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Szybkomocujący uchwyt wiertarski QuiXS 

pozwala na łatwą wymianę wierteł, fot. 

Lange Łukaszuk 

 
Młotowiertarka 800 PSE QuiXS firmy 

Kress, fot. Lange Łukaszuk 

Nowość! 

 

Młotowiertarka 800 PSE QuiXS Set marki Kress – jakość nie tylko dla profesjonalistów 

 

Wszechstronność oraz wysoka jakość wykonania – te dwie cechy doskonale opisują 

młotowiertarkę elektropneumatyczną 800 PSE QuiXS Set firmy Kress. Jej uniwersalność, wiele 

trybów pracy oraz doskonałe parametry sprawiają, że znajdzie ona uznanie zarówno wśród 

profesjonalistów, jak i wymagających amatorów.  

Wiercenie bądź kucie w betonowych powierzchniach może 

stanowić dla wiertarki udarowej nie lada wyzwanie. 

Młotowiertarka 800 PSE QuiXS pozwala łatwo wykonać prace 

bez względu na materiał, a szeroki zakres możliwych do 

wykorzystania wierteł sprawi, że znajdzie ona zastosowanie 

zarówno w domu jak i na budowie. Jej umieszczony w pozycji 

pionowej, 800 W silnik, nie tylko zapewnia długą żywotność ale 

również optymalne wywarzenie całego urządzenia. 

Dodatkowo, w zestawie z wiertarką znajdziemy wygodną, 2-

komponentową rękojeść z ogranicznikiem głębokości 

wiercenia, dzięki czemu praca z 800 PSE QuiXS jest wyjątkowo 

komfortowa. Silnik MAXX-Power-Motor firmy Kress w który została wyposażona ta młotowiertarka, 

dzięki swojej unikalnej technologii charakteryzuje się o 25% większą mocą niż w przypadku 

standardowych rozwiązań o zbliżonych gabarytach, a jednocześnie ma o 40% dłuższą żywotność 

szczotek węglowych. Dzięki temu, młotowiertarka 800 PSE QuiXS jest nie tylko mocniejsza, co 

znacznie ułatwia pracę, ale również jest znacznie mniej podatna na awarie.  

Uniwersalność zastosowań 

Dzięki zastosowaniu trzech trybów pracy, młotowiertarka 

800 PSE QuiXS firmy Kress charakteryzuje się bardzo 

szerokim spektrum możliwych zastosowań. Może ona być 

ustawiona w tryb wiercenia, wiercenia z udarem oraz 

samego kucia. Co więcej, system QuiXS pozwala stosować nie 

tylko wiertła SDS-Plus ale również klasyczne świdry (o 

średnicy montowania do 13 mm) oraz bity. Dzięki płynnej 

kontroli obrotów przy pomocy włącznika, możliwości zmiany 

kierunku pracy oraz dużemu momentowi obrotowemu, 800 

PSE QuiXS Set firmy Kress może z powodzeniem służyć jako 

bardzo wydajna wkrętarka, nawet w przypadku ciężkich do 

odkręcenia śrub. Samo montowanie narzędzi w uchwycie 

SDS-Plus jest wyjątkowo proste. Wystarczy jedynie włożyć dłuto bądź wiertło w otwór i docisnąć aż 

do usłyszenia kliknięcia potwierdzającego prawidłowe jego osadzenie. Z kolei ich wyjmowanie 
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Praca z młotowiertarką 800 PSE QuiXS 

firmy Kress jest nie tylko wygodna ale i 

bardzo bezpieczna, fot. Lange Łukaszuk 

sprowadza się tyko do odciągnięcia tulei uchwytu, co zwalnia zabezpieczenie i pozwala 

bezproblemowo wyjąć użyte narzędzie. 

Wygoda i bezpieczeństwo 

Projektując młotowiertarkę 800 PSE QuiXS Set, specjaliści z 

firmy Kress nie zapomnieli również o wygodzie użytkownika. 

Urządzenie wyposażone jest w szeroki włącznik o dużej 

powierzchni, który bez problemu można kontrolować ręką, 

najlepiej ubraną w grubą rękawicę ochronną, co nie tylko 

znacznie poprawia wygodę ale również dokładność pracy. 

Sama rękojeść obłożona jest miękką okładziną softgrip i razem 

z antywibracyjnym dodatkowym uchwytem tworzy wygodny 

system eliminujący drgania. Daje to operatorowi bardzo 

wysoki komfort obsługi urządzenia nawet podczas 

długotrwałego wiercenia lub kucia. Dodatkowo, młotowiertarka 800 PSE QuiXS firmy Kress posiada 

odpinany, czterometrowy kabel, dzięki czemu możliwa jest praca w sporej odległości od źródła prądu.  

Firma Kress zadbała również o bezpieczeństwo użytkownika. Młotowiertarka została wyposażona w 

system wysprzęgania silnika w przypadku nagłego zablokowania się wiertła podczas pracy. Dzięki 

temu wyeliminowano możliwość urazów spowodowanych niekontrolowanymi obrotami urządzenia. 

Warto w tym miejscu wspomnieć również o walizce, w jakiej dostarczane jest całe urządzenie, a 

dzięki której zarówno przechowywanie, jak i przenoszenie wiertarki jest wyjątkowo wygodne. 

Duża moc urządzenia oraz niespotykany komfort użytkowania młotowiertarki 800 PSE QuiXS Set  

firmy Kress, sprawiają, że nawet praca z wyjątkowo trudnymi materiałami jak np. beton czy stal jest 

mało uciążliwa. Dlatego też będzie ona doskonałym wyborem nie tylko dla profesjonalisty, ale 

również amatora wymagającego najwyższej jakości. 

 

Dane techniczne młotowiertarki Kress 800 PSE QuiXS 

Pobór mocy 800 Wat 

Obroty 0 - 1000 /min. 

Ilość udarów 4900 /min. 

Energia udaru 3,2 Joule 

Max Ø wiercenia w betonie 26 mm 

Max Ø wiercenia otwornicami w betonie 68 mm 

Max Ø wiercenia w stali 13 mm 

Max Ø wiercenia w drewnie 40 mm 

Waga 3,0 kg 

Gwarancja 2 + 1 rok 

 
Producent: Kress www.kress.pl 

Dystrybutor: Lange Łukaszuk www.langelukaszuk.pl 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 

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. 


