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Opatentowany system dwóch komór systemu Bohrfixx, 

fot. Lange-Łukaszuk 

Nowość! 

Bohrfixx firmy Starmix – wiercenie bez pyłu 

 

Wszechobecny pył będący wynikiem wiercenia wydaje się być nieodłącznym elementem prac 

remontowo-budowlanych. Pył ten nie tylko pozostawia widoczne ślady wokoło otworu ale również 

nie pozostaje bez wpływu na nasze zdrowie. Na szczęście, dzięki systemowi bezpyłowego wiercenia 

Bohrfixx marki Starmix, możemy pożegnać się z nim raz na zawsze. 

Chyba każdy, kto kiedykolwiek musiał wywiercić większą ilość otworów w ścianie wie, z jakim 

nieporządkiem się to wiąże. Powstały podczas tego procesu pył osadza się na wszystkich 

powierzchniach, co dodatkowo utrudnia późniejsze, już i tak uciążliwe sprzątanie. System Bohrfixx 

marki Starmix, który firma Lange Łukaszuk wprowadziła do swojej oferty, pozwoli nam w łatwy 

sposób pozbyć się tego kłopotu. 

Co dwie komory to nie jedna 

Bohrfixx firmy Starmix jest innowacyjną nakładką 

na odkurzacz, na bieżąco odsysającą cały pył 

wiertniczy powstały podczas robienia otworów. Jej 

działanie opiera się na opatentowanym systemie 

dwóch niezależnych od siebie komór. Pierwsza 

odpowiada za usuwanie pyłu bezpośrednio z 

miejsca wiercenia, natomiast dzięki drugiej, 

urządzenie solidnie przylega do miejsca, w którym 

dokonujemy prac. Jest to możliwe dzięki 

całkowitemu odseparowaniu obu komór, co 

pozwala wytworzyć wysokie podciśnienie 

zapewniające przyczepność również na nierównych 

powierzchniach oraz pracę nawet do pięciu metrów 

od odkurzacza. Dodatkowo, pozwala to uniknąć zabrudzenia wierconych powierzchni. System 

Bohrfixx marki Starmix nie wymaga obecności drugiej osoby dbającej o odsysanie pyłu, ponieważ 

dobrze trzyma się powierzchni podczas pracy. Co więcej, dwukomorowa konstrukcja zapewnia siłę 

ssącą pozwalającą na komfortową pracę bez względu na to, czy wiercimy w ścianie, czy w suficie. 
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Dzięki gumowemu adapterowi, Bohrfixx jest 

kompatybilny z większością odkurzaczy 

dostępnych na rynku, fot. Lange Łukaszuk 

Niemiecka jakość wykonania 

Projektując system Bohrfixx, specjaliści z firmy Starmix nie 

zapomnieli, że urządzenie to będzie używane w ciężkich 

warunkach, gdzie tylko solidne wykonanie danego 

elementu gwarantuje jego długą żywotność. Dlatego też 

obudowę Bohrfixx wykonano z udaroodpornego tworzywa 

sztucznego (polipropylen), które zapewnia wysoką 

odporność na uszkodzenia mechaniczne, o jakie bardzo 

łatwo podczas prac budowlanych.  Ważnym elementem 

systemu jest również wzmocnienie otworu prowadzącego 

wiertło, poprzez wyposażenie go w metalową tulejkę. 

Zabezpiecza to przed zniszczenie wynikającym z 

możliwości kontaktu z wirującym świdrem, co dodatkowo 

zwiększa odporność na zużycie całego systemu.  

Na uwagę zasługuje również uniwersalność systemu Bohrfixx. Rozmiar otworu prowadzącego 

umożliwia korzystanie z wierteł o średnicy do 12 mm, dzięki czemu wywiercenie nawet większego 

otworu nie będzie najmniejszym problemem. Nowe rozwiązanie marki Starmix jest również 

przystosowane do współpracy z różnego rodzaju odkurzaczami, także tymi domowymi. Dzięki 

gumowemu adapterowi, w jaki wyposażono złączkę, istnieje możliwość użycia rury o średnicy od 32 

do 42 mm, dodatkowo adapter zwiększa wszechstronność urządzenia, pozwalając na jego 

użytkowanie zarówno na budowie, jak i w domowym zaciszu. Dlatego też, jeśli marzy nam się 

wiercenie otworów  po którym nie trzeba będzie sprzątać, system Borfixx jest rozwiązaniem, którego 

szukaliśmy.  

System bezpyłowego wiercenia Starmix Bohrfixx, ok. 68 zł brutto 

Producent: Starmix 

Dystrybutor: Lange Łukaszuk www.langelukaszuk.pl 

www.starmix.pl 

 

Firma Electrostar Schöttle GmbH & Co. KG, której główną marką jest Starmix to przedsiębiorstwo produkcyjne średniej 

wielkości, założone w 1921 r. zlokalizowane w Reichenbach nad rzeką Flis (koło Stuttgartu). Obecnie zatrudnia 135 osób. 

Firma jest liderem w produkcji odkurzaczy przemysłowych współpracujących z elektronarzędziami. W 2007 roku, marka 

Starmix powierzyła firmie Lange Łukaszuk – jako uznanemu reprezentantowi europejskich firm narzędziowych – 

dystrybucję swoich produktów na terenie Polski. 

Starmix w Polsce to nie tylko wysokiej klasy produkty, to także dbałość o 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. 
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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. Na oferowane produkty jest oferowana gwarancja, 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). 


