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Dlatego, aby uniknąć nieprzewidzia-
nych przestojów mających źródło w nie-
właściwie dobranym, zbyt słabym sprzę-
cie, należy wybrać ten profesjonalny. 
Czymże on różni się od popularnych 
wiertarek z dolnej i średniej półki ce-
nowej? 

Czas pracy ma znaczenie
Najważniejszą cechą odróżniającą po-

szczególne kategorie nawet w zakresie 

tej samej marki narzędzi jest sposób ich 
użytkowania. Jednym z istotnych para-
metrów jest czas pracy elektrosprzętu. 
Podczas gdy tani sprzęt należy trakto-
wać jako urządzenia do delikatnej pra-
cy, niezbyt obciążającej i trwającej krót-
ko, to wiertarki profesjonalne są tak skon-
struowane, aby móc wykonywać pracę 
bez przerwy i bez uszkodzeń. Najważ-
niejszym podzespołem takiego sprzętu 
jest silnik i jeśli ma on napędzać narzę-
dzie przeznaczone do pracy w trudnych 
warunkach i o charakterze ciągłym, musi 
być do tego przystosowany. W przeciw-
nym razie grozi mu przegrzanie i spale-
nie. Kupując drogi sprzęt do pracy cią-
głej, nie musimy przejmować się długo-
trwałym jego obciążeniem podczas pra-
cy. Warto jednak zwrócić uwagę na spo-
sób zabezpieczenia silnika przed pyłem 
i zanieczyszczeniami.

Jaka wiertarka do czego?
Najpopularniejsze wiertarki do pracy 

ciągłej są wyposażone w silniki o mocy 
znamionowej min. 600 W, czasami jest 
to ponad 700 W. Parametr ten określa 
moc całkowitą, a nie tę roboczą, gdyż ta 

wynosi co najwyżej połowę nominalnej 
wartości. To jednak w zupełności wystar-
cza do gospodarskich, podstawowych 

Wiertarka Wiertarka 

dla rolnikadla rolnika

Wybierając wiertarkę do gospodarstwa, warto 
pamiętać, że urządzenie to będzie miało różne zadania, 
z których wiele będzie oznaczało ciężką pracę.

Wybierając wiertarkę do gospodarstwa, 
zwróćmy uwagę na to, aby był to sprzęt do 
pracy ciągłej. Mimo że jest on o wiele droższy 
od urządzeń amatorskich, unikniemy kłopo-
tów i denerwujących przestojów w pracy.

Aby szybko wymieniać wiertła, lepiej wziąć 
pod uwagę wiertarki z uchwytem samoza-
ciskowym.
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