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Pomoże on szybko wymienić elemen-
ty robocze w maszynach rolniczych np. 
agregacie z kilkudziesięcioma łapami 
uprawowymi. Ponadto przyda się do 
solidnego dokręcania śrub i nakrętek, 
co często decyduje o bezpieczeństwie 
pracy sprzętem rolniczym. Warunkiem 
użytkowania tego rodzaju klucza jest 
jednak posiadanie kompresora. Dlate-
go jeżeli w gospodarstwie jest już przy-
najmniej 60-litrowa sprężarka powie-
trza, to tym bardziej zachęcamy do roz-
ważenia zakupu pneumatycznego klu-
cza udarowego.

Dobór trzpienia
Po podjęciu decyzji na tak, powinni-

śmy wybrać odpowiedni model klucza. 
Przede wszystkim należy określić ro-
dzaj trzpienia kwadratu, jakim będzie 
zakończony. Oczywiście im jego roz-
miar będzie większy – tym w połącze-
niu z maksymalnym momentem obro-
towym klucza większe siły może prze-
nieść, co oznacza możliwość odkręca-
nia nawet bardzo zapieczonych połą-
czeń. Do pracy w tradycyjnym gospodar-

stwie rolnym powinien 
wystarczyć klucz uda-
rowy pneumatyczny 
z trzpieniem w roz-
miarze  1/2 lub 3/4 ca-
la. W przypadku du-
żych przedsiębiorstw 
rolnych przydatny bę-
dzie klucz 1-calowy, 
który powinien podo-
łać odkręcaniu/dokrę-
caniu kół w ciągni-
ku o mocy 300 KM. 
Na rynku dostępne są 
jeszcze klucze udaro-
we z trzpieniami: 1/4, 
3/8, oraz 1 i 1/2 cala. 
Większe podczas pracy 
trzymamy dwoma rę-
kami, a mniejsze jedną. Trzpień kwadra-
tu niezależnie od rozmiaru może mieć 
różną długość, co należy uwzględnić pod 
kątem pracy w trudno dostępnych za-
głębionych miejscach – nie trzeba sto-
sować przedłużek.

Na trzpienie kluczy udarowych pneu-
matycznych zakładamy przeznaczone 

dla nich nasadki. To ważne bo trady-
cyjne nasadki kluczy ręcznych np. po-
pularnych grzechotek po prostu są za 
słabe i nie wytrzymają uderzeń bijaka 
(udaru) – pękną. Do budowy nasadek 
udarowych wykorzystywana jest naj-
częściej stal chromowo-molibdenowa, 
która po odpowiednim zahartowaniu 

Turboklucz,Turboklucz, czyli klucz  czyli klucz 
udarowy pneumatycznyudarowy pneumatyczny
Klucze udarowe zasilane sprężonym powietrzem to nieodłączne 
wyposażenie każdego serwisu opon. Zagościły tam na dobre głównie 
z powodu megaprzyspieszenia odkręcania/dokręcania śrub i nakrętek. 
Taki klucz warto również mieć na wyposażeniu warsztatu gospodarstwa.

Do pracy w tradycyjnym gospodarstwie rolnym powinien wystarczyć 
klucz udarowy pneumatyczny z trzpieniem w rozmiarze  1/2 lub 3/4 cala.

Krzysztof Płocki



ma wysoką odporność na uderzenia, 
co gwarantuje ich większą trwałość. 
Tak jak w przypadku trzpieni kwadra-
tu, nasadki mogą być krótkie lub dłu-
gie. Jedną z marek dobrze znanych 
rolnikom, która od grudnia 2018 roku 
ma w ofercie nasadki do kluczy uda-
rowych pneumatycznych, jest Waryń-
ski origin. Obecnie ich paleta obejmu-
je 109 rodzajów w rozmiarach: 1/2; 
1; 1 i 3/4 cala. Największa nasad-
ka ma 70 mm z otworem na trzpień 
klucza 3/4 cala. Oczywiście nasadki 
udarowe Waryński origin można rów-
nież wykorzystać do pracy z ręcznymi 
grzechotkami – nigdy odwrotnie, tzn. 

nasadki do kluczy ręcznych nie nada-
ją się do pracy z kluczami udarowymi 
pneumatycznymi.

Klucze 1/2 cala za 700 zł brutto
Pojawienie się pod koniec zeszłego 

roku nasadek udarowych Waryński ori-
gin nie było przypadkowe. Marka ta zro-
biła wtedy pierwszy krok, a teraz drugi 
– wzbogaciła swoją ofertę o klucze uda-
rowe pneumatyczne. Waryński origin nie 
jest debiutantem w temacie pneumaty-
ki, bo korzysta z doświadczeń firmy Po-
lmo znanej od lat z produkcji markowych 
części tego typu do maszyn rolniczych. 
Obydwie firmy należą do grupy Rolmar.

– Nowa oferta pneumatycznych klu-
czy udarowych umożliwia wybór naj-
odpowiedniejszego narzędzia dla za-
kładu serwisowego, warsztatu lub rol-
nika. Została ona dobrana pod kątem 
szerokości zastosowań w biznesie Agro. 
Najmniejszym i najlżejszym wszech-
stronnym kluczem jest klucz udarowy 
Waryński origin WMU116, który ma 
trzpień 1/2 cala, obudowę aluminiową 
i zapotrzebowanie na powietrze wyno-
szące około 210 l/min. Przy niewielkiej 
długości 113 mm i wadze tylko 1,5 kg 
jego nominalny moment obrotowy wy-
nosi 1017 Nm. Natomiast maksymalne 
zmierzone na hamowni wielkości mo-
mentów obrotowych dla trzech biegów 

Cena sugerowana klucza udarowego pneu-
matycznego Waryński origin WMU116 1/2 cala 
z obudową aluminiową wynosi ok. 700 zł brutto.

WMU111 to również klucz z trzpieniem 1/2 cala, 
ale w obudowie kompozytowej, która jest rów-
nie trwała jak aluminiowa, ale lżejsza.

ó i kl i i 2 l Cena sugerowana klucza Waryński origin 3/4 
cala wynosi ok. 900 zł brutto.

WARSZTAT
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lewych i trzech prawych tego klucza wy-
noszą odpowiednio: 485/533, 821/919 
i 925/1056 Nm. Jak widać, nominalny 
moment komunikowany na opakowaniu 
jest więc inny niż rzeczywisty. Różnice 
mogą być jeszcze większe z powodu czyn-

ników zewnętrznych zwią-
zanych z, na przykład, wy-
dajnością instalacji pneu-
matycznej i przekrojami 
węży. Dlatego warto wy-
bierać narzędzia uznane-
go producenta, bo mamy 
gwarancję, że parametry 
nie są zawyżone – podpo-
wiada Aleksander Suska, 
menadżer projektu Waryń-
ski Warsztat. 

Kolejnym kluczem 
pneumatycznym udaro-
wym marki Waryński ori-
gin z trzpieniem 1/2 cala 
jest jego wersja WMU111 
w obudowie kompozyto-
wej, generująca moment 
obrotowy wynoszący no-
minalnie 1356 Nm. Dzięki 
lekkiej obudowie zachowu-
je on niską wagę (1,6 kg). 
Do pracy z tym kluczem 
potrzebna jest instala-
cja pneumatyczna o wy-
dajności 260 l/min. Cena 
sugerowana klucza uda-
rowego pneumatycznego 
Waryński origin 1/2 ca-
la z obudową aluminiową 
lub kompozytową wynosi 
ok. 700 zł brutto. Wybie-
rając wersję drugą otrzy-
mamy klucz równie trwa-
ły, ale lżejszy.

Klucze 3/4 i 1 cal 
za 900 i 2400 zł brutto

Obudowę kompozytową ma również 
klucz udarowy pneumatyczny Waryński 
origin WMU113 z trzpieniem 3/4 cala, 
którego maksymalny moment obroto-

wy wynosi nominalnie 1491 Nm. Je-
go masa wynosi 2,2 kg. Klucz ten ma 
3 biegi lewe i 1 prawy. Do pracy z tym 
kluczem potrzebna jest instalacja pneu-
matyczna o wydajności 260 l/min. Tak 
jak w przypadku klucza 1/2 cala rów-
nież w tym znajduje się podwójny me-
chanizm bijakowy. – Klucz WMU113 
w zasadzie wypełnia zapotrzebowanie 
na większość prac serwisowych dla po-
jazdów: osobowych, dostawczych, lżej-
szych ciężarowych i maszyn rolniczych 
– mówi Aleksander Suska. Cena suge-
rowana klucza Waryński origin 3/4 ca-
la wynosi ok. 900 zł brutto.

Największym kluczem udarowym 
pneumatyczny marki Waryński origin 
jest wersja 1-calowa WMU119 z trzpie-
niem przedłużonym o długości 6 cali. 
Klucz ten ma 3 biegi lewe i 3 prawe. 
Jego budowa opiera się na pojedynczym 
mechanizmie bijakowym, który charak-
teryzuje szybki wzrost i szybki spadek 
maksymalnego momentu obrotowego 
– w przypadku mechanizmu bijakowe-
go podwójnego następują one wolniej. 
Klucz 1-calowy ma wagę 6,3 kg, co 

Na trzpienie kluczy udarowych pneumatycznych zakładamy przezna-
czone dla nich nasadki. Zapożyczone od popularnych grzechotek po pro-
stu są za słabe i nie wytrzymają uderzeń bijaka – pękną.

Siła odkręcania/dokręcenia kluczem udarowym pneumatycznym jest 
zdecydowanie wyższa niż w przypadku pracy kluczem ręcznym.

Gwarancja na klucze udarowe pneumatyczne 
Waryński origin wynosi 2 lata. 

WARSZTAT

Użycie klucza pneumatycznego udarowego pozwala jednej oso-
bie wymienić 8 dłut w pługu obracalnym 4-korpusowym w cza-
sie poniżej kwadransa.

Siłę dokręcania śrub lub nakrętek kluczem udarowym pneuma-
tycznym można regulować poprzez zmianę jego biegów.



w tej klasie mocy jest zaletą, bo 
na rynku oferowane są klucze 
cięższe o nawet 40%. Maksy-
malny moment obrotowy zmie-
rzony na hamowni jest prawie 
dwukrotnie wyższy niż w przy-
padku klucza 1/2 cala i wy-
nosi dla trzech biegów lewych 
i trzech prawych WMU119 
odpowiednio: 881/1017, 
1695/1830 i 2169/2305 Nm. 
– Naszym kluczem udarowym 
pneumatycznym z trzpieniem 
1-calowym można odkręcać ko-
ła w ciągnikach 300-konnych. 
Oczywiście o ile ich szpilki zo-
stały dokręcone zgodnie z za-
leceniami producenta, a nie 
na maksa potężnym kluczem 
udarowym. To, niestety, norma 
zwłaszcza w serwisach opon, 

gdzie do montażu kół na fel-
gach nie używa się klucza dy-
namometrycznego i dokręca się 
je udarem najczęściej zdecydo-
wanie ponad normę – zauważa 
Aleksander Suska. Cena sugero-
wana klucza marki Waryński ori-
gin z trzpieniem 1-calowym wy-
nosi ok. 2400 zł brutto.

Tłumik czy słuchawki?
Klucze udarowe pneuma-

tyczne podczas pracy są gło-

śne, a nawet bardzo głośne. Emitowany 
hałas można jednak zmniejszyć poprzez 

zastosowanie wymiennych tłumików 
z utwardzoną wełną zakładanych 

w miejscu połączenia klucza 
z przewodem powietrz-

nym. Trzeba jednak li-
czyć się ze spadkiem 
mocy o 3-4%. Dla-
tego podczas pra-

cy z kluczem udarowym pneumatycznym 
najlepiej używać słuchawek dźwiękoszczel-
nych – zwłaszcza jeżeli w pobliżu jest kom-

presor emitujący podczas sprężania powie-
trza również duży hałas.

Uzupełnieniem narzędzi warsztato-
wych marki Waryński origin zasilanych 
sprężonym powietrzem jest grzechotka 
z trzpieniem 1/2 cala. Nie można jej my-
lić z kluczem udarowym pneumatycznym, 
bo przenosi wielokrotnie mniejszy moment 
obrotowy i nie ma udaru. Do pracy z nią 
używa się jednak nasadek udarowych. 
Grzechotka pneumatyczna służy do przy-
spieszenia odkręcania/dokręcania śrub. 

Krzysztof Płocki, zdjęcia firmowe

Cena sugerowana klucza marki Waryń-
ski origin WMU119 o rozmiarze 1 cal wy-
nosi ok. 2400 zł brutto. Jego trzpień ma 
długość wynoszącą 6 cali.

WARSZTAT

Klucz udarowy pneuma-
tyczny nie pracuje w spo-
sób jednostajny, ale w cy-
klach. Dlatego nie ma sta-
łej wydajności i zapotrzebo-
wania na powietrze. Mak-
symalny moment obrotowy 
uzyskuje na 8-10 sekund, 
traci go i następuje powtór-
ka. Warto o tym pamię-
tać wykonując pracę klu-
czem udarowym pneuma-
tycznym i dostosować ją do 
wspomnianych cyklów.


