
PORÓWNYWANE PRODUKTY: 
wiertarko-wkrętarka akumulatorowa GRANIT BLACK EDITION o 
numerze artykułu 7306010 z odpowiednim 
produktem konkurencji z segmentu profesjonalnego.  

Zakres dostawy przy obu urządzeniach jest niemal identyczny.
Akcesoria do wiertarko-wkrętarki akumulatorowej GRANIT BLACK EDITION:
Akcesoria (w zestawie):
1 x 18V wiertarko-wkrętarka akumulatorowa
2 x 18V 4,0Ah akumulator litowo-jonowy
1 x 18V ładowarka akumulatora
1 x walizka modułowa GRANIT BLACK EDITION  

PORÓWNANIE CECH:
» walizka modułowa i akcesoria
» ergonomia i jakość wykonania
» funkcje i test praktyczny

WYNIKI TESTÓW:
Walizka modułowa i akcesoria
Ocena ta dotyczy jakości walizki modułowej i dostarczonych akcesoriów. Wysokiej jakości walizka modułowa, odpowiednia do zamierzonego 
zastosowania, jak również jakościowe akcesoria mają znaczący wpływ na decyzję o zakupie.

Walizki modułowe produktów obu producentów wykonane są z wytrzymałego, twardego tworzywa sztucznego. Obaj producenci stosują klipsy, które 
zatrzaskują się bezpiecznie i słyszalnie w celu zapewnienia bezpiecznego transportu narzędzi.
Wszystkie walizki modułowe elektronarzędzi serii GRANIT BLACK EDITION można ustawiać jedna na drugiej. Ta zasada układania w stosy ułatwia 
przechowywanie i pomaga w jednoczesnym transporcie kilku różnych narzędzi.

Walizki modułowe produktów obu producentów posiadają składany uchwyt do przenoszenia. W 
przeciwieństwie do produktu konkurencji, uchwyt transportowy GRANIT BLACK EDITION jest 
wyposażony w miękkie gumowe obicie, co wyraźnie zwiększa komfort noszenia.

Podczas otwierania walizki systemowej GRANIT BLACK EDITION rzuca się w oczy porządek. Dostarczone 
akcesoria pasują dokładnie do przewidzianych wnęk.

WIERTARKA AKUMULATOROWA
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU 

Porównanie produktów zostało 
przeprowadzone w laboratorium 
należącym do GRANIT PARTS.
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INFORMACJE DLA KLIENTÓW

Zdjęcie 1: walizka modułowa GRANIT BLACK 
EDITION. Transport kilku walizek. 
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Zintegrowana pianka jest bardzo wytrzymała, a jednocześnie elastyczna. Dzięki temu narzędzia 
pozostają na swoim miejscu, co je zabezpiecza.  
Dodatkowo w walizce zintegrowane są osobne przegródki na akcesoria montażowe, takie jak śruby, 
wiertła itp.

Wnętrze walizki transportowej porównywanego produktu wykonane jest z tworzywa sztucznego, 
które ma tendencję do kruszenia się i łamania wraz z upływem czasu. Akcesoria, takie jak zapasowy 
akumulator, nie są zbyt dokładnie zamocowane w tej walizce, co oznacza, że podczas transportu 
mogą przypadkowo obijać się o siebie. Niejasne zasady odkładania akcesoriów mogą szybko 
prowadzić do wrażenia lekkiego chaosu.

ERGONOMIA I JAKOŚĆ WYKONANIA 
Ergonomia
Aby zagwarantować optymalną pracę, narzędzie ręczne musi być zaprojektowane ergonomicznie, w sposób dopasowany do kształtów ciała. Nie należy 
również zapominać o wysokiej jakości i atrakcyjnym wizualnie wykończeniu.

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka GRANIT BLACK EDITION wywiera pozytywne wrażenie już podczas chwytania. Miękki i jednocześnie wytrzymały 
uchwyt jest przyjazny zarówno dla mniejszych, jak i większych dłoni.
Włącznik można łatwo obsługiwać palcem wskazującym. Suwakowy przełącznik obrotów w prawo i w lewo w uchwycie łatwo dosięgnąć kciukiem. 
Wszystkie funkcje / elementy obsługi są rozmieszczone tak, aby zapewnić wygodną pracę. Doskonała ergonomia GRANIT BLACK EDITION gwarantuje 
bezpieczną pracę, bez wysiłku również przy długim użytkowaniu.

JAKOŚĆ WYKONANIA
Jakość wykonania wkrętarki akumulatorowej BLACK EDITION i jej komponentów jest bardzo wysoka i w niczym nie ustępuje produktowi konkurencji.

FUNKCJE I TEST PRAKTYCZNY 
Funkcje
Kontrola funkcji i test praktyczny dostarczają informacji o cechach produktu i sposobie jego działania. Ponadto w teście praktycznym określa się wytrzymałość 
narzędzia. 

Wkrętarki akumulatorowe obu producentów zasilane są wysokiej jakości akumulatorami 18V/4Ah, które posiadają czytelny wskaźnik naładowania. W 
każdej chwili można szybko określić stan naładowania.
Zintegrowane oświetlenie robocze LED obu wiertarko-wkrętarek akumulatorowych dobrze oświetla obszar roboczy. Krótkie dotknięcie włącznika 
startowego wystarczy, aby na kilka sekund aktywować światło robocze LED. Tę funkcję, która bardzo pomaga w przygotowaniu pracy, zapewniają produkty 
obu producentów.

Oba urządzenia wykorzystują dwubiegową przekładnię z niską i wysoką prędkością lub momentem 
obrotowym (wysoki/niski). Za pomocą obrotowego pierścienia na uchwycie wiertarskim można 
regulować proces wkręcania. 
Poszczególne ustawienia numeryczne sprawiają, że sprzęgło ślizgowe zwalnia się w różny sposób pod 
wpływem przeciwnego obciążenia.
W obu urządzeniach dostępna jest również opcja regulacji do wiercenia w drewnie, metalu i innych 
materiałach. 
Pozycja „Wiercenie” powoduje, że sprzęgło ślizgowe nie działa podczas procesu wiercenia. W tym 
ustawieniu można wkręcać lub wiercić w bardzo twardych i odpornych materiałach.

TEST WYTRZYMAŁOŚCI WKRĘCANIA
W celu sprawdzenia obu wkrętarek akumulatorowych w praktyce i poddania ich obciążeniom technicznym/mechanicznym przeprowadzono test wytrzy-
małościowy.
Na potrzeby testu w belkę z twardego drewna dębowego wkręcono śruby (Ø 6,0, długość 80 mm; napęd Torx 30) na długości 200 cm w kilku rzędach. 
Na każdą z wiertarek przypadała jedna belka. Wkręcanie odbywało się „non-stop” bez przerwy. Na obu wkrętarkach akumulatorowych wybrano pierwszy 
bieg i ustawienie do wiercenia. Stan naładowania akumulatorów wynosił 100%.

Zdjęcie 3: zintegrowana lampa robocza LED. 
Obszar roboczy jest jasno oświetlony.

Zdjęcie 2: wkładka z pianki. Precyzyjne wycięcia, miękkie 
tworzywo sztuczne i możliwość schowania różnych  
akcesoriów w GRANIT BLACK EDITION.
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Zdjęcie 6: BLACK EDITION Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa. 
Najwyższa jakość, bezbłędne wykonanie technicznie i starannie 
dobrane komponenty. 

POSUMOWANIE WNIOSKÓW: 
• Różnice w działaniu porównywanych produktów pokazały wyraźnie przede wszystkim testy praktyczne. W teście wytrzymałości  
 na wkręcanie wiertarko-wkrętarka GRANIT BLACK EDITION uzyskała o około 45% większą moc niż urządzenie konkurencji.
 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa GRANIT BLACK EDITION zakończyła również próbę wiercenia otworem większym o 6 mm,  
 co ilustruje znaczną różnicę w wydajności urządzeń.
• Ergonomiczna konstrukcja wiertarko-wkrętarki GRANIT BLACK EDITION i optymalne umiejscowienie przełączników sterowania  
 dla różnych ustawień maszyny zapewniają długotrwałą, przyjazną dla użytkownika, intuicyjną pracę.
 Do produkcji wykorzystano materiały najwyższej jakości.
• Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa GRANIT BLACK EDITION wyróżnia się bardzo doskonałą walizką modułową najwyższej  
 jakości. Na szczególną uwagę zasługują tu precyzyjnie dopasowane wgłębienia na urządzenie robocze i dołączone do niego  
 akcesoria. Walizka modułowa GRANIT BLACK EDITION gwarantuje bezpieczeństwo i porządek.

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka GRANIT BLACK EDITION po jednym naładowaniu 
akumulatora mogła wkręcić w dębową belkę 258 wkrętów. 
Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka konkurencyjnej firmy zdołała, do momentu 
wyczerpania się akumulatora, wkręcić tylko 208 wkrętów.
Podczas serii testów okazało się, że dodatkowe zabezpieczenie przed przegrzaniem w 
akumulatorowych wiertarko-wkrętarkach GRANIT BLACK EDITION jest bardzo korzyst-
ne. Ta zintegrowana funkcja bezpieczeństwa chroni wbudowane układy elektronicz-
ne i mechaniczne przed przegrzaniem.

TEST WIERCENIA
Oprócz testu wytrzymałości przy wkręcaniu przeprowadzono również próbę wiercenia. 
Użyto do tego wiertła stopniowego (KS Tools 330.2304) do Ø30mm. 
Jako przedmiot obrabiany służyła kwadratowa rura z ogólnej stali konstrukcyjnej o 
grubości 2 mm.
Obrabiany przedmiot został wstępnie nawiercony wiertłem Ø 5 mm, co pozwoliło precy-
zyjnie ustawić wiertło stopniowe.
W przypadku wiertła stopniowego średnica otworu zależy od głębokości otworu 
wiertła stopniowego. Im głębszy, tym większy otwór. Test ten posłużył do określenia, 
jaki rozmiar otworu można uzyskać za pomocą wiertarek akumulatorowych GRANIT 
BLACK EDITION i produktu konkurencji.

Wiertarko-wkrętarki akumulatorowe nie były odkładane ani wyłączane podczas proce-
su wiercenia. Proces wiercenia był kontynuowany do momentu, gdy maszyny automa-
tycznie się wyłączały z powodu nadmiernego obciążenia przeciwbieżnego lub nie były 
w stanie generować wystarczającej siły do przewiercenia metalu. 

Zastosowana do testu porównawczego wiertarko-wkrętarka akumulatorowa inne-
go producenta wywierciła podczas jednego procesu pracy otwór o średnicy do 20 
mm. Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa GRANIT BLACK EDITION wywierciła w kwa-
dratowej rurze otwór o średnicy do 26 mm.

Po zakończeniu testów praktycznych zbadano elektronikę i mechanikę obu wiertarek 
akumulatorowych. Podczas tej oceny zbadano stopień produkcji, jakość i zużycie 
zainstalowanych elementów technicznych.
Po ekstremalnych testach wytrzymałościowych na wbudowanych komponentach tech-
nicznych nie można było wykryć defektów ani śladów zużycia u żadnego z porównywa-
nych produktów. W obu przypadkach zadbano o elementy techniczne/okablowanie 
oraz obróbkę wewnętrzną urządzeń.

Zdjęcie 4: widok różnych możliwości ustawień wkrętarki 
akumulatorowej Black Edition.

Zdjęcie 5: test wiercenia. Wkrętarka akumulatorowa Black 
Edition wywierciła otwór o średnicy aż 26mm. Produkt  
konkurencji wywiercił otwór o średnicy do 20 mm. 


