
FØLGENDE SAMMENLIGNINGER: 
GRANIT BLACK EDITION batteridrill med 
bestillingsnummeret 7306010 med et tilsvarende 
Produkt fra en konkurrent i det profesjonelle segmentet.  

Leveringsomfanget til begge enhetene er nesten identisk.
GRANIT BLACK EDITION batteridrill med
Tilbehør (inkludert):
1 x 18V batteridrevet drill
2 x 18V 4,0Ah litium-ion-batteri
1 x 18V batterilader
1 x GRANIT BLACK EDITION systemkoffert  

SAMMENLIGNING
» Systemkoffert og tilbehør
» Ergonomi og prosessering
» Funksjon og praktisk prøve

RESULTAT AV TEST
Systemkoffert og tilbehør
Denne vurderingen gir en uttalelse om kvaliteten på systemkofferten og det medfølgende tilbehøret. En systemkoffert av høy kvalitet som er egnet 
for det tiltenkte formålet og tilbehør av høy kvalitet har en betydelig innflytelse på kjøpsbeslutningen.

Systemkofferten fra begge produsentene er laget av solid hardplast. Begge produsentene bruker låseklips som klikker sikkert og hørbart på plass for 
å sikre sikker transport av verktøyene.
Alle systemkasser i GRANIT BLACK EDITION Power Tools-serien kan stables. Dette stableprinsippet gjør oppbevaring enklere og hjelper ved transport 
av flere ulike verktøy samtidig.

Systemkoffert fra begge produsentene har et innfelbart bærehåndtak. I motsetning til konkurrenten 
er bærehåndtaket til GRANIT BLACK EDITION utstyrt med en myk gummibeslag på håndtaket, noe 
som øker bærekomforten merkbart.

Når du åpner GRANIT BLACK EDITION-systemkofferten, er  den ryddige tilstanden merkbar. Det 
medfølgende utstyret passer nøyaktig inn i utsparingene som følger med.

BATTERIDREVET DRILL
PRODUKT STANDARD 

Denne produktsammenligningen ble 
utført i GRANIT PARTS-laboratoriet.
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KUNDEINFO

Illustrasjon 1: GRANIT BLACK EDITION systemkoffert. 
Transport av flere kofferter. 
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Det integrerte skummet er veldig robust og likevel fleksibelt. Verktøyene er dermed sikkert 
festet og beskyttet.  
I tillegg er individuelle rom for monteringstilbehør som skruer, bits eller lignende integrert i kofferten.

Interiøret i transportkofferten til det sammenlignede produktet er laget av plast, som har en 
tendens til å bli sprøtt og gå i stykker over tid. Tilbehør som reservebatteriet er ikke spesielt festet 
i denne systemkofferten og kan ved et uhell slå mot hverandre i kassen under transport. De uklare 
festemulighetene kan fort skape et rotete inntrykk.

ERGONOMI OG UTFØRSEL 
Ergonomi
For å kunne fungere optimalt må et håndverktøy være designet for å passe kroppen og være ergonomisk. Et høykvalitets og synbar tiltalende utførelse 
er heller ikke til å neglisjere.

Når du tar tak i håndtaket, gjør GRANIT BLACK EDITION batteridrevet drill et positivt inntrykk. Det myke og likevel stabile håndtaket er lett å ta tak i for 
både mindre og større hender.
Startbryteren er enkel å betjene med pekefingeren. Skyvebryteren for rotasjon med klokken og mot klokken i håndtaket er lett å nå med tommelen. 
Alle funksjoner / betjeningskomponenter er praktisk plassert. Sikkert og godt utført arbeid er garantert på grunn av den gode ergonomien til GRANIT 
BLACK EDITION.

UTFØRSEL
Utførselen av BLACK EDITION Den batteridrevne  drillen og dens innebygde komponenter er av meget høy kvalitet og er på ingen måte dårligere enn 
konkurrentene.

FUNKSJON OG PRAKTISK TEST 
Funksjon
Funksjonstesten og den praktiske testen gir informasjon om eksisterende produktegenskaper og hvordan de fungerer. I tillegg bestemmes det hvor 
effektive verktøyene er i den praktiske prøven. 

De batteridrevne drillene fra begge produsentene drives av høykvalitets 18V/4Ah-batterier, begge produsentene har en lettlest ladeindikator. 
Ladetilstanden kan bestemmes raskt når som helst.
De integrerte LED-arbeidslysene på begge batteridrevne drillene lyser godt opp arbeidsområdet. Et raskt trykk på startknappen er nok til å aktivere 
LED-arbeidslyset i noen sekunder. Begge produsentene tilbyr denne funksjonen og det hjelper mye for å se arbeidet som skal uføres

En to-trinns girkasse med lave og høye hastigheter, eller dreiemoment (høy/lav), brukes som drivkraft 
for begge enhetene. Det er flere innstillinger for skrueprosjektet ved hjelp av svingringen på 
borechucken. 
Disse forskjellige numeriske innstillingene gjør at slureclutchen utløses på forskjellige moment når 
den motbelastes.
En justeringsmulighet for boring i tre eller metall samt andre materialer er også tilgjengelig på 
begge enheter. 
Boreinnstillingen gjør at glidekoblingen forblir uten funksjon under boreprosessen. I denne innstillingen 
kan svært harde og motstandsdyktige materialer skrus eller bores.

UTHOLDENHETSSKRUETEST
Det ble utført en utholdenhetstest for skruer for å teste begge batteridrevne drillene i praksis og utsette dem for teknisk/mekanisk påkjenning.
For testen ble skruer (Ø 6,0, lengde 80 mm; Torx 30 drev) skrudd inn i en hardtre eikebjelke over en lengde på 200 cm i flere rader. 
I hvert tilfelle ble det brukt en stang for en batteridrevet driller. Skruing ble gjort "non-stop" uten avbrudd. Første gir og boreinnstilling ble valgt på begge 
batteridrevne drillene. Batteriene hadde en ladestatus på 100 %.

Illustrasjon 3: Integrert LED arbeidslys. Arbeidsområdet er 
sterkt opplyst.

Illustrasjon 2: Skuminnsats. Presise utsparinger, myk plast 
og oppbevaringsmuligheter for diverse tilbehør med GRANIT 
BLACK EDITION.
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Illustrasjon 6: BLACK EDITION batteridrevet drill. Høy kvalitet, 
teknisk feilfri utførelse og komponenter. 

SAMMENFATTENDE KONKLUSJON: 
• Spesielt viser de to praktiske testene tydelig ytelsesforskjellene til de sammenlignede produktene. I utholdenhetsskrutesten  
 oppnådde GRANIT BLACK EDITION drill rundt 45 % mer kraft enn konkurrentens enhet.
 Den batteridrevne drillen fra GRANIT BLACK EDITION fullførte til og med boretesten med et seks mm større borehull, som  
 illustrerer en betydelig forskjell i ytelsen til enhetene.
• Den ergonomiske utformingen til GRANIT BLACK EDITION drillen og den optimale plasseringen av kontrollbryterne for de ulike  
 maskininnstillingene, sikrer langsiktig kroppsvennlig og intuitivt arbeid.

 Under produksjonen ble valget av materialer av høy kvalitet brukt.

• GRANIT BLACK EDITION batteridrevet drill scorer høyt med en systemkasse av meget høy kvalitet. Spesielt bemerkelsesverdig  
 er de nøyaktig tilpassede utsparingene for drillen og til det medfølgende tilbehøret. GRANIT BLACK EDITION systemkoffert  
 garanterer alltid en ryddig tilstand.

Den batteridrevne drillen GRANIT BLACK EDITION var i stand til å skru 301 skruer inn i 
eikebjelken med en enkelt batterilading. 
Konkurrentens batteridrevne drill klarte kun 208 skruer før batteriet ga seg.
Under testserien ble fordelen med ekstra overopphetingsbeskyttelse for GRANIT BLACK 
EDITION batteridrevne driller tydelig. Denne integrerte sikkerhetsfunksjonen beskytter 
den innebygde elektronikken og mekanikken mot overoppheting.

BOREPRØVE
I tillegg til utholdenhetsskrueprøven ble det også utført en boreprøve. Til dette ble det 
brukt en trinnbor (KS Tools 330.2304) inntil Ø30mm. 
Et firkantrør laget av generelt konstruksjonsstål med en materialtykkelse på 2 mm fun-
gerte som arbeidsstykket.
Arbeidsstykket ble forboret med Ø 5mm bor for å kunne benytte trinnboret nøyaktig.
Med et trinnbor avhenger hulldiameteren av hulldybden til trinnboret. Jo dypere, jo 
større hull. Denne testen ble brukt til å bestemme hvilken hullstørrelse som kunne 
oppnås med GRANIT BLACK EDITION og konkurrerende batteridrevne drill.

Den batteridrevne drillen ble ikke satt ned eller slått av under boreprosessen. Borepro-
sessen ble kjørt til maskinene slo seg av automatisk på grunn av for stor motbelastning 
eller ikke lenger kunne generere nok kraft til å bore gjennom metallet. 

Den batteridrevne drillen fra produsenten som ble brukt til sammenligningstesten, bo-
ret et hull med en diameter på opptil 20 mm i en omgang. GRANIT BLACK EDITION 
batteridrevne drillen boret en diameter på opptil 26 mm inn i firkantrøret.

Etter å ha gjennomført de praktiske prøvene ble elektronikken og mekanikken til begge 
batteridrevne drillene undersøkt. Under denne vurderingen ble produksjonsgrad, kvali-
tet og slitasje på de installerte tekniske komponentene undersøkt.
Etter de ekstreme testene kunne verken defekter eller tegn på slitasje, oppdages på de 
innebygde tekniske komponentene til noen av produsentene. I begge tilfeller ble det 
lagt stor vekt på de tekniske komponentene/kablingen og utførselen inne i enhetene.

Illustrasjon 4: Visning av de ulike innstillingsmulighetene til 
Black Edition batteridrevne driller.

Illustrasjon 5: Boreprøve Black Edition batteridrevet drill boret et 
hull med en diameter på opptil 26 mm. Markedskonkurrenten 
boret en diameter på opptil 20 mm. 


