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R E K L A M A

Eksploatując w analogicznym zakresie wspomnianą szlifierkę elektryczną Mirka 
Deros, za energię elektryczną zapłacimy 572 zł. Dodając koszt zakupu szlifierki 
– 1600 zł, łącznie trzeba wydać 2172 zł netto. A więc oszczędzamy ponad 3200 zł!

Szczególnie rzemieślnicy uruchamiający 
swoje zakłady stają przed dylematem – na 
które narzędzia się zdecydować – pneuma-
tyczne, zasilane sprężonym powietrzem 
czy elektryczne? Wybór jest trudny, ponie-
waż każde rozwiązanie ma zwolenników 
i przeciwników. Trzeba jednak przyznać, 
że narzędzia pneumatyczne są bardzo 
popularne, szczególnie na stanowiskach, 
gdzie są non stop używane.

Czy prawdą jest, że narzędzia 
pneumatyczne są tańsze? 
Zastanówmy się, dlaczego szlifierki pneu-

matyczne są tak popularne? Ci, którzy ich 
używają, mówią, że są lekkie, poręczne, 
mają znacznie mniejsze gabaryty od szli-
fierek elektrycznych i są tańsze w zakupie 
od szlifierek elektrycznych podobnej jako-
ści i marki. Dodatkowo zwykło się uważać, 
że zasilanie szlifierki pneumatycznej sprę-
żonym powietrzem jest tańsze niż zasila-
nie szlifierki elektrycznej.

Współpracujący z „GPD” rzemieślnik 
porównał wagi szlifierek elektrycznych,   
które są aktualnie w sprzedaży. Festool 
Rotex RO 150 FEQ waży 2,3 kg, Festool 
ETS 150/5 EQ – 1,8 kg, Rupes BR 65 AE – 

2,0 kg, Hamach EH 65 VE – 1,9 kg, a Mirka 
Deros 650 CV – 1,0 kg. Zatem dostępne są 
lekkie szlifierki elektryczne, jak właśnie 
Mirka Deros. 

Następnie przeanalizowaliśmy koszty 
powietrza do zasilania szlifierek pneuma-
tycznych. Zapotrzebowanie na powietrze 
uzależnione jest od modelu, producenta 
i wieku narzędzia. Producenci deklarują, 
że zużycie powietrza przez szlifierki Fe-
stool Lex 2 wynosi 390 l/min, Festool Lex 
3 – 290 l/min, P3M PN20461 – 481 l/min, 
Mirka PROS650CV – 485 l/min, a Dynabra-
de Spirit 21039 – 396 l/min. Można zatem 
powiedzieć, że średnio wynosi ono 400 l/
min, przy założeniu, że urządzenie pracuje 
na maksymalnych obrotach.

A co z cenami markowych szlifierek 
pneumatycznych? Zaczynają się one od 
800 zł netto, a za niektóre modele trzeba 
zapłacić nawet 1900 zł. Oczywiście, moż-
na też kupić szlifierki niskiej jakości, któ-
rych ceny zaczynają się nawet od 200 zł 

netto, ale ich jakość, trwałość, jak i kom-
fort pracy – wibracje, głośność – znacząco 
odbiegają od markowych narzędzi, więc 
zwykle „oszczędni” rzemieślnicy szybko 
z nich rezygnują.

Szlifierka pneumatyczna 
a zużyta energia
Gdy decydujemy się na narzędzia pneuma-
tyczne, konieczny jest kompresor, który 
wymaga energii elektrycznej. Obliczyli-
śmy koszty pracy szlifierki pneumatycznej 
podłączonej do kilku typów kompresorów. 
Koszty są porównywalne. Przyjmując koszt 
1 kWh = 0,55 zł netto, wyszło nam, że aby 
zapewnić powietrze dla szlifierki pneuma-
tycznej przez godzinę pracy, kompresor 
cyklicznie załączając się i wyłączając, po-
bierze prąd za 1,54 PLN.

Ale rzemieślnik słusznie zwraca 
uwagę, że koszt energii elektrycznej to 
nie wszystko, albowiem trzeba doliczyć 
koszty serwisowania kompresora, stra-
ty energii związane z nieszczelnością 
instalacji, konieczność zakupu mocniej-
szego kompresora, wykonanie instalacji 
pneumatycznej – szczególnie w przypad-
ku nowo urządzanych warsztatów oraz 
niższy komfort użytkowania innych 
narzędzi pneumatycznych, takich jak 
pistolety czy szlifierki, przy małej wydaj-
ności kompresora.

Zalety szlifierki elektrycznej
Nasz rzemieślnik dokonał ostatnio za-
kupu szlifierki elektrycznej Mirka Deros 
w cenie około 1600 zł netto. Waży ona 1 kg, 
ma moc 350 W i jest wyposażona w tarczę 
szlifierską o średnicy 150 mm. Dodatkowo 
posiada ona regulację obrotów w zakresie 4 
000-10 000 obr./min oraz silnik indukcyj-
ny bezszczotkowy. Producent udziela na 
nią gwarancji 2+1, czyli 3 lata.

Jest to najmniejsza i najlżejsza profesjo-
nalna jednoczęściowa szlifierka elektrycz-
na 150 mm dostępna na rynku, zbliżona 
gabarytami do szlifierek pneumatycznych. 
Koszt zużycia energii elektrycznej przez 
szlifierkę Mirka Deros wynosi tylko 0,19 
zł/h pracy szlifierki.  

Oszczędności na kosztach 
energii elektrycznej 
Efekty stosowania narzędzi pneuma-
tycznych lub elektrycznych powinny być 
porównane w dłuższym okresie czasu. 
Dla celów kalkulacji przyjmijmy 3 lata, 
czyli okres gwarancji. Niech szlifierka 
pracuje przez 4 godziny dziennie, tylko 
w dni robocze. 

Koszt energii elektrycznej przy pracy 
szlifierką pneumatyczną wyniósłby przez 
3 lata 4638 zł (1,54 zł/h x 4 h/dzień x 251 
dni/rok x 3 lata). Jeżeli dodamy do tego 
koszt zakupu szlifierki w kwocie 800 zł, to 

ogółem zakup narzędzia i jego eksploata-
cja będą kosztowały 5438 zł netto. 

Eksploatując w analogicznym za-
kresie wspomnianą szlifierkę elektrycz-
ną Mirka Deros, za energię elektryczną 
zapłacimy 572 zł. Dodając koszt zakupu 
szlifierki – 1600 zł, łącznie trzeba wy-
dać 2172 zł netto. A więc oszczędzamy 
ponad 3200 zł!

Tym wynikiem był zdziwiony nawet 
sam rzemieślnik, który zdecydował się 
na zakup, kierując się jakością. Anali-
zując powyższe koszty, dochodzimy do 
wniosku, że ta inwestycja zwróciła mu 
się ponaddwukrotnie!

Instalacja to nie argument 
Zwolennicy pneumatycznych narzędzi 
zwykle w tym miejscu podnoszą argu-
ment, że narzędzia pneumatyczne są 
trwalsze. Mogą pracować 6, a nawet 9 lat! 
To prawda, ale z dokonanych wyliczeń wy-
nika, że to… strata dla warsztatu, bo różni-
ce w kosztach energii są znacząco wyższe. 
Ponadto, w szlifierce pneumatycznej wraz 
z wydłużającym się okresem eksploatacji 
powstają nieszczelności, które dodatkowo 
zwiększają zużycie powietrza. 

– Naprawdę ekonomiczniej jest choćby 
nawet co 3 lata wymieniać narzędzia elek-
tryczne na nowe niż zabiegać o sprawność 
długo eksploatowanego narzędzia pneu-
matycznego – zauważa nasz rzemieślnik 
– konsultant. – Ale wielu moich kolegów 
w takich sytuacjach mówi: ja już mam in-
stalację pneumatyczną, a kompresor i tak 
pracuje dla pistoletów lakierniczych.

Argument istotny, ale w każdym war-
sztacie i tak jest instalacja elektryczna, 
więc podłączenie do niej narzędzi elek-
trycznych nie stanowi problemu, a decy-
dując się na takie rozwiązanie, zaczynamy 
oszczędzać. Instalacja doprowadzająca 
sprężone powietrze jest zwykle i tak po-
trzebna do bardziej wymagających narzę-
dzi, natomiast mniej intensywnie eksplo-
atowany kompresor nie będzie tak często 
serwisowany, więc jest to kolejna korzyść 
w bilansie zakładu rzemieślniczego. 

Nie jest też tak, że podłączenie 
do instalacji kolejnego narzędzia nie 
zwiększa kosztów działania kompreso-
ra. Wszak sprężarka kompresora pracu-
je tylko przez okres uzupełniania ubyt-
ku powietrza w zbiorniku. Podłączona 
dodatkowo szlifierka zwiększa pobór 
powietrza, a zatem silnik sprężarki bę-
dzie dłużej uzupełniał ubytek powie-
trza w zbiorniku, czyli czerpał kosztow-
ną energię elektryczną. 

Wniosek końcowy wydaje się oczy-
wisty: przy pracach szlifierskich znacz-
nie korzystniej jest wykorzystywać do-
brej jakości szlifierki elektryczne niż 
pneumatyczne.   l  

Taniej pracuje się 
szlifierkami elektrycznymi!
TEST „GPD” | Porównanie kosztów pracy narzędziami pneumatycznymi i elektrycznymi  

Każda dodatkowo podłączona szlifierka pneumatyczna 
zwiększa pobór powietrza, a zatem silnik sprężarki 
będzie dłużej uzupełniał ubytek powietrza w zbiorniku, 
czyli czerpał kosztowną energię elektryczną. 
Zastanówmy się, czy nie efektywniej jest podłączyć 
zasilenie bezpośrednio do narzędzia!  


