
INSTRUKCJA OBSŁUGI 550 PH marki KRESS  
 
Zastosowanie 
 
Wiertarka z udarem pneumatyznym moŜe być uŜywana uniwersalnie do wiercenia udarowego, wiercenia jak i wkręcania w 
drewno, metal i plastik. 
 

1. Instrukcje dotycz ące bezpiecze ństwa. ! 
 
Przed włączeniem narzędzia, naleŜy dokładnie zapoznać się z poniŜszymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa i 
zapobiegania wypadkom. 
 

• Jeśli kabel zasilający zostanie uszkodzony w trakcie pracy, naleŜy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. 
• Nie wolno pracować z uszkodzonym kablem 
• NaleŜy mieć na sobie właściwą odzieŜ ochronną (gogle, rękawice, itd.). 
• Dla większego bezpieczeństwa, naleŜy pracować uŜywając dodatkowego uchwytu (12). 
• Nie wolno pracować z materiałami zawierającymi azbest (substancja rakotwórcza) 
• Nie przenosić narzędzia trzymając je za kabel zasilający. 
• Wszelkie przedłuŜacze uŜywane podczas pracy narzędziem, powinny być wyposaŜone w bezpiecznik. 
• Nie oznaczać narzędzia poprzez nawiercanie obudowy lub w jakikolwiek inny sposób powodujący uszkodzenia. 

NaleŜy to robić uŜywając wyłącznie poprzez naklejanie naklejek na obudowę.  
• Dla większego bezpieczeństwa w sytuacjach, gdy np. wiertło się złamie, naleŜy stać w postawie zapewniającej 

dystans od miejsca wiercenia, trzymając narzędzie mocno w obu rękach. 
 

2. Ilustracja 
 

1. Uchwyt wiertarski SDS-Plus 
2. Osłonka przed pyłem i zanieczyszczeniem 
3. Kołnierz 
4. Pokrętło zaciskowe uchwytu dodatkowego 
5. Wloty wentylacyjne 
6. Przełącznik kierunku obrotów 
7. Blokada włącznika / wyłącznika 
8. Włącznik / wyłącznik 
9. Wloty wentylacyjne 
10. Wybór trybu pracy wiercenia udarowego / wiercenia bez udaru 
11. Ogranicznik głębokości wiercenia 
12. Dodatkowy uchwyt 
13. Łącznik do dodatkowego uchwytu wiertarskiego Ø 13 mm 

 
Zilustrowane lub opisane akcesoria nie zawsze znajd ują się w standardowym zestawie. 
 

3. Dane techniczne 
 
Wiertarka z udarem pneumatycznym  550 ph 
  
Nr artykułu 04283235 
Moc wejściowa 550 wat 
Moc wyjściowa 270 wat 
Elektroniczna kontrola obrotów • 
Obroty bez obciąŜenia 0 – 1000 / min 
Obroty przy obciąŜeniu 0 – 750 / min 
Ilość udarów bez obciąŜenia 4950 / min (maksymalnie) 
Energia udaru 2.0 J 
Obroty w prawo / lewo • 
Średnica kołnierza 43 mm, standard Euro 
Uchwyt wiertarski SDS-Plus 
  
Maksymalne średnice wiercenia:   
Stal 13 mm 
Lekkie metale 16 mm 
Drewno 30 mm 
Wiercenie udarowe w betonie 20 mm 
Zalecany zakres dla wiercenia 5- 14 mm 
  
Maksymalne średnice wkr ęcania:   
  
Drewno 6 mm 
Metal (arkusze, blachy) 6.3 mm 
  
Waga 2.175 kg 
Klasa ochronności II 
  
 

4. Informacje o hałasie i wibracjach 
 
Zmierzone wartości odpowiadają normie EN 50 144 
Poziom ciśnienia dźwięku: 83,5 dB (A) 
Poziom siły dźwięku: 96,5 dB (A) 



Wartość emisji w miejscu pracy: 86,5 dB (A) 
Przy pracy zalecane jest zabezpieczenie się przed wpływem hałasu. 
Średnia zmierzona akceleracja wynosi 12,0 m /s 2. 
 

5. Zamontowanie dodatkowego uchwytu i kabla zasilaj ącego 
 
(!)  Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności przy narzędziu, naleŜy je odłączyć od zasilania. 
 
NaleŜy pracować narzędziem tylko uŜywając dodatkowego uchwytu (12). NaleŜy go umieścić na kołnierzu, za 
uchwytem wiertarskim, po czym zacisnąć pokrętłem.  
NaleŜy uŜywać wyłącznie oryginalnych kabli Kress,  które są właściwie zabezpieczone twardą gumą.  
 

6. Praca narz ędziem 
 
(!)  Przed rozpoczęciem pracy naleŜy upewnić się Ŝe napięcie w gniazdku jest zgodne z tym, którego wymaga 
narzędzie. 
 
Włączanie / wył ączanie 
 
Wciśnij lub zwolnij przycisk (8). 
Włącznik / wyłącznik (8) moŜe zostać zablokowany przyciskiem (7). śeby zwolnić blokadę naleŜy szybkim ruchem 
wcisnąć przycisk (8).  
 
Wiercenie – wiercenie udarowe 
 
Dla wiercenia, przełącznik (10) naleŜy ustawić w pozycji  (symbol wiertła) 
Dla wiercenia udarowego, naleŜy wybrać pozycję (symbol młotka) 
 
Wskazane jest uŜywać przełącznika podczas spoczynku narzędzia, nie podczas pracy. Po wciśnięciu włącznika 
(8) narzędzie zaczyna pracować w wybranym przez nas trybie wiercenia. 
Uwaga:  wiercenie udarowe przy obrotach w lewo niszczy wiertło. Przy wierceniu koronkami wiertniczymi, naleŜy 
wyłączyć mechanizm udarowy, podobnie przy pracy jako mieszarka.  
Podczas wiercenia udarowego, nale Ŝy wył ącznie u Ŝywać wierteł do tego przeznaczonych (twardy metal, 
SDS-Plus) . UŜywanie tradycyjnych wierteł cylindrycznych, zamocowanych w tradycyjnym uchwycie wiertarskim z 
pomocą łącznika (13), do wiercenia udarowego, jest niemoŜliwe. 
 
Kontrola pr ędko ści 
 
Poprzez włącznik (8), prędkość obrotów moŜe być kontrolowana. Gdy naciska się na przycisk lekko, obroty są 
niskie. Im większy nacisk na włącznik, tym wyŜsze obroty. 
 
Przełączanie kierunku obrotów 
 
NaleŜy operować przełącznikiem obrotów (6) tylko gdy narzędzie nie pracuje!  
Przełącznik (6) naleŜy chwytać z obu stron. 
 
Obroty w prawo: Ustawić przełącznik w pozycji „R” 
Obroty w lewo: Ustawić przełącznik w pozycji „L” 
 
WaŜne!  NaleŜy w kaŜdym przypadku przekręcać przełącznik (6) do oporu. 
 
Gdy przełącznik jest pośrodku między pozycjami „R” i „L”, narzędzie nie moŜe być włączone. 
 

7. Mocowanie / wymocowanie osprz ętu 
 
Uchwyt (1) zatrzaskuje wiertła bez dodatkowych narzędzi pomocniczych. 
 
Mocowanie osprz ętu 
 
! Przed jakąkolwiek praca przy narzędziu, naleŜy wyłączyć je z zasilania. 
 
NaleŜy wyczyścić i nasmarować lekko uchwyt wiertarski. 
 
Pociągnąć odblokowujący kołnierz (3) do tyłu. Wcisnąć osprzęt do oporu, powoli obracając palcami, aŜ blokada 
zaskoczy i chwyci osprzęt. Zwolnić kołnierz (3). Sprawdzić czy osprzęt jest mocno osadzony w uchwycie. 
NaleŜy dbać, aby nie uszkodzić osłonki (2).  
 
Uszkodzon ą osłonk ę naleŜy wymieni ć! 
 
Wymocowanie osprz ętu 
 
Pociągnąć kołnierz (3) do tyłu i wyciągnąć osprzęt. 
 
 

8. Uchwyt wiertarski (osprz ęt) 
 



Do wiercenia w metalu, drewnie i plastiku wiertłami tradycyjnymi, przystosowany jest dodatkowy uchwyt wiertarski 
(maksymalne rozwarcie 13 mm). Mocuje się go za pośrednictwem łącznika z uchwytem na bity. Mogą być 
uŜywane wszystkie powszechnie występujące uchwyty o parametrach: gwint ½ 
” x 20 UNF, średnica rozwarcia do 13 mm).  
 
Mocowanie dodatkowego uchwytu wiertarskiego 
 
! Przed jakąkolwiek praca przy narzędziu, naleŜy wyłączyć je z zasilania. 
 
Oczyścić gwint uchwytu wiertarskiego i łącznika (13). 
 
Nakręcić uchwyt wiertarski na łącznik i zamocować całość w uchwycie SDS-Plus tak jak wiertło. 
 

9. Praktyczne wskazówki 
 
Nie wiercić w miejscu gdzie moŜe być instalacja elektryczna, gazowa lub wodna. Wcześniej naleŜy sprawdzić 
miejsce pracy wykrywaczem kabli lub metalu. 
 
Do metalu i do betonu naleŜy stosować odpowiednich typów wierteł. 
Do kaŜdej pracy i wymagań materiału, naleŜy dostosować właściwą prędkość wiercenia. Do precyzyjnych 
nawiertów, zalecane jest umocowanie narzędzia w stabilnym stojaku.  
 
Wiercenie udarowe 
NaleŜy załoŜyć ochronne okulary i rękawice.  
 
Nie stosować zbyt duŜego nacisku. W ten sposób nie uzyskuje się właściwego efektu. 
 
Wiercenie w kaflach 
 
NaleŜy powoli przewiercić płytkę, po czym przełączyć na wiercenie udarowe dla dalszej pracy w betonie. 
 
Wkręcanie 
 
Bity mocuje się w łączniku (13). MoŜna stosować powszechnie spotykane bity o sześciokątnym kształcie 6.3 mm 
lub ¼” (DIN 3126, forma C). 
 
Bity utrzymują się w łączniku (13) dzięki specjalnej spręŜynie. 
 

10. Blokowanie si ę wiertła 
 
Jeśli wiertło podczas pracy zablokuje się w materiale, naleŜy natychmiast zaprzestać nacisku na narzędzie i 
cofnąć wiertło. Podczas pracy naleŜy zawsze trzymać narzędzie mocno i pewnie, zachowując rozsądny dystans 
od miejsca gdzie narzedzie operuje. 
 
 

11. Konserwacja 
 
! Przed kaŜdą pracą przy narzędziu, naleŜy wyłączyć je z zasilania. 
Wloty wentylacyjne powinny być utrzymywane w czystości. 
Co jakiś czas naleŜy wszystkie elementy plastikowe przetrzeć szmatką, bez uŜycia jakichkolwiek środków 
czyszczących. 
Po długotrwałej i forsownej pracy naleŜy oddać narzędzie do wyspecjalizowanego serwisu, gdzie poddane 
zostanie oględzinom i czyszczeniu. 
 

12. Ochrona środowiska 
 
Kress odzyskuje zuŜyte narzędzia celem wprowadzenia materiałów uŜytych w nich, do procesów recyklingu. W 
rezultacie swojej modułowej konstrukcji, wszystkie narzędzia Kress mogą być łatwo rozebrane na poszczególne 
elementy. Jeśli jest taka potrzeba,  prześlij swoje narzędzie Kress do swojego dystrybutora lub dostawcy, albo 
wyślij je bezpośrednio do firmy Kress.  
 
CE   Deklaracja zgodno ści  
 
Deklarujemy na własn ą odpowiedzialno ść, Ŝe ten produkt pozostaje w zgodzie z wytycznymi zawa rtymi w 
niŜej wymienionych dokumentach normatywnych Unii Europ ejskiej: 
 
EN 50144-2-10, … (itd, zgodnie z oryginaln ą instrukcj ą). 
 
 


