
F irmowe symbole nowych modeli zaczy-
nają się od liter „EID”, czyli tak samo 
jak w starszej serii wiertarek ciemno-

niebieskich. Podobna jest też gradacja 
mocy stosowanych w nich silników: 500, 
600, 750 i 1050 W. Tylko w wersji dwubie-
gowej występuje niestosowana wcześniej 
i minimalnie wyższa moc 1100 W. Pro-
ducent nie ograniczył się jednak wyłącz-
nie do zewnętrznego liftingu swych star-
szych konstrukcji i nadania im wyglądu 
bardzo atrakcyjnego na sklepowych wy-
stawach, lecz na pozór równie „nieprak-
tycznego” w roboczych kontaktach ze sma-
rami i wiertarskim pyłem. Jest bowiem 
i w tym kolorystycznym szaleństwie pew-
na przemyślana przez projektantów meto-
da. Na jaskrawo zielonych powierzchniach 

widać wprawdzie każdy odcisk pobrudzo-
nych rąk, ale to właśnie skłania użytkow-
nika do częstego i starannego czyszczenia 
tych elektronarzędzi, co okazuje się zabie-
giem nadspodziewanie łatwym i skutecz-
nym, nawet przy użyciu zwykłej szmatki 
lekko zwilżonej wodą.

Istotne udoskonalenia
Modernizacja najsilniejszego, 

dwubiegowego modelu (poprzed-
nia wersja EID1002RE, nowsza 
– EID11002RV) nie ogranicza 
się do podwyższenia mocy silni-
ka. O poważnej różnicy w użytkowych 
właściwościach obu elektronarzędzi zade-
cydowało również zwiększenie maksymal-
nej prędkości obrotowej na biegu wyższym 

z 2880 do 3200 obr./min, a więc lepsze przy-
stosowanie wiertarki do precyzyjnego wier-
cenia małych otworów w metalu oraz napę-
du narzędzi polerskich. Na biegu niższym 
prędkość maksymalną zmniejszono z 1300 
do 1200 obr./min dzięki zastosowaniu 
większego przełożenia, 
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Nowa seria 
sieciowych 
wiertarek 

udarowych Ryobi 
równocześnie 

urzeka i szokuje 
niestandardową 

estetyką. 
Wyróżniająca ją 
pastelowa zieleń  

odcina się 
bowiem 

zdecydowanie 
od brudnoszarej 

kolorystyki 
naszych 

domowych 
warsztatów.

W optymistycznym  
kolorze

nowa rodzina wiertarek ryobi

a to w efekcie zwiększyło moment obroto-
wy i pozwoliło wykonywać w betonie otwo-
ry o średnicy 20 mm zamiast wcześniej-
szych 16-milimetrowych, czyli np. wiercić 
przepusty dla rur instalacyjnych o rozmia-
rze 3/4 cala. Maksymalne średnice otwo-
rów w drewnie i stali nie zmieniły się i wy-
noszą odpowiednio: 40 i 13 mm.

Podobne podwyższenie maksymalnej 
prędkości obrotowej do 3200 obr./min, 
a tym samym proporcjonalne zwiększenie 
częstotliwości udarów nastąpiło również 
w jednobiegowym modelu EID1050RS 
o mocy 1050 W. Pozostałe modele z tej 
serii nie różnią się pod względem para-
metrów technicznych od swych poprzed-
nich wersji.

Innowacyjne funkcje
Wszystkie jasnozielone wiertarki Ryobi 

wyposażono w nieznane wcześniej i cha-
rakterystyczne dla nich funkcje użytkowe. 
Na przykład: samozaciskowy uchwyt wier-
tarski i łatwo dostępna blokada wrzecio-
na pozwalają bezpiecznie rozwierać i zaci-
skać szczęki uchwytu bez wykorzystywania 
do tego napędu wiertarki. Bezpieczeństwo 
obsługi zwiększa dodatkowo Livetool In-
dicator™, czyli świetlny wskaźnik sygnali-
zujący niebieskim światłem, że urządzenie 
jest podłączone do gniazdka zasilającego 
230 V, by chronić użytkownika przed skut-
kami przypadkowego uruchomienia narzę-
dzia podczas wymiany osprzętu.

Istotnym zabezpieczeniem jest też sa-
moczynny hamulec, zatrzymujący wiru-
jące wrzeciono natychmiast po wyłącze-
niu napędu.

Wysoki komfort pracy zapewniają ergo-
nomicznie ukształtowane rękojeści (głów-
na i pomocnicza) pokryte, podobnie jak 
włącznik silnika, specjalną powłoką anty-
poślizgową GripZone™.

Jak niemal we wszystkich nowoczesnych 
wiertarkach udarowych, kątowe ustawienie 
pomocniczej rękojeści bocznej daje się ła-
two zmieniać i blokować w wybranej pozycji 
w zakresie 360° za pomocą śruby mocują-
cej uchwyt do obejmy. Śruba ta służy rów-
nocześnie do unieruchamiania przesuw-
nego ogranicznika głębokości wiercenia. 
Pożyteczną nowością jest w tym rozwiąza-

niu praktyczny schowek na wiertła 
i inne końcówki robocze, umiesz-
czony we wnętrzu rękojeści.

Do cennych udo-
godnień występu-
jących we wszyst-
kich wiertarkach 
z tej rodziny pro-
duktów należy również 
spirytusowa poziomnica umieszczo-
na w tylnej części korpusu narzędzia, 
ułatwiająca prawidłowe jego prowa-
dzenie podczas wiercenia w ścianach 
i pionowych belkach.

Zielona wiertarka w praktyce
Do redakcyjnych testów otrzymali-

śmy od firmy Agroma – polskiego dys-
trybutora elektronarzędzi Ryobi – najsil-
niejszy jednobiegowy model EID1050RS. 
Pierwsze pozytywne wrażenia były wywo-
łane jego, wspomnianym już, wyglądem 
zewnętrznym i przyzwoitą długością ka-
bla zasilającego, pozwalającą w standar-
dowych wnętrzach pracować bez elektrycz-
nych przedłużaczy.

Podczas zwykłego wiercenia w drewnie 
i stali oraz z udarem w cegle i betonie mak-
symalne (podane przez producenta) śred-
nice otworów okazywały się bardzo łatwe 
do uzyskania, a silnik o mocy 1050 W wy-
kazywał przy tym wręcz wyraźne nadwyżki 
mocy, pracując przy każdym zadaniu płyn-
nie, bez wyczuwalnych przeciążeń.

Sympatyczną niespodziankę (producent 
w swych materiałach promocyjnych tym 
się akurat nie chwali) sprawia metalowy 
samozaciskowy uchwyt wrzeciona. Po na-
ciśnięciu palcem lewej ręki przycisku blo-
kady wystarczy go prawą ręką obrócić bez 
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nadmiernych oporów do lekkiego kliknię-
cia. Podobnie łatwe jest rozwieranie szczęk 
zacisku, choć trzymają one wiertło pod-
czas pracy bardzo mocno, nie zostawiając 
na nim śladów poślizgu.

Model ten jest dostarczany w solid-
nej walizce, poręcznej podczas transportu 
dzięki pomysłowym konstrukcjom zamków 
i składanego uchwytu. Wewnątrz wzorowo 
rozwiązano rozmieszczenie samej wier-
tarki oraz jej długiego kabla i przechowy-
wanego osobno ogranicznika głębokości 
wiercenia. Dziwne jest jednak przezna-
czenie specjalnego schowka na wieloję-
zyczne instrukcje (użytkowania i osobno 
zasad BhP) przy zupełnym braku miej-
sca na wiertła i inne akcesoria.

obudowy wiertarek ryobi 
są wykonane z dobrej jakości 
wytrzymałych plastików. 
są tak odporne na uderzenia, 
że nawet upadek urządzenia 
z wysokości 2 m 
nie powoduje 
żadnych uszkodzeń.

We wszystkich wiertarkach 
ryobi w przekładni 
i silniku zastosowano 
łożyska toczne zamiast 
ślizgowych. to rozwiązanie 
charakterystyczne dla 
elektronarzędzi profesjonalnych, 
gdyż znacznie zwiększa 
trwałość mechanizmów oraz 
zapewnia ich płynną pracę.

Narzędzia i akcesoria
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Podłoga  
z naturalnego drewna

Podłogę w łazience można wykończyć 
prawdziwym drewnem, jednak pod 

pewnymi warunkami.
1.  Okładzinę przyklejamy całą powierzch-

nią do jastrychu elastycznym klejem, 
by zapobiec zaleganiu wilgoci z prze-
nikającej pod okładzinę wody.

2.  Do uszczelnienia spoiny dylatacyjnej 
szerokości 10 mm, znajdującej się wo-
kół okładanej powierzchni, używamy 
specjalnej masy akrylowej, pochodzącej 
od producenta elementów drewnianych 
(w naszym przypadku Haro).

3.  Po ułożeniu całej okładziny powierzch-
nię drewna trzeba co najmniej dwu-
krotnie pokryć olejem.

4.  Podłogę nasączamy olejem przynaj-
mniej raz na trzy lata. W tym celu trze-
ba ją lekko oszlifować (papierem ścier-
nym o ziarnistości 120), nałożyć olej 
i starannie wetrzeć w drewno.

Przygotowujemy 
Podłoże

1, 2. Profesjonalną szlifierką 
wałkową i taśmą szlifierską 

o ziarnistości 16 matujemy 
powierzchnię płytek podłogowych. 
Takie narzędzie można wypożyczyć 
w cenie ok. 40 zł za dobę, plus 
ok. 50 zł za każdą zużytą taśmę 
szlifierską.
3. Aby na krawędzi uzyskać spoinę 
dylatacyjną, dookoła podłoża 
przyklejamy tzw. ogranicznik masy 
niwelującej wykonany z pianki. 
Usuwamy go po stwardnieniu masy.
4. Produkty chemii budowlanej 
niszczą skórę rąk, dlatego w trakcie 
prac warto nosić rękawiczki 
jednorazowe.
5. Na oszlifowane podłoże 
nakładamy warstwę środka 
gruntującego do płytek (np. Ceresit 
Haftgrund extrem), a po jego 
wyschnięciu samopoziomującą masę 
niwelującą.
6. Zaczynamy od ułożenia połówki 
lub jednej trzeciej drewnianego 
panelu. W ten sposób uzyskamy 
przesunięcie rzędów paneli 
względem siebie.
7. Elastyczny klej Haro dokładnie 
mieszamy za pomocą pręta 
lub kantówki.
8. Klej nanosimy na podłoże 
szpachelką z zębami. Zawsze 
nakładamy go tylko tyle, ile potrzeba 
na jeden panel. Nadmiar kleju przed 
panelem ścieramy.
9. Układanie jest niezwykle proste. 
Pozwalamy, by panele delikatnie się 
ze sobą łączyły.
10. Przy ścianach zostawiamy 
spoinę dylatacyjną szerokości 1 cm. 
Wykorzystujemy do tego kliny 
z tworzywa sztucznego, które 
po przyklejeniu całej okładziny 
można łatwo usunąć.
11, 12. Gdy dojdziemy 
do przeciwległego końca ściany, 
zazwyczaj mamy mało miejsca 
na ostatni panel. Aby dociągnąć 
idealnie szczelnie wszystkie spoiny, 

używamy tzw. łyżki dociągającej.
13. Okładzinę uszczelniamy 

na krawędziach, używając 
kolorystycznie dobranej 
masy.
14, 15. Olej do drewna 

nakładamy miękkim 
wałkiem. Do ochrony ściany 

może posłużyć kawałek tektury 
lub fragment panelu, które 
wkładamy między nią i wałek.
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Gdy pada ulewny deszcz, droga od sa-
mochodu do drzwi wejściowych do do-
mu staje się bardzo długa – szczegól-

nie jeśli nie mamy przygotowanych kluczy, 
a w rękach trzymamy torby z zakupami. 
Mamy na to radę – drewniany daszek 
z wbudowanymi reflektorami, gwarantu-
jący prawie 3 m2 suchej powierzchni. Dla 
zdolnych majsterkowiczów obróbka drewna 
nie będzie problemem, kłopot może spra-
wić mocowanie, szczególnie w murze dwu-
warstwowym. Warstwy licowej z klinkieru 
nie można obciążać, dlatego słupy kotwi-
my poprzez nią w warstwie nośnej za po-
mocą kołków i gwintowanych prętów. Spe-
cjalista od mocowań, np. firma Fischer, 
ma w swojej ofercie wszystko, co do tego 
potrzebne. Bliższe informacje i rady mon-
tażowe znajdziemy w broszurach i na stro-
nach internetowych.

Połączenia drewnianych elementów no-
śnych wykonujemy na zakładki zamknięte 
siłowo, by obciążenia nie przenosiły same 
wkręty do drewna – do tego nadają się tyl-
ko w ograniczonym zakresie. Wyjątkiem 
jest pozioma rama, którą przykręcamy tyl-
ko kilkoma wkrętami typu spax do czterech 
słupów (patrz następna strona).

praktycznieogród

Wejście na miarę
zadaszenie ganku

Standardowe zadaszenia są wprawdzie tanie, ale zazwyczaj niewielkie  
i niełatwo dopasować je do elewacji. Nasz klasyczny biały model  
został wykonany ręcznie i na miarę.

Bez daszku poszukiwanie klucza w strugach deszczu 
jest dość nieprzyjemne, nie mówiąc już o niekorzystnym 
oświetleniu z prawej strony.

Konstrukcja modułowa
Trzy pary krokwi (zdjęcie) 
i poziome ramy można 
zmontować wstępnie 
przed montażem 
końcowym. 
To oszczędzi 
nam wiele 
żmudnej pracy.

1. Szkic w skali 1:1 połowy dwuspadowego dachu na białej płycie 
pilśniowej ułatwia dokładne ustalenie kątów i miejsc cięcia krokwi.
2. Dzięki ułożeniu zgodnie z kątami punktów węzłowych, 
przenosimy linie cięcia ze szkicu na elementy drewniane.
3. Tak wygląda przygotowane połączenie krokwi i elementu 
poprzecznego. Obie części mają nacięcia do połowy grubości, 
by ciężar mógł się rozkładać. To samo dotyczy połączeń obu krokwi 
na kalenicy.
4. W czterech słupach, a dokładniej w ich częściach czołowych 
od spodu, na środku nawiercamy otwory, do których włożymy bolce 
trzewików. Bolce mają grubość 22 mm, a więc otwory wiercimy 
wiertłem średnicy 24 mm, na głębokość ok. 15 cm.
5. Cztery elementy ramy poziomej łączymy w narożnikach 
na zakładkę. Za pomocą kątownika wyznaczamy na górnej krawędzi 
szerokość elementu, a na bokach połowę jego grubości.
6. Najpierw elementy nacinamy piłą japońską (lub rozpłatnicą), 
a zbędne kawałki drewna wycinamy ostrożnie dłutem, uderzając 
w nie drewnianym młotkiem.
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technika elektronarzędzia

Nie ma się co oszukiwać – na balkonie nie zmieści się żadna po-
rządna stacjonarna pilarka stołowa. A nawet jeśli się zmieści, na za-
anektowanie tej przestrzeni na potrzeby majsterkowania nie zgodzi 
się żadna żona. Pozostaje zatem rozwiązanie kompromisowe – np. za-
kup składanej, mobilnej pilarki uniwersalnej, którą w razie potrzeby 
można szybko rozłożyć, a po złożeniu łatwo schować w piwnicy lub 
przewieźć w bagażniku samochodu osobowego. Takie możliwości da-
je nowa pilarka uniwersalna Graphite 59G824. Maszyna ta ma stół 
i obudowę wykonane ze stopu aluminium. Składane nóżki ułatwiają 
przechowywanie maszyny, przymocowane do obudowy kółka pozwa-
lają wygodnie przetaczać pilarkę. Blat stołu roboczego jest obroto-
wy – w jednej pozycji maszyna może pracować jako pilarka ukosowa, 
w drugiej jako pilarka stołowa. Urządzenie jest wyposażone w system 
odprowadzania wiórów, dzięki któremu zmniejsza się zabrudze-
nie miejsca pracy – ma to istotne znaczenie nie tylko ze wzglę-
du na bezpieczeństwo użytkownika. Gdy używamy maszyny 
w mieszkaniu mniej czasu zabiera nam sprzątnięcie pomiesz-
czenia po pracy. Bezpieczeństwo użytkownika zwiększa 
także zastosowany włącznik elektromagne-
tyczny (podczas użytkowania jako pilarki 
stołowej) oraz przycisk blokady włączni-
ka zabezpieczający przed przypadkowym 
uruchomieniem (podczas pracy jako pi-
larką ukosową). Praktycznym rozwią-
zaniem są umieszczone na obudowie 
uchwyty, służące do przechowywania 
przewodu zasilającego i popychacza 
materiału. Pilarka jest sprzedawa-
na z zestawem prowadnic i kąto-
mierzem nastawnym.

producent
model

Graphite
59G824

moc 1400 W

napięcie zasilania 230 V–50 Hz

liczba obrotów bez obciążenia 5000 obr./min

tarcza (średnica zewnętrzna/średnica otworu) 216 mm/30 mm

funkcja pilarki stołowej

zakres cięcia ukosowego 0–45°

maks. grubość ciętego materiału  
(pod kątem 90°/pod kątem 45°) 55 mm/45 mm

szerokość stołu roboczego 390 mm

długość stołu roboczego 450 mm

wysokość stołu roboczego od podłoża 740 mm

funkcja pilarki ukosowej

zakres cięcia ukosowego 0–45°

zakres cięcia kątowego (w lewo/w prawo) 0–45°

maks. zakres cięcia pod kątem 90° (gł. x szer.) 60 x 125 mm

maks. zakres cięcia pod kątem 45° (gł. x szer.) 60 x 80 mm

maks. zakres cięcia pod kątem 90°  
+ nachylenie 45° (gł. x szer.) 40 x 125 mm

maks. zakres cięcia pod kątem 45°  
+ nachylenie 45° (gł. x szer.) 40 x 100 mm

wysokość stołu roboczego od podłoża 700 mm

poziom ciśnienia akustycznego Lpa/poziom mocy 
akustycznej LWA

92,6 dB(A)/105,6 dB(A)

wyposażenie i funkcje
zestaw prowadnic, worek na pył, docisk pionowy, 

popychacz, kątomierz nastawny, dodatkowa osłona 
do odprowadzania wiórów

gwarancja 2 lata

cena 1495 zł

adres dystrybutora www.graphite.pl

Urządzenie w pozycji pilarki stołowej.Urządzenie pracujące jako pilarka ukosowa.

Mobilny  
warsztat  
stolarski

pilarka uniwersalna Graphite 59G824

Ten problem dotyczy chyba większości 
majsterkowiczów – każdy chciałby mieć 
świetnie wyposażony warsztat, ale 
większość z nas niestety musi radzić sobie 
w małej piwnicy lub na balkonie. W takiej 
sytuacji niezastąpione są urządzenia, 
które zajmują mało miejsca, ale mają duże 
możliwości.
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Uniwersalna pilarka 
Graphite 59G824

 podpowiadamy, jak efektownie urządzić wnętrze

 pomagamy w doborze materiałów, okuć i narzędzi

 doradzamy, jak krok po kroku zbudować meble

URZĄDZANIE  
I DEKOROWANIE  

 podpowiadamy, jak zaplanować remont

 doradzamy, jak najlepiej wykonać prace wykończeniowe

 oceniamy materiały i preparaty niezbędne przy remoncie

REMONT  
I MODERNIZAcjA

DOM  
I OTOcZENIE
 pomagamy zbudować altankę i ogrodowe ścieżki

 doradzamy, jak wybrać najlepszą kosiarkę

 podpowiadamy, jak urządzić placyk zabaw dla dzieci

NARZĘDZIA  
I AKcESORIA
  podpowiadamy, jakie narzędzia będą dla nas najlepsze

 podajemy najważniejsze kryteria wyboru elektronarzędzi

 radzimy, jak używać narzędzi
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Łoże  
z Łóżka
Zwykłe łóżko łatwo i niewielkim kosztem można zmienić 
w iście królewskie łoże. Wystarczy dobry pomysł i kilka 
łatwo dostępnych materiałów. Przedstawiamy trzy projekty 
prostych do zbudowania, oryginalnych wezgłowi.

Jasnoniebieskie 
kwadraty 
efektownie 
odróżniają się 
od drewnianej 
płyty.

Jeśli w naszym łóżku nie tyl-
ko śpimy, lecz także chęt-
nie jemy niedzielne śnia-

danie lub oglądamy telewizję, 
wiemy, jak ważne jest wygodne 
wezgłowie. Skromną ramę łóż-
ka możemy wykończyć samo-
dzielnie zbudowanym zwień-
czeniem. Wezgłowie ze sklejki 
dębowej jest stabilne i jedno-
cześnie bardzo dekoracyjne. Je-
śli powierzchnię nawoskujemy, 
a następnie wypolerujemy ba-
wełnianym zwitkiem, uzyskamy 
idealny połysk. Praktyczne pół-
ki i ozdobne kwadraty pomalo-
waliśmy jasnoniebieską lazurą. 
Masywne zwieńczenie łóżka nie 
wymaga mocowania do ściany.

1. Pod kwadratami ze sklejki 
dębowej o wymiarach 
14 x 14 x 0,5 cm przyklejamy 
mniejsze – 10 x 10 cm.
2. Gdy klej zwiąże, kwadraty i półki 
pokrywamy wodorozcieńczalną 
lazurą.
3. W dębowych listwach ramy 
wezgłowia (2 x 4 cm) nawiercamy 
otwory w odstępach co 50 cm 
i poszerzamy je u wylotu, 
by nie wystawały z nich łby 
wkrętów (3,5 x 40 mm).

4. Listwy ramy przykręcamy 
do wezgłowia przez środek.
5. Kwadraty mocujemy taśmą 
dwustronnie klejącą. Funkcję 
elementu dystansowego i pomocy 
montażowej pełnią dwa paski sklejki 
szerokości 8 cm.
6. Każdą półkę mocujemy od tyłu 
ścianki za pomocą dwóch wkrętów 
z łbami sześciokątnymi o wymiarach 
8 x 80 mm. Najpierw nawiercamy 
otwory na wkręty. Dwie podkładki 
służą jako elementy dystansowe.1 2 3 4 5 6
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Szukaj w kioskach  
pod koniec każdego miesiąca

archiwum, informacje,  
najciekawsze artykuły 
w plikach pdf za darmo na 
www.diy-majster.pl

JEDYNY MAJSTER,  
KTÓREMU MOŻNA ZAUFAĆ


