
NAJLEPSZY W SWOJEJ 
KLASIE CZAS PRACY 
AKUMULATORA

Niezależny raport z testów
Model 2461



Przetestowano:  
najlepszy  
w swojej klasie  
czas pracy  
akumulatora!

Wprowadzenie
Obiektywne badanie przeprowadzone przez 

znany, niezależny instytut badawczy pokazuje 

ogromną przewagę najnowszej innowacji firmy 

Skil: technologia litowo-jonowa „Hybrid Power”. 

W omawianym teście porównano wydajność 

dwóch dobrze znanych europejskich wiertarek 

z akumulatorami litowo-jonowymi z nową 

wiertarką akumulatorową „16 V Max” 1,5 Ah 

model 2461 „Hybrid Power” marki Skil. Modele 

konkurencji A i B to wiertarki z akumulatorem 

litowo-jonowym odpowiednio 18 V 1,5 Ah i 20 

V 3,0 Ah. Tak więc oba te modele konkurencji 

mają wyraźnie lepsze parametry na papierze 

niż model 2461 marki Skil.

Dłuższa praca 

dzięki „Hybrid 

Power”

Co najmniej 

184% więcej 

osadzonych 

wkrętów

Podsumowanie
Niezależny instytut badawczy przeprowadził 

testy wydajności modelu 2461 „Hybrid Power”. 

Wyniki pokazują, że model Skil 2461 pozwala 

wkręcić przynajmniej 184% więcej wkrętów 

w porównaniu z narzędziami konkurencji, a 

w rzeczywistości nawet więcej. Dodatkowe 

wyniki pokazują, że doładowywanie 

akumulatora w 10-sekundowej przerwie 

między osadzeniem kolejnych wkrętów 

dostarcza znacznie więcej energii niż wynosi 

faktyczne jej zużycie podczas pracy (rysunek 

1). A to oznacza, że można znacznie dłużej 

pracować. 
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Liczba wkrętów

Energia dostarczana (W)

Energia pobierana (W)
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CZAS PRACY AKUMULATORA 
HYBRID POWER



Opis
Test został przeprowadzony w następujący 

sposób: najpierw akumulatory wszystkich 

trzech wiertarek akumulatorowych zostały 

całkowicie naładowane. Każda z tych trzech 

wiertarek akumulatorowych była następnie 

testowana na wkręcenie w miękkie drewno 

możliwie największej liczby wkrętów 4 

x 40 mm (najczęściej stosowany rozmiar 

wkrętu w naszym regionie). Test kończył 

się w momencie całkowitego rozładowania 

się akumulatora wiertarki. Był jednak jeden 

wyjątek: test wiertarki akumulatorowej 

„Hybrid Power” model 2461 marki Skil został 

na krótko przerwany, gdy wskaźnik poziomu 

naładowania akumulatora zasygnalizował 

poziom ok. 30%, innymi słowy w momencie 

znacznego rozładowania akumulatora. Jest to 

moment, w których w grę zaczyna wchodzić 

jedyna w swoim rodzaju funkcja zasilania 

hybrydowego „Hybrid Power”. Podłączenie w 

tym momencie 6-metrowego przewodu do 

modelu Skil 2461 umożliwia kontynuowanie 

pracy przez długi czas.

Wyniki testu
Po tym teście, instytut badawczy poinformował 

ile wkrętów 4 x 40 mm udało się wkręcić 

w miękkie drewno każdą z wiertarek 

akumulatorowych. Zanotowano następujące 

wyniki testu (rysunek 2):

•  Model konkurencji A z akumulatorem   

 litowo-jonowym 18 V 1,5 Ah:   

 1 całkowicie naładowany akumulator pozwolił  

 osadzić 924 wkręty (4 x 40 mm) w miękkim  

 drewnie.

• Model konkurencji B z akumulatorem   

 litowo-jonowym 20 V 3,0 Ah: 

 1 całkowicie naładowany akumulator pozwolił  

 osadzić 1750 wkrętów (4 x 40 mm) w miękkim  

 drewnie.

• Model Skil z akumulatorem litowo-jonowym  

 „Hybrid Power 16V Max” 1,5 Ah:  

 pozwolił osadzić 2625 wkrętów (4 x 40 mm)  

 w miękkim drewnie. Przy 1 całkowicie   

 naładowanym akumulatorze i przełączeniu   

 przy 30-procentowym poziomie naładowania  

 akumulatora na inteligentne ładowanie „Hybrid  

 Power” w 10-sekundowych odstępach czasu   

 między kolejnymi operacjami osadzania wkrętów.  

 Test wówczas został zakończony, mimo że 

 akumulator umożliwiał kontynuowanie pracy.  

 Dodatkowe wyniki testów pokazują, że    

 doładowywanie dostarcza znacznie więcej   

 energii niż wynosi faktyczne jej zużycie podczas  

 pracy (rysunek 1). A to oznacza, że inteligentne  

 ładowanie „Hybrid Power” umożliwia

 kontynuowanie pracy przez długi czas.

Zasilanie 

hybrydowe 

„Hybrid Power” 

umożliwia 

kontynuowa-

nie pracy przez 

długi czas
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PORÓWNANIE WYNIKÓW

Liczba osadzonych 
wkrętów

Konkurencja A 

Konkurencja B

Hybrid Power
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