
Instrukcja obsługi wkr ętarek: 
FAB 10 RE 
FAB 12 RE 
FAB 18 RE 
FAB 32 NS 
FAB38 NS 

 
 
PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA 
 
UWAGA:  Przed włączeniem urządzenia należy dokałdnie zapoznać sie z instrukcją użytkowania, 
w celu zminimalizowania ryzyka porażenia prądem oraz innych obrażeń ciała wynikających z 
obsługi wkrętarki elektrycznej. 
 

1. Urządzenia należy używać w miejscu do tego przeznaczonym (czystym i dobrze 
oświetlonym). 

2. Nie należy używać wkrętarki w miejscach narażonych na wilgoć i wodę oraz w 
bezpośredniej obecności gazów i cieczy łatwopalnych. 

3. Podczas pracy nie dotykać uziemionych urządzeń jak kaloryfery, lodówki itp. 
4. W czasie pracy urządzenia w obszar jego działania nie dopuszczać dzieci i osób 

postronnych. 
5. Urządzenie niepracujące powinno być zabezpieczone przed niepowołanymi do jego użytku 

osobami oraz dziećmi. 
6. Nie używać wkrętarki niezgodnie z przeznaczeniem. 
7. Podczas pracy wkrętarką nie należy mieć na sobie biżuterii, zwrócić uwagę na części 

garderoby, które mogą ulec wkręceniu. 
8. Nigdy nie nosić wkrętarki za kabel, ani nie wyrywać wtyczki z gniazda za pomoca kabla. 
9. Podczas pracy zachowaj uwagę i ostrożność. 
10. Sprawdzaj okresowo połączenia kabla z narzędziem, jeśli jest uszkodzone niezwłocznie 

zgłoś to do autoryzowanego serwisu. 
11. W czasie pracy ręce nie mogą być zabrudzone smarem lub olejem. 
12. Urządzenie należy odłączyć od napięcia w przypadku zmiany końcówki wkręcającej, 

zmiany urządzeń peryferyjnych, a także po zakończeniu pracy. 
13. W przypadku użycia wkrętarki w warunkach zewnętrznych używać wyłącznie przedłużaczy 

do tego celu przeznaczonych. 
14. Nie pracuj wkrętarką, kiedy jesteś zmęczony. 
15. Zawsze sprawdź przed użyciem sprawność urządzenia. Nigdy nie używaj urządzenia, które 

nie może być wyłączone przez wyłacznik. 
16. Deo współpracy z wkrętarką używaj zawsze akcesoriów wskazanych przez producenta. 
17. Wszelkie naprawy mogą być dokonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis. 

 
UWAGA:  Przed użyciem wkrętarki i podłączeniem zasilacza sprawdź czy napięcie w gniazdku 
zasilającym odpowiada znamionowemu napięciu zasilania wkrętarki. 
 
ZASTOSOWANIE 
 
Wkrętarki elektryczne firmy KOLVER służą do wkręcania śrub, wkrętów, nakrętek w różne 
materiały z odpowiednio nastawionym momentem. Tabela pomaga wybrać model z odpowiednimi 
parametrami: prędkością obrotową, zakresem momentu, rozmiarem śruby. Wszystkie modele mają 
możliwość zarówno wkręcani jak i odkręcania. Znajdują zastosowanie w przemyśle elektronicznym 
i lekkim przemyśle mechanicznym. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Model Średnica 
śrub 

Prędkość 
obr. 

Zakres momentu  
[Nm] 

FAB 10 RE M2.5 1000 0,05 - 0,8 
FAB 12 RE M3 1000 0,2 - 1,4 
FAB 18 RE M4 650 0,3 - 1,8 
FAB 32 NS M5 1000 0,7 - 3,2 
FAB 38 NS M5 650 0,9 - 4,1 

 
BUDOWA I SPOSÓB UŻYCIA 
 
System składa się z wkrętarki i przewodu zasilającego zakończonego wtyczką. 
Celem instalacji zaleca się postępowanie wg instrukcji: 
a) Podłączyć kabel 5 – pinowy do gniazdka w zasilaczu i gniazdka wkrętarki, dokręcając nakrętki 
zabezpieczające. 
b) W celu zainstalowania końcówki należy odciągnąć uchwyt na końcu głowicy w kierunku 
obudowy wkrętarki, wsunąć końcówkę w sześciokątne gniazdo, po czym opuścić uchwyt. 
c) Podłączyć zasilacz za pomocą kabla do sieci 230 V- 50 Hz. 
d) Przełącznik na zasilaczu ustawić w pozycji „ON” 
e) Przyłożyć wkrętarkę końcówką do gniazda śruby, uruchomić wkrętarkę za pomocą przycisku lub 
metodą „push start” i docisnąć do łączonych powierzchni. Wkrętarka zatrzyma się po osiągnięciu 
zadanego momentu. 
 
UWAGA:  Na każdą sekundę pracy wkrętarki powinny przypadać 3 sekundy odpoczynku, tak jak 
pokazuje to tabliczka znamionowa na wkrętarce. Nieprzestrzeganie zalecenia może spowodować 
przegrzanie się silnika i uszkodzenie urządzenia, czego nie obejmować będzie gwarancja. 
 
REGULACJA MOMENTU 
 
Uzyskanie wymaganego momentu dokonujemy za pomocą pokrętła na obudowie głowicy. Wartość 
momentu odczytywana jest na skali na głowicy. Zakres momentu można dodatkowo zmieniać przez 
wymianę sprężyny oporowej, stanowiącej wyposażenie wkrętarki. 
W celu precyzyjnej kontroli momentu zaleca sie stosowanie specjalnego elektronicznego testera 
moamntu firmy KOLVER 
 
UWAGA:  Poziom hałasu emitowany przez wkrętarkę nie przekracza poziomu 70 dB 
Wibracje przekazywane do ręki operatora nie przekraczają wartości 2,5 m/s² 
 
Firma Kolver udziela 12 miesięcznej gwarancji na swoje produkty. Gwarancja nie obejmuje 
użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem oraz nadmiernego przegrzewania silnika. 


