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Miara jest niezbędna w profesjonalnych 
pracach budowlanych i majsterkowaniu. 
Pierwsze zastosowania wymagają taśm 
o długości 5 - 8 m, a drugie krótszych, do 
3 m. Dodatkowe funkcje nowych miar 
STANLEY® MAX wnoszą działanie tych 
popularnych narzędzi na wyższy poziom.

Bimateriałową obudowę STANLEY® MAX 
stworzono z wytrzymałego plastiku odpor-
nego na upadki i gumy ułatwiającej trzyma-
nie. Miara jest mniejsza, dzięki czemu łatwiej-
sza w obsłudze jedną ręką, a żółto-czarny 
kolor umożliwia jej szybkie znalezienie 
w miejscu pracy. Obustronna taśma ułatwia 
odczytanie pomiaru także powyżej ramion 
i posiada optymalną szerokość, która daje 
wysięg bez podparcia 1,8 m w najkrótszej 
wersji, a 2,3 m w dłuższych. Urządzenie ła-
two można przypiąć do różnych elementów 
ubioru roboczego - zamiast haka wprowa-

Nowa miara STANLEY MAX

dzono bardziej wszechstronny karabińczyk. 
Nowe miary posiadają także blokadę taśmy 
z szerokim, wygodnym przyciskiem.

Nowe miary przetestowano w labo-
ratoriach badawczych STANLEY®, które 
gwarantują ich:
• Dokładność  - laserowo odmierzona 

podziałka na miarze, klasyfikuje ją w II 
kategorii dokładności pomiaru;

• Solidność - sprawdzona serią 10 upad-
ków z różnych poziomów;

• Wytrzymałość - na działanie środków 
chemicznych: benzyny, terpentyny, 
lakierów, alkoholi, rozpuszczalników 
i eteru naftowego.

Stanley (The Stanley Works, Inc.) to 
światowy lider technologiczny w dziedzi-
nie produkcji narzędzi ręcznych. Firma po-
wstała ponad 170 lat temu (1843 r.) w Sta-
nach Zjednoczonych. Od około 1920 roku 

marka STANLEY jest znana na wszystkich 
kontynentach i należy dziś do najbardziej 
popularnych znaków firmowych świata. 
Od ponad 36 lat The Stanley Works jest 
notowany na giełdzie w Nowym Jorku.

W wyniku ciągłego rozszerzania i różni-
cowania asortymentu, The Stanley Works 
posiada w swojej ofercie już kilkadziesiąt 
tysięcy produktów. W 2006 r. pozycja 
rynkowa Stanley’a na świecie została 
dodatkowo wzmocniona przez przejęcie 
firmy Facom – dostawcę wysokiej jakości 
narzędzi dla przemysłu. 

Fot. Stanley

„Czy istnieje prosty sposób osadzania 
kołków w miękkich materiałach budow-
lanych, takich jak pustaki, płyty gipsowo-
-kartonowe lub beton komórkowy, który 
nie wymaga użycia wiertarki, przedłuża-
czy, a do tego ogranicza hałas i rozprze-
strzenianie pyłu?”.  To pytanie na dobre za-
padło w pamięć technologów firmy Wiha, 
poszukujących istniejących luk w palecie 
rozwiązań narzędzi ręcznych optymalizu-
jących procesy technologiczne. Zadanie 

Wkrętak Wiha
wykonanie otworu na kołek przez pobijanie młotkiem

było jasne – należało znaleźć rozwiązanie 
prostsze, cichsze, bezpieczne, które zastą-
pi zwyczajowe, niekiedy kłopotliwe, me-
tody wykonawcze. Tak powstał niewielki, 
mieszczący się w kieszeni spodni, wkrętak 
o wielkich możliwościach, który pozwala 
na solidne osadzanie kołków bez użycia 
wiertarki. Jak działa?

Wkrętak do pobijania firmy Wiha to al-
ternatywne podejście do wykonywania 
otworów na kołki, które umożliwia ich 

wykuwanie bez względu na odległość 
do najbliższego gniazdka i bez koniecz-
ności noszenia ciężkich elektronarzędzi, 
czy wkrętaków udarowych. Jedno lub 
kilka zręcznych uderzeń w kołpak sta-
nowi metodę znacznie czystszą i mniej 
hałaśliwą w porównaniu do rozwiązań 
z użyciem wiertarek. Wysokiej jakości 
trzonek wkrętaka wyposażony w 6 mm 
skalę umożliwia precyzyjny pomiar głę-
bokości otworu, zaś odizolowanie meta-
lowego kołpaka od trzonka zapobiega 
możliwym przebiciom występującym 
między nimi w przypadku, gdy wyko-
nawca natrafi na kable lub przewody 
ukryte pod tynkiem.

Argumenty, takie jak: niemal zupełny 
brak hałasu, mniejszy ciężar, oszczędność 
czasu i przestrzeni - to niewątpliwy atut, 
jednak z punktu widzenia firmy Wiha 
kluczowa była tu przede wszystkim taka 
konstrukcja narzędzia, która zapewniłaby 
uzyskanie jak największego bezpieczeń-
stwa i komfortu użytkownika. Zapobiega-
nie ewentualnemu przebiciu w połącze-
niu   z ergonomiczną rękojeścią mają na 
celu wygodną pracę bez ryzyka porażenia 
prądem.

Nowy produkt oferowany jest w skle-
pach specjalistycznych w formie zestawu, 
na który składają się wkrętak (6 mm trzo-
nek okrągły, profil PH2) oraz kołki firmy 
Fischer.

Fot. WihaWkrętak do pobijania firmy Wiha (6 mm trzonek okrągły, profil PH2) oferowany w zestawie z kołkami firmy Fischer. Fot. Wiha

Nowa miara STANLEY® MAX o długości taśmy 3 m, 5 m lub 8 m 
znajdzie zastosowanie w pracach DIY i profesjonalnych. Dwustronna 
taśma o szerokości 25 mm, magnetyczna końcówka i karabińczyk 
to najważniejsze zalety nowego produktu.

Na rynku narzędzi pojawił się nowy produkt służący do osadzania 
kołków w miękkich materiałach budowlanych – wkrętak do po-
bijania firmy Wiha, producenta narzędzi ręcznych. Wkrętak firmy 
Wiha stanowi ciekawą alternatywę dla elektronarzędzi. Dzięki niemu 
solidne osadzanie kołków możliwe jest bez użycia wiertarki, która 
generuje większy hałas oraz kurz. Konstrukcja wkrętaka pozwoliła 
na odizolowanie trzonka od metalowego kołpaka, przez co stanowi 
pełną ochronę użytkownika przed porażeniem prądem, gdy natrafi 
on w trakcie prac na kable lub przewody ukryte pod tynkiem.
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Lekka wiertarko-wkrętarka w systemie

Bosch FlexiClick 12 V

Bosch jest jedynym producentem, który 
umożliwia połączenie uchwytu kątowe-
go z każdym z trzech pozostałych - dzięki 
temu użytkownicy, którzy pracują w miej-
scach trudno dostępnych, np. stolarze, 
zyskują większą elastyczność działania. 
Kompaktowy system 12 V doskonale na-
daje się do wykonywania typowych i po-
wtarzalnych zadań, takich jak wkręcanie 
i odkręcanie wkrętów przy krawędzi lub 
wiercenie otworów w wąskich niszach. 
W wersji 12 V zachowano największe 
zalety systemu Flexiclick: możliwość re-
gulacji położenia wymiennego uchwytu 
do wkręcania blisko krawędzi i wymien-
nego uchwytu kątowego bezpośrednio 
na urządzeniu, bez konieczności ich de-
montażu.

Elementy systemu 5 w 1
FlexiClick 12 V
n  Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 

GSR 12V-15 FC Professional, z korpu-
sem o długości zaledwie 132 mm, 
to najmniejszy model w swojej kla-
sie. Idealnie sprawdza się przy pracy 
w miejscach trudno dostępnych. Jest 
wyposażona w magnetyczny uchwyt 
do końcówek wkręcających i może 
być stosowana także bez pozostałych 
uchwytów. Jest bardzo lekka: zaledwie 
800 g. Maksymalny moment obroto-
wy 30 Nm dla wkręcania twardego i 15 
Nm dla wkręcania miękkiego zapew-
niają szybkie tempo pracy.

Najmniejsza w swojej klasie wiertarko-wkrętarka GSR 12V-15 FC 
Professional – to tegoroczna nowość w ofercie Bosch. Narzędzie 
współpracuje z 4 wymiennymi uchwytami tworząc najbardziej 
wszechstronny system na rynku. W jego skład wchodzą: uchwyt z 
blokadą do końcówek wkręcających, uchwyt wiertarski, uchwyt do 
wkręcania blisko krawędzi i uchwyt kątowy.

n  Wymienny uchwyt do końcówek 
wkręcających GFA 12-X Professional 
posiada uchwyt sześciokątny oraz blo-
kadę końcówek, która zapewnia pro-
fesjonalistom wyjątkowo precyzyjną 
pracę – końcówki wkręcające i wiertła 
nie mogą przypadkowo wysunąć się 
z uchwytu. Razem z uchwytem do koń-
cówek wkręcających długość korpusu 
wynosi 159 mm - rekord na rynku.

n  Wymienny uchwyt wiertarski GFA 12-B 
Professional jest wyposażony w funk-
cję Auto-Lock i umożliwia stosowa-
nie wierteł o śr. do 10 mm. Długość 
z uchwytem wiertarskim wynosi 178 
mm, co umożliwia precyzyjną pracę 
w miejscach trudno dostępnych.

n  Wymienny uchwyt do wkręcania bli-
sko krawędzi GFA 12-E Professional 
umożliwia dokładną pracę przy kra-
wędzi materiału - nawet w odległości 
12 mm. Uchwyt posiada 16 pozycji ro-
boczych i w celu ich wyregulowania 
nie trzeba go demontować.

n  Wymienny uchwyt kątowy GFA 12-W Pro-
fessional o dł. 61 mm to najkrótsze tego 
typu rozwiązanie na rynku. Dzięki niemu 
można wygodnie i precyzyjnie wkręcać 
wkręty także tam, gdzie jest mało miejsca. 
Uchwyt umożliwia wkręcanie pod kątem 
i można go szybko i łatwo zablokować 
w jednej z 16 pozycji. 

Aby zamontować wymienny uchwyt 
FlexiClick do wiertarko-wkrętarki akumu-
latorowej GSR 12V-15 FC Professional, 
wystarczy kilka prostych czynności: należy 
przyłożyć uchwyt do złącza FlexiClick i do-
kręcić go zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara. Charakterystyczne kliknięcie oraz 
wskaźnik kontrolny na uchwycie potwier-
dzają prawidłowy montaż obu elementów.

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 
GSR 12V-15 FC Professional jest częścią 
systemu Flexible Power firmy Bosch. 
Liczba „12“ oznacza maksymalne napię-
cie akumulatora 12 V i zastępuje dotych-
czasowy podział na napięcie 10,8 V, które 
było wartością uśrednioną. Wszystkie aku-
mulatory i ładowarki o napięciu 10,8 V są 
w pełni kompatybilne z systemem 12 V. 
Także nowe akumulatory 12 V można 
nadal stosować w posiadanych urządze-
niach 10,8 V. 

Skrzynie TSTAK
więcej możliwości
10, 20, czy 30 kg? - niezależnie 
od tego ile sprzętu trzeba prze-
transportować, nowe skrzynie 
STANLEY FATMAX® TSTAK zmiesz-
czą wszystko co potrzebne. 
Skonstruowane z wytrzymałego 
plastiku, z wygodnymi uchwyta-
mi, są pojemne, ergonomiczne 
i gwarantują wygodę pracy.

Solidne skrzynie narzędziowe  
to ważne wsparcie dla fachowców.                 Fot Stanley

Skrzynia z mocną rękojeścią
Gdy do pracy potrzeba niewielu  na-

rzędzi  idealnie sprawdzi się głęboka 
skrzynia narzędziowa o udźwigu do 20 
kg. Jej długi uchwyt biegnący przez całą 
długość zapewnia pewny chwyt i wygo-
dę podczas noszenia. Pokrywę, która wy-
trzymuje obciążenie 10 kg, zamykają an-
tykorozyjne, metalowe zatrzaski o dużej 
wytrzymałości i trwałości. Na wierzchu 
obudowy znajduje się tabliczka z miej-
scem na opis.

Kosz TSTAK TOTE
Kosz STANLEY FATMAX® TSTAK TOTE 

w przestronnym wnętrzu zmieści do 20 
kg obciążenia. Zapewni porządek drob-
nym, jak i nieco większym narzędziom. 
Pozwoli także przechowywać je pionowo. 
Ergonomiczny uchwyt zwiększy szybkość 
i wygodę przemieszczania się na miejsce 
pracy. Kosz można także opisać na znaj-
dującej się na zewnątrz tabliczce.

Skrzynia z automatycznie 
otwieraną pokrywą

Do zadań wymagających dużej licz-
by  narzędzi  potrzebna będzie skrzynia 
z nośnością do 30 kg. Z łatwością prze-
transportuje ona potrzebny sprzęt, dzięki 
solidnym, 7-calowym kołom i wygodne-
mu uchwytowi teleskopowemu, który wy-
trzyma nawet 50 kg obciążenia. Pokrywa 
skrzyni, zamykana na metalowe zatrzaski, 
otwiera się automatycznie. Skrzynia po-
siada także miejsce na opis. 

Fot. Bosch


