
JAK WYBRAĆ  
WKRĘTAK

Pierwsze pytanie jakie musisz sobie 
zadać to: jaki typ końcówki wkrętaka 
potrzebujesz: Płaski, Phillips, Pozidriv 
czy Torx?  Płaski Pł. równoległy Phillips Pozidriv Torx

Płaskie  
– najczęściej używane 

przy tradycyjnych 

meblach skrzyniowych. 

Przy pracach stolarskich 

wkręty na wkrętaki 

płaskie prezentują 

się najlepiej, pod 

warunkiem, że ich 

krawędzie nie są 

zniszczone, zapewnić może to dobrze dobrana końcówka 

wkrętaka.

Wkrętaki płaskie dostępne są w wersji poszerzonej  

i równoległej. Większości prac wykonywana jest przy 

użyciu wkrętaków poszerzanych, które należy dobierać 

tak, by dobrze pasowały do naciętych w śrubach 

rowków, jeśli musisz wkręcić śrubę poniżej płaszczyzny 

podstawowej użyj wkrętaka z końcówką płaską 

równoległą.

Phillips i Pozidriv - idealne do prac stolarskich 

i konstrukcyjnych, w ostatnim czasie używane w wielu 

konstrukcjach technicznych. Wkrętaki Ph i Pz występują 

w czterech podstawowych rozmiarach końcówki: 1, 2,  

3, 4.

Geometria końcówek wkrętaków Ph i Pz różnią się 

budową pomiędzy sobą, wykluczając zamienne ich 

używanie. 

Końcówka Ph posiada płaszczyzny robocze zbiegające się 

parabolicznie do wierzchołka, podczas gdy płaszczyzny 

końcówki wkrętaka Pz pozostają do siebie równoległe, 

zapobiegając wysuwaniu się narzędzia i niszczeniu 

powierzchni śruby.

Torx – końcówka do wkrętów stosowanych w wielu 

urządzeniach technicznych i elektronicznych. 

To najmocniejsza z szeroko dostępnych końcówek, 

bezpiecznie chroniąca śruby i wkrętak  

przed zniszczeniem.

Grot i końcówka 
Grot wykonany ze stali chromowo-

wanadowej, zapewnia wysoką 

trwałość i odporność. Piaskowana 

końcówka posiada mikro strukturę 

polepszającą kontakt narzędzia  

ze śrubą.

Wkrętaki Demolition 
Ten rodzaj wkrętaka może stać się jednym 

z najbardziej użytecznych narzędzi.  

Jeżeli potrzebujesz dłuta, łapki, łomu  

lub wkrętaka, jeśli zgadzasz się,  

by te narzędzia zawrzeć w jednym,  

to skorzystaj z oferty na nasze nowe 

wkrętaki XL Demolition. Nimi wykonasz 

wiele skomplikowanych czynności i to nie 

tylko wkręcanie i odkręcanie.

Rękojeść
By zapewnić maksymalne 

wykorzystanie wkrętaków  

z możliwością przenoszenia  

dużych momentów rękojeść  

jest wykonywana bezpośrednio  

na grocie wkrętaka. Ergonomiczny 

kształt części chwytowej zapewnia 

wygodną i bezpieczna pracę.


