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Wiertarka udarowa PK 710 SB PLUS 
marki Kress , fot. Lange Łukaszuk 

Nowość! 
 
 

Wiertarka udarowa Kress PK 710 SB PLUS – niezwykła funkcjonalność 
specjalnie dla polskiego fachowca i majsterkowicza 

 
W październiku do bogatej oferty firmy Lange Łukaszuk dołączy kolejna nowość marki Kress – 
wiertarka udarowa PK 710 SB PLUS. To ergonomiczne urządzenie przeznaczone jest do domowych 
remontów, a także lekkich prac budowlanych. Przełącznik wiercenia, blokada włącznika dla stałej 
pracy czy wytrzymały uchwyt szybkoblokujący to tylko niektóre zalety nowej wiertarki udarowej 
PK 710 SB PLUS marki Kress. 
 
 
Wiercenie otworów w różnego rodzaju materiałach nie jest prostym zadaniem. Jest ono szczególnie 
trudne, kiedy nie dysponujemy odpowiednim sprzętem. Nowość na polskim rynku, wiertarka 
udarowa PK 710 SB PLUS, zaprojektowana specjalnie dla wyłącznego dystrybutora marki Kress w 
Polsce - firmy Lange Łukaszuk - to wielofunkcyjne urządzenie przydatne podczas wielu prac 
remontowo - budowlanych. Nowoczesna technologia oraz sprawdzone rozwiązania stosowane w 
elektronarzędziach marki Kress gwarantują, że urządzenie sprawdzi się zarówno w rękach 
majsterkowiczów, jak również profesjonalistów. 
 
 
Profesjonalna jakość dla każdego 
 
Ergonomiczna budowa, a także rękojeść modelu PK 710 SB 
PLUS pokryta miękkim materiałem - tzw. SOFT-GRIP - 
redukuje wibracje przechodzące na rękę użytkownika 
podczas wiercenia. Obroty wiertarki kontrolowane są 
poprzez włącznik, który płynnie reguluje moc narzędzia. 
Dodatkowo nad pracą urządzenia czuwa niezawodny układ 
elektroniczny. Regulacja prędkości obrotowej pozwala 
zachować pełną kontrolę nad wiertarką podczas wiercenia 
w różnego rodzaju materiałach. Model PK 710 SB PLUS 
marki Kress został wyposażony w dwa biegi wiercenia. 
Pierwszy z nich przystosowany został do pracy bez udaru, 
który idealnie nadaje się do robienia otworów w drewnie i 
metalu. Dzięki blokadzie stałej pracy, wiertarkę można 
zamontować także na statywie. Drugi tryb pracy - wiercenie 
z udarem - pozwala wiercić w betonie, cegle, a także zaprawie murarskiej. Podobnie jak inne 
elektronarzędzia marki Kress, wiertarka udarowa PK 710 SB PLUS została wyposażona w rekojeść z 
ogranicznikiem głębokości wiercenia, a także kabel zasilający z opatentowanym przyłączem na 
zatrzask. Wiertarka PK 710 SB PLUS marki Kress wraz z wyposażeniem dodatkowym jest zapakowana 
w estetyczny karton, pozwalający na przechowywanie narzędzia w odpowiednich warunkach, 
dających gwarancję prawidłowego funkcjonowania sprzętu. 
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Kress wyłącznie dla Polaka 
 
Warto podkreślić, że nowa wiertarka udarowa PK 710 SB PLUS została zaprojektowana specjalnie dla 
firmy Lange Łukaszuk, wyłącznego dystrybutora elektronarzędzi marki Kress na polski rynek. „Do 
pewnego stopnia mieliśmy wpływ na to, jaki ostateczny wygląd będzie miał ten model, dlatego też 
czujemy, że jest to „nasze dziecko” – wyjaśnia Łukasz Lewczuk, Product Manager z firmy Lange 
Łukaszuk s.j. Dzięki temu sprzęt stanowi wypadkową oczekiwań polskich majsterkowiczów i 
budowlańców, a dodatkowo jego cena została dopasowana do zasobności polskich kieszeni. Dzięki 
szerokiej dystrybucji produkt ten będzie łatwo dostępny, gdyż wiertarka udarowa PK 710 SB PLUS 
marki Kress to model dedykowany dla sieci budowlanych supermarketów. 
 
Mniejsze badź większe remonty wymagają odpowieniego sprzętu. Nowa wiertarka udarowa PK 710 
SB PLUS marki Kress sprosta wymaganiom domowych majsterkowiczów, jak również 
profesjonalistów. To niewielkie urządzenie kryje w sobie wiele funkcji niezwykle przydatnych podczas 
prac wymagających wiercenia otworów w drewnie czy metalu, a także betonie i cegle. Nowość 
przygotowana specjalnie dla dystrybutora elektronarzędzi marki Kress, firmy Lange Łukaszuk to 
wyjątkowo funkcjonalne urządzenie, które powinno znaleźć się w każdym domu. 

 
 

Dane techniczne wiertarki udarowej Kress PK 710 SB PLUS 

Moc wejściowa 710 Wat 

Obroty bez obciążenia 0 – 3000 / min 

Maks. O wiercenia:  

W drewnie 25 mm 

W stali 10 mm 

Maks. O wiercenia 
udarowego w betonie 

13 mm 

Ø kołnierza 43 mm 

Waga 1,9 kg 

 

Wiertarka udarowa Kress PK 710 SB PLUS cena ok 292 zł brutto 

Producent: Kress 
Dystrybutor: Lange Łukaszuk www.langelukaszuk.pl 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kress to firma, której historia sięga roku 1928. Wówczas jej założyciel, Christian Kress zapoczątkował w swoim warsztacie w 
Tübingen-Lustnau produkcję silników i agregatów. W latach 50-tych firma specjalizowała się w produkcji wysokiej jakości 
silników do pralek automatycznych, wirówek i innych urządzeń. Początek lat 60-tych, wraz z rozwojem pierwszej wiertarki 
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ręcznej marki Kress, rozpoczął pasmo sukcesów w dziedzinie narzędzi elektrycznych. Obecnie produkty Kress dostępne są w 
ponad 70 krajach na 5 kontynentach. Przedsiębiorstwo rodzinne Kress jest jednym z liderów w dziedzinie technologii, dzięki 
wielu patentom, a jego produkty plasują się w pierwszej lidze narzędzi elektrycznych. Atutem produktów spod szyldu Kress, 
oprócz atrakcyjnego wzornictwa i wielu rozwiązań poprawiających ergonomię pracy, są przede wszystkim zastosowane w 
nich patenty konstrukcyjne i nowe rozwiązania w sferze materiałów. Firma Kress pierwsza użyła magnezu jako materiału 
konstrukcyjnego młotowiertarki w celu zredukowania jej ciężaru. W 2004 roku, przedsiębiorstwo Kress powierzyło firmie 
Lange Łukaszuk – jako uznanemu reprezentantowi europejskich firm narzędziowych – dystrybucję swoich produktów na 
terenie Polski. Obecnie Kress w Polsce to nie tylko produkty i osprzęt, to także dbałość o wysoką jakość obsługi klientów, 
zapewnienie szybkiego i prostego dostępu do informacji na temat firmy i jej oferty oraz szybko działająca sieć serwisu 
gwarancyjnego i pogwarancyjnego, zorganizowana przez Lange Łukaszuk Sp.j. 


