężania ręki.

Odpowiednie dopasowanie mocy

do wagi i gabarytów wiertarko-

wkrętarek jest szczególnie istot-

ne przy wykonywaniu

precyzyjnych czyn-

ności.

Narzędzia te

Celma Tools

oferuje w wy-

godnej 

i estetycznej walizce

w zestawie z drugim

akumulatorem i szybką ładowarką trans-

formatorową.
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Celma Tools S.A. wprowadza na rynek nowoœæ w swojej ofercie 
w postaci wiertarko-wkrêtarek przeznaczonych g³ównie dla profesjonalistów. 
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