
AZ ÖSSZEHASONLÍTOTT TERMÉKEK: 
A 7306010 cikkszámú GRANIT BLACK EDITION akkus fúrócsavarozó 
és egy konkurens cég hozzá hasonló terméke a professzionális  
termékek közül.  

A két készülék tartozéklistája szinte azonos.
A GRANIT BLACK EDITION akkus fúrócsavarozó tartozékai:
(a készlet elemei):
1 db 18 V-os akkus fúrócsavarozó
2 db lítiumion-akkumulátor, 18 V, 4,0 Ah
1 db 18 V-os akkumulátortöltő
1 db GRANIT BLACK EDITION tárolóbetétes szerszámostáska  

ISMERTETŐJEGYEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA:
» Szerszámostáska és tartozékok
» Ergonómia és kidolgozás
» Funkció és gyakorlati teszt

A VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI:
Szerszámostáska és tartozékok
Ez a vizsgálat a szerszámostáska és a mellékelt tartozékok minőségéről ad kiértékelést. A rendeltetésnek megfelelő, kiváló minőségű szerszámostáska 
és a minőségi tartozékok jelentősen befolyásolják a vásárlói döntést.

Mindkét gyártó szerszámostáskája stabil, kemény műanyagból készült. A szerszámok biztonságos szállítása érdekében a záráshoz mindkét gyártó 
zárófüleket használ, melyek biztonságosan és jól hallhatóan a helyükre kattannak.
A GRANIT BLACK EDITION Power Tools széria összes szerszámostáskája egymásra helyezhető. Ez a rendezési elv megkönnyíti a tárolást és segít több 
különböző szerszám egyidejű szállítása során.

Mindkét gyártó szerszámostáskája lecsukható fogantyúval rendelkezik. A versenytárstól eltérően a 
GRANIT BLACK EDITION fogantyúja a markolatnál lágy gumibetéttel rendelkezik, ami a szállítási 
kényelmet érezhetően növeli.

A GRANIT BLACK EDITION tárolóbetétes szerszámostáska kinyitásakor a rendezett állapot szembeötlő. A 
mellékelt tartozékok pontosan az erre kialakított mélyedésekbe illeszkednek.

AKKUS FÚRÓCSAVAROZÓ
TERMÉK-ÖSSZEHASONLÍTÁS 

Ez a termék-összehasonlítás a 
GRANIT PARTS saját vállalati 
laboratóriumában készült.
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ÜGYFÉLINFORMÁCIÓ

1. kép: GRANIT BLACK EDITION tárolóbetétes 
szerszámostáska. Több táska szállítására alkalmas. 
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A belső hab nagyon strapabíró és mégis rugalmas. Ez garantálja a szerszámok biztonságos rögzítését 
és védelmét.  
Ezenkívül a táskában a szerelési tartozékoknak, a csavaroknak, biteknek vagy hasonlóknak külön 
rekeszek találhatók.

Az összehasonlított termék táskájának belseje műanyagból készült, mely hajlamos idővel törékennyé 
válni és törni. A tartozékok, mint például a tartalék akkumulátor, nincsenek külön rögzítve ebben a 
táskában, és szállítás közben véletlenül egymáshoz ütődhetnek. A tisztázatlan rögzítési lehetőségek 
gyorsan rendezetlen állapot benyomását kelthetik.

ERGONÓMIA ÉS KIDOLGOZÁS 
Ergonómia
Az optimális munkavégzés érdekében a kéziszerszámot úgy kell megtervezni, hogy illeszkedjen a testhez és ergonomikus legyen. Nem elhanyagolható a 
minőségi és optikailag tetszetős kidolgozás sem.

A GRANIT BLACK EDITION akkus fúrócsavarozó fogantyújának megmarkolása pozitív benyomást kelt. A puha, ám mégis stabil fogantyú kisebb és 
nagyobb kéz számára is könnyű fogást tesz lehetővé.
Az indítókapcsoló a mutatóujjal könnyen kezelhető. A fogantyúban található, a balra és jobbra forgást kapcsoló tolókapcsoló a hüvelykujjal könnyen 
elérhető. 
Minden funkció és kezelőelem kényelmes elrendezésű. A GRANIT BLACK EDITION kiemelkedően jó ergonómiája biztonságos és tartós munkavégzést 
garantál.

KIDOLGOZÁS
A BLACK EDITION akkus csavarozó és annak beépített alkatrészeinek kidolgozása jó minőségű, és semmiben sem marad alul a versenytárshoz képest.

FUNKCIÓ ÉS GYAKORLATI TESZT 
Funkció
A funkcionális vizsgálat és a gyakorlati teszt információkat nyújt a meglévő termékjellemzőkről és azok működéséről. Ezenkívül a gyakorlati teszt során 
meghatározásra kerül a szerszámok teherbíró képessége. 

Mindkét gyártó akkus fúrócsavarozója magas minőségű 18 V-os, 4 Ah kapacitású akkumulátorral működik, melyek mindkét gyártó esetében jól leolvas-
ható akkutöltöttség-jelzővel rendelkeznek. A töltöttségi szint bármikor gyorsan meghatározható.
Mindkét akkus fúrócsavarozó beépített LED-munkalámpája jól megvilágítja a munkaterületet. Az indítógomb gyors megérintése elegendő ahhoz, hogy a 
LED-munkalámpa néhány másodpercre bekapcsoljon. Ezzel a funkcióval mindkét gyártó rendelkezik, és ez sokat segít a munka előkészítésében.

Mindkét gép meghajtásához alacsony és nagy fordulatszámmal, illetve alacsony és nagy nyomaték-
kal rendelkező, kétfokozatú hajtóművet alkalmaznak. A fúrótokmányon található állítógyűrű számos 
beállítási lehetőséget kínál a csavarozás előkészítéséhez. 
Ezek a különböző numerikus beállítások azt eredményezik, hogy ellenterheléskor a csúszókuplung 
eltérő módon old ki.
Mindkét készülék beállítási lehetőséget biztosít a fúrandó anyag, a fa, fém vagy egyéb anyagok 
kiválasztására. 
A fúrás beállításának hatására a fúrási folyamat során a csúszókuplung funkció nélkül marad. Ebben 
a beállításban nagyon kemény és ellenálló anyagok csavarozására vagy fúrására nyílik lehetőség.

TARTÓS CSAVAROZÁSI TESZT
Mindkét akkus fúrócsavarozó gyakorlati tesztelésére, valamint műszaki és mechanikai igénybevételére egy tartós csavarozási tesztet végeztünk.
A teszthez egy 200 cm hosszú keményfa tölgygerendába több sorban csavarokat (Ø 6,0 mm, hossz 80 mm, torx 30 mm-es meghajtás) hajtottak be. 
Egy gerendához egy akkus fúrócsavarozót alkalmaztak. A csavarozás megszakítás nélkül történt. Mindkét akkus csavarozónál az első sebességfokozat és 
a fúrás funkció lett beállítva. Az akkumulátorok töltöttségi szintje 100% volt.

3. kép: Beépített LED munkalámpa. A munkaterület jól 
megvilágított.

2. kép: Habbetét. Precíz mélyedések, lágy műanyag és tárolási 
lehetőségek különféle tartozékokhoz a GRANIT BLACK EDITION 
esetében.
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6. kép: BLACK EDITION akkus csavarozó. Kiváló minőségű, 
műszakilag hibátlan kidolgozás és alkatrészek. 

TELJES ÖSSZEGZÉS: 
• A két gyakorlati teszt világosan mutatja az összehasonlított termékek teljesítménybeli különbségeit. A tartós csavarozási teszten  
 a GRANIT BLACK EDITION fúrócsavarozó körülbelül 45%-kal nagyobb teljesítményt ért el, mint a versenytárs készüléke.
 A fúrási tesztet a GRANIT BLACK EDITION akkus fúrógép 6 mm-rel nagyobb furattal zárta, ami jól szemlélteti a készülékek  
 jelentős teljesítménykülönbségét.
• A GRANIT BLACK EDITION fúrócsavarozó ergonomikus kialakítása és a vezérlőkapcsolók optimális elhelyezése a különböző  
 gépbeállításokhoz hosszú távon is a testhez jól illeszkedő és egyszerű munkavégzést biztosít.
 A gyártás során kiváló minőségű anyagokat használtak.
• A GRANIT BLACK EDITION akkus fúrócsavarozó kiváló minőségű szerszámostáskával rendelkezik. A készülék és a tartozékok  
 számára kialakított méretpontos mélyedések különösen figyelemre méltóak.. A GRANIT BLACK EDITION szerszámostáska mindig  
 rendezett állapotot biztosít.

A GRANIT BLACK EDITION akkus fúrócsavarozó egyetlen akkumulátortöltéssel 258 csavart 
tudott a tölgyfa gerendába behajtani. 
Az akkumulátor lemerüléséig a versenytárs akkus fúrócsavarozója mindössze 208 csavarral 
birkózott meg.
A tesztsorozat során a GRANIT BLACK EDITION akkus fúrócsavarozó túlmelegedés 
elleni kiegészítő védelme által nyújtott előnye egyértelművé vált. Ez a beépített biztonsági 
funkció védi a belső elektronikát és a mechanikát a túlmelegedés ellen.

FÚRÁSI TESZT
A tartós csavarozási teszten kívül fúrási tesztet is végeztek. Ehhez egy lépcsős fúrót (KS 
Tools 330.2304) alkalmaztak Ø 30 mm-ig. 
Munkadarabként 2 mm anyagvastagságú, általános szerkezeti acélból készült zártszel-
vény szolgált.
A munkadarabot egy Ø 5 mm-es fúróval előfúrták, hogy a lépcsős fúrót precíz módon 
lehessen alkalmazni.
Lépcsős fúró esetén a furat átmérője a lépcsős fúró furatmélységétől függ. Minél mélyebb, 
annál nagyobb a furat. Ezen teszt során meghatározták, a GRANIT BLACK EDITION és a 
versenytárs akkus fúrócsavarozójával milyen furatméret érhető el.

Az akkus fúrócsavarozók fúrási folyamatait nem szakították meg, és a gépeket nem kap-
csolták ki. A fúrási folyamatot addig folytatták, amíg a túlzott ellenterhelés miatt a gépek 
automatikusan ki nem kapcsoltak, vagy már nem tudtak elegendő erőt kifejteni a fém 
átfúrásához. 

Az összehasonlító teszthez használt gyártó akkus fúrógépe egy menetben akár 20 mm 
átmérőjű lyukat fúrt. A GRANIT BLACK EDITION akkus fúrócsavarozó 26 mm-es átmérőt 
fúrt a zártszelvénybe.

A gyakorlati tesztek elvégzése után mindkét akkus fúrócsavarozó elektronikáját és me-
chanikáját megvizsgálták. Ezen kiértékelés során a beépített műszaki alkatrészek gyártási 
állapotának fokát, minőségét és kopását vizsgálták.
Az extrém terhelési tesztek után a gyártók beépített műszaki alkatrészein meghibásodás 
és kopás sem volt észlelhető. Mindkét esetben nagy figyelmet fordítottak a műszaki al-
katrészekre, a bekötésekre és a készülékek belső kidolgozására.

4. kép: Pillantás a BLACK EDITION akkus csavarozó különféle 
beállítási lehetőségeire.

5. kép: Fúrási teszt: A BLACK EDITION akkus csavarozó 26 mm 
átmérőjű furatot készített. A versenytárs 20 mm-es átmérőjű 
furatot produkált. 


