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Zintegrowany rowek V pozwala na 

pewne mocowanie okrągłych 

przedmiotów w stojaku Tecmobil marki 

Wolfcraft, fot. Lange Łukaszuk 

Bezpieczne i precyzyjne wiercenie z narzędziami marki Wolfcraft 

 

Wiercenie wydaje się zadaniem dość prostym - wymaga jednak pewnej wprawy od użytkownika 

elektronarzędzi. Wiercenie w niewygodnej pozycji nad głową, na skosach czy też w przedmiotach 

okrągłych może sprawić trudności nawet wytrawnym majsterkowiczom. Firma Wolfcraft 

proponuje uniwersalne rozwiązanie – przenośny stojak wiertarski Tecmobil oraz adapter kątowy 

do wkrętarek, które pozwolą precyzyjnie i co ważne bezpiecznie wywiercić żądane otwory. 

 

Przenośny stojak do wiertarki Tecmobil marki Wolfcraft 

Po zamocowaniu wiertarki w gnieździe stojaka (o 

standardowym eurokołnierzu 43 mm) zyskujemy możliwość 

precyzyjnego wiercenia w poziomie, pionie oraz pod kątem 

w zakresie od + 45o do -45o. Zadanie ułatwia nam pochylna, 

dwukolumnowa prowadnica z podziałką kątową oraz 

dodatkowy uchwyt zabezpieczający przed 

przemieszczeniem prowadnicy w trakcie pracy wiertarki. 

Osiągnięcie pożądanej głębokości wykonywanego otworu 

gwarantuje z kolei bezstopniowy ogranicznik głębokości 

wiercenia.  Zaletą urządzenia marki Wolfcraft są też 4 

otwory wykonane w podstawie stojaka pozwalające na 

przykręcenie przystawki do blatu i uzyskania w ten prosty 

sposób stojaka stacjonarnego. Producent pomyślał nawet o 

tak drobnych, a istotnych dla użytkownika szczegółach, jak zintegrowany schowek na wiertła w 

uchwycie urządzenia. Kolejną, wyróżniającą opisywany stojak cechą jest specjalna prowadnica, tak 

zwany „rowek V” do precyzyjnego pozycjonowania przedmiotów okrągłych podczas wiercenia. Warto 

wspomnieć też o innym detalu świadczącym o przemyślanej konstrukcji stojaka Tecmobil – stojak 

posiada gniazdo do podłączania odciągu. Dzięki niemu możliwe staje się dokładne wiercenie bez 

uciążliwego pyłu i zaśmiecania mieszkania. Kształt płyty podstawy ułatwia dodatkowo wykonywanie 

otworów dokładnie pośrodku powierzchni bocznej płyty meblowej lub deski. O solidności wykonania 

tej prowadnicy wiertarskiej świadczyć może również fakt, iż producent udziela na nią aż 5-ciu lat 

gwarancji. Stojak ten pozwala, więc na precyzyjne i czyste wiercenie nawet niewprawnemu 

użytkownikowi. Tecmobil jest zatem urządzeniem niezwykle funkcjonalnym i wszechstronnym, a 

przez to cenionym przez amatorów majsterkowania oraz pozytywnie ocenianym przez 

profesjonalistów. 

Adapter kątowy do wkrętarek marki Wolfcraft 
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Innowacyjny adapter kątowy marki 

Wolfcraft umożliwia wiercenie w trudno 

dostępnych miejscach, fot. Lange 

Łukaszuk 

Prawie każdy majsterkowicz używając wkrętarki 

akumulatorowej lub wiertarki spotyka się prędzej lub 

później z problemem pracy w miejscach trudnodostępnych. 

Kłopoty związane z wykorzystaniem narzędzi w wąskiej 

przestrzeni, w której trudno operować elektronarzędziami, 

mogą każdemu przysporzyć zbędnego stresu. Firma 

Wolfcraft opracowała innowacyjny adapter kątowy 

umożliwiający wiercenie lub wkręcanie w sytuacji, gdy 

dostęp do miejsca wykonywania robót jest utrudniony. 

Doskonale sprawdza się on zwłaszcza przy pracach z 

płytami gipsowo-kartonowymi i drewnem, gdzie często 

mamy do czynienia z trudnodostępnym, przez co 

uciążliwym podejściem do obrabianego materiału np. w zakamarkach poddasza. Niewielkie 

urządzenie zamocowane do wkrętarki lub wiertarki pozwala na wygodną pracę pod kątem 90 0. 

Dzięki małym rozmiarom (wymiary części kątowej wynoszą zaledwie 48 mm włączając w to 25 mm 

bit) adapter jest narzędziem niezwykle funkcjonalnym i poręcznym. Współpracuje on z wiertarkami i 

wkrętarkami o prędkości obrotowej do 5000 obr/min. Przekładnia wyposażona jest w łożysko 

kulkowe, co sprawia, że urządzenie jest niezawodne i trwałe.  Podkreślić należy też, iż adapter 

posiada gniazdo z magnesem do wszystkich rodzajów końcówek i wierteł z trzpieniem sześciokątnym.  

Z pewnością pośród licznych przystawek do elektronarzędzi adapter Wolfcraft stanowi ciekawą 

propozycję. 

Profesjonalne narzędzia marki Wolfcraft ułatwiające wiercenie okażą się szczególnie cenne podczas 

nawiertów w niewygodnej pozycji nad głową, na skosach czy też w przedmiotach okrągłych. 

Innowacyjna konstrukcja przyrządów pozwoli precyzyjnie i bezpiecznie wykonać otwory w różnego 

rodzaju materiałach, a także w trudno dostępnych miejscach. 

 

Beata Haligowska, menedżer z firmy Lange Łukaszuk s.j. 

 

Stojaka Tecmobil marki Wolfcraft, cena brutto ok 154 zł 

Adapter kątowy do wkrętarek marki Wolfcraft, cena brutto ok 83 zł 

 

Producent: Wolfcraft 

 

Dystrybutor: Lange Łukaszuk 

www.langelukaszuk.pl 
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-------------------- 

Firma Wolfcraft jest wiodącym producentem innowacyjnych narzędzi ręcznych i uniwersalnego osprzętu zarówno dla 

początkujących majsterkowiczów, jak i do zastosowań profesjonalnych. Tradycja firmy Wolfcraft bierze początek w 1949 

roku, kiedy Reinhard Wolf założył firmę w miejscowości Remscheid. W okresie 60 lat firma przekształciła się z niewielkich 

warsztatów w przedsiębiorstwo, oferta którego cieszy się uznaniem nie tylko w Europie, lecz także poza jej granicami. 

LANGE ŁUKASZUK rozpoczęła swoją działalność w roku 1987. Od tej pory skutecznie i z powodzeniem działa na 

konkurencyjnym rynku elektronarzędzi, narzędzi ręcznych, osprzętu, oświetlenia automatycznego i klejów 

termotopliwych. Firma LANGE ŁUKASZUK postawiła sobie za cel szeroko zakrojone doradztwo techniczno-handlowe, handel 

specjalistyczny ze sklepami narzędziowymi i hurtowniami, a także z marketami budowlanymi. Sprzedanym wyrobom LANGE 

ŁUKASZUK zapewnia pełną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną w dwudziestu swoich punktach serwisowych na terenie 

kraju. Firma LANGE ŁUKASZUK udziela gwarancji, zgodna z gwarancją producenta, tj od 1 roku do 25 lat. Towar dostarczany 

jest do klienta w ciągu 24-48 godzin od przyjęcia zamówienia. Realizowane są też  zamówienia w określonym terminie (just 

in time).  

 


