
FØLGENDE SAMMENLIGNINGER: 
GRANIT BLACK EDITION batteri bore-/ skruemaskine 
med best.-nr.: 7306010 blev sammenlignet med et tilsvarende 
produkt fra en konkurrent i det professionelle segment.  

Leveringsomfanget af begge maskiner er næsten identiske.
Tilbehør GRANIT BLACK EDITION batteri bore-/ skruemaskine
Tilbehør (medleveret):
1 x 18V batteri bore-/ skruemaskine
2 x 18V 4,0 Ah lithium-ion batteri
1 x 18V batteri ladeapparat
1 x GRANIT BLACK EDITION systemkuffert  

SAMMENLIGNING
» Systemkuffert og tilbehør
» Ergonomi og forarbejdning
» Funktion og praktisk test

RESULTAT AF DE FORSKELLIGE TEST
Systemkuffert og tilbehør
Denne vurdering giver udsagn om kvaliteten af systemkuffert og det medfølgende tilbehør. En systemkuffert af høj kvalitet, der er velegnet til det 
tilsigtede formål, og tilbehør af høj kvalitet har en væsentlig indflydelse på købsbeslutningen.

Systemkuffert fra begge producenter er fremstillet i robust hård plast. Begge producenter anvender låseclips, der klikker sikkert og hørbart i, for at 
låse værktøjerne sikkert på plads.
Alle systemkuffert i GRANIT BLACK EDITION Power Tools-serien kan stables. Dette stable princip gør opbevaring lettere og hjælper ved transport 
af flere forskellige værktøjer på samme tid.

Systemkufferterne fra begge producenter har et klap-bærehåndtag. I modsætning til konkurrenten er bærehåndtaget på GRANIT BLACK EDITION 
udstyret med en blød gummigreb på håndtaget, som mærkbart øger bærekomforten.

Når du åbner GRANIT BLACK EDITION systemkuffert, er den ryddelige opbygning synligt. Det 
medfølgende udstyr passer præcis ind i de forberedte udskæringer.

Det integrerede skum er meget robust og fleksibelt. Værktøjerne er derfor sikkert fastholdt og beskyttet.  
Derudover er individuelle rum til tilbehør som skruer, bits eller lignende integreret i kufferten.

BATTERI BORE-/SKRUEMASKINE
PRODUKT STANDARD 

Denne test-/ produktsammenligning 
blev udført i GRANIT PARTS interne 
laboratorium.
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KUNDEINFORMATION

Illustration 1. Granit Black Edition systemkuffert 
Transport af flere systemkufferter. 
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Det indvendige i transportkassen af det konkurrerende produkt er fremstillet i plast, som har en 
tendens til at blive skørt / hård med tiden og gå i stykker. Tilbehør såsom reserve batteriet er ikke 
specielt fastgjort i denne systemkuffert og kan ved et uheld slå mod hinanden i etuiet under trans-
port. De ringe fikserings muligheder kan hurtigt skabe et rodet indtryk.

ERGONOMI OG FORARBEJDNING 
Ergonomi
For at kunne arbejde optimalt skal håndværktøj være designet til at passe til anvenderen og være 
ergonomisk. En højkvalitets og optisk tiltalende forarbejdning er heller ikke til at foragte.

Når du griber fat i håndtaget, gør GRANIT BLACK EDITION batteri bore-/ skruemaskine et positivt
indtryk. Det bløde og alligevel stabile håndtag er let at gribe om til både mindre og større hænder.

Startkontakten er nem og enkelt, at betjene med pegefingeren. Skydekontakten til højre og venstre løb i håndtaget er nem at nå med tommelfingeren. 
Alle funktioner / betjeningskomponenter er bekvemt arrangeret. Sikkert og vedholdende arbejde er garanteret med den meget gode ergonomi i GRANIT 
BLACK EDITION serien.

FORARBEJDNING
Forarbejdning af BLACK EDITION  batteri bore-/ skruemaskine og dens indbyggede komponenter er af meget høj kvalitet og er på ingen måde ringere 
end konkurrentens.

FUNKTION OG PRAKTISK TEST 
Funktioner
Funktionstesten og den praktiske test giver information om produktet og hvordan de virker. Derudover bestemmes det, hvor modstandsdygtige og stærke 
værktøjerne er i den praktiske test. 

Batteri bore-/ skruemaskine fra begge producenter er drevet af højkvalitets 18V/4Ah batterier, begge producenter har en letlæselig ladeindikator. Lade-
tilstanden kan til enhver tid kontrolleres hurtigt.

De indbyggede LED-arbejdslamper på begge batteridrevne maskiner oplyser arbejds-
området perfekt. Et hurtigt tryk på startknappen er nok til at aktivere LED-arbejdslyset 
i et nogle sekunder. Begge producenter tilbyder denne funktion, og det hjælper meget 
med forberede arbejdet.

En to-trins gearkasse med lave og høje omdrejninger, hhv. drejningsmoment (høj/
lav), anvendes af begge enheder. Der er flere indstillinger på borepatron, til bore- eller 
skrueprojekter. 
Disse forskellige numeriske indstillinger får moment koblingen til at udløse anderledes 
ved belastning.
En justeringsmulighed for boring i træ eller metal samt andre materialer er også til-
gængelig på begge maskiner. 
Indstilling ”bore” bevirker, at moment koblingen forbliver uden funktion under 
boreprocessen. I denne bore-indstilling kan meget hårde og modstandsdygtige ma-
terialer skrues eller bores.

UDHOLDENHEDS SKRUETEST
Der er gennemført en udholdensheds test for at teste begge batteridrevne boremaskiner i praksis og udsætte dem for teknisk/mekanisk belastning.
Under testen blev skruer (Ø 6,0, længde 80 mm; Torx 30) skruet i en 200 cm lang egetræs bjælke i flere rækker. 
I hvert tilfælde blev der brugt en bjælke til en batteridrevet boremaskine. Skruning foregik "non-stop" uden afbrydelse. Første gear og boreindstilling 
blev valgt på begge batteridrevne maskiner. Alle batterier havde en ladestatus på 100%.

Illustration 3. Indbygget LED arbejdslys. Arbejdsområdet er meget godt oplyst.

Illustration 2. Skum indlæg. Præcise udfræsninger, blød plast 
og opbevaringsmuligheder til diverse tilbehør med GRANIT 
BLACK EDITION.
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Illustration 6. BLACK EDITION batteri bore-/ skruemaskine. 
Høj kvalitet, teknisk fejlfri produktion samt komponenter i top 
udførsel. 

SAMMENFATTENDE FACIT: 
• især de to praktiske test viser tydeligt præstations forskellene på de sammenlignede produkter. Ved udholdenheds skruetest  
 opnåede GRANIT BLACK EDITION bore-/skruemaskine omkring 45 % mere end konkurrentens maskine.
 Batteri bore-/skruemaskine fra GRANIT BLACK EDITION fuldendte endda boretesten med et 6 mm større borehul, hvilket  
 illustrerer en væsentlig forskel i enhedernes ydeevne.
• det ergonomiske design af GRANIT BLACK EDITION bore-/skruemaskine og den optimale placering af betjenings kontakterne  
 til de forskellige indstillinger sikrer langsigtet ergonomisk ikke trættende arbejde.
 Under hele produktionen er der valgt materialer af høj kvalitet.
• GRANIT BLACK EDITION batteri bore-/skruemaskine  scorer med en systemkasse i meget høj kvalitet. Særligt de præcist  
 tilpassede udfræsninger til maskine og tilbehør, fuldender produktet. GRANIT BLACK EDITION systemkassen garanterer altid  
 en pæn og rydelig stand.

GRANIT BLACK EDITION batteri bore-/ skruemaskine var i stand til at skrue 258 skruer 
ind i egetræs bjælken med en enkelt batteriopladning. 
Konkurrentens batteri bore-/skruemaskine nåede kun 208 skruer, før batteriet var 
tomt.
Under testenerien blev fordelen ved termo beskyttelse af GRANIT BLACK EDITION 
batteri bore-/ skruemaskine tydelig. Denne indbyggede sikkerhedsfunktion beskytter 
elektronikken og mekanik mod overophedning.

BORETEST
Udover udholdenheds skruetest blev der også udført en boretest. Hertil blev der an-
vendt et trinbor (KS Tools 330.2304) op til Ø30mm. 
Et firkant rør i almindeligt konstruktionsstål med en materiale tykkelse på 2 mm blev 
anvendt som emne.
Emnet blev forboret med et Ø 5 mm bor for at kunne indføre trinboret præcist.
Huldiameter er afhængig af trinborets dybde. Jo dybere, jo større er hullet. Denne test 
blev anvendt for at bestemme, hvilken huldiameter der kunne opnås med GRANIT 
BLACK EDITION samt den konkurrerende bore-/ skruemaskine.

De batteridrevne bore-/skruemaskiner kørte konstant og blev ikke stoppet under bore-
processen. Boreprocessen fortsatte, indtil maskinerne automatisk stoppede på grund 
af for høj belastning eller ikke længere kunne generere nok styrke til at bore gennem 
metallet. 

Den batteridrevne bore-/skruemaskine fra konkurrenten, der blev brugt til testen, bo-
rede et hul med en diameter på 20 mm, indtil den stoppede. GRANIT BLACK EDITION 
bore-/skruemaskine borede et hul med en diameter på op til 26 mm ind i firkant røret 
før den stoppede.

Efter at have gennemført den praktiske test, blev elektronikken samt mekanikken 
i begge bore-/ skruemaskiner undersøgt. Ved denne kontrol blev produktionsgrad, 
kvalitet samt slitagen af de installerede tekniske komponenter undersøgt.
Efter denne ekstreme stresstest kunne hverken defekter eller tegn på slitage findes 
hos nogen af producenterne. I begge tilfælde blev der udvist stor omhu ved udvalg af 
de tekniske komponenter / ledninger samt forarbejdning af enhederne.

Illustration 4. Viser de forskellige indstillingsmuligheder for 
Black Edition bore-/ skruemaskine.

Illustration 5. Boretest Black Edition batteri bore-/ skruemaski-
ne, borede et hul med en diameter på op til 26 mm.  
Konkurrenten borede et hul med en diameter på op til 20 mm. 


