
BESTE ACCUDUUR  
IN ZIJN KLASSE

Onafhankelijk testrapport
Model 2461



Getest:  
beste  
accuduur in 
zijn klasse!

Introductie
Een objectieve test, uitgevoerd door een 

gerenommeerd onafhankelijk testinstituut, 

toont het enorme voordeel van Skils 

nieuwste innovatie: Lithium-Ion ‘Hybrid 

Power’. Deze test vergelijkt de prestaties 

van twee bekende Europese Lithium-Ion 

accuboormachines met de prestatie van 

Skils nieuwe ‘Hybrid Power’ model 2461, een 

‘16V Max’ 1,5Ah accuboormachine. Modellen 

A en B van concurrenten zijn Lithium-Ion 

accuboormachines van respectievelijk 

18V 1,5Ah en 20V 3,0Ah. Beide modellen 

van concurrenten hebben op papier dus 

beduidend hogere specificaties  

dan de Skil 2461.

Werk langer 

met ‘Hybrid 

Power’

Draai  

tenminste 

184% meer 

schroeven in

Samenvatting
Een onafhankelijk testinstituut heeft de 

prestaties van ‘Hybrid Power’ model 2461 

onderzocht. Uit de resultaten blijkt dat u 

minstens 184% meer schroeven in kunt draaien 

met de Skil 2461 dan met gereedschappen van 

concurrenten. En eigenlijk zelfs meer. Verdere 

testresultaten laten namelijk zien dat er, met 

tussenpozen van 10 seconden tussen de 

bewerkte schroeven, meer energie binnenkomt 

bij het opladen dan dat u verbruikt tijdens de 

klus (figuur 1). Dit betekent dat u veel langer 

kunt werken.
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Omschrijving
De test is als volgt uitgevoerd: eerst zijn de 

accu’s van de drie accuboormachines volledig 

opgeladen. Elk van de drie accuboormachines 

is daarna apart getest door zoveel mogelijk 

4x40 mm schroeven (deze maat schroeven 

wordt het meeste gebruikt in onze regio) in 

zacht hout te draaien. De test stopte zodra 

de accu van elke accuboormachine helemaal 

leeg was. Er was echter één uitzondering: de 

test van de Skil ‘Hybrid Power’ model 2461 

accuboormachine werd kort onderbroken 

toen de batterijniveau-indicator aangaf dat 

de accu nog een capaciteit had van ongeveer 

30% - met andere woorden, toen de accu leeg 

dreigde te raken. Dit is het moment waarop de 

unieke ‘Hybrid Power’ functie aan bod komt. 

Door het 6 meter lange snoer aan te sluiten op 

de Skil 2461, kan er namelijk nog veel langer 

doorgewerkt worden. 

Testresultaten
Na de test heeft het testinstituut 

gerapporteerd hoeveel 4x40 mm schroeven 

in zacht hout zijn gedraaid door iedere 

accuboormachine. De volgende testresultaten 

zijn genoteerd (figuur 2):

• Concurrerend model A 18V Lithium-Ion1,5Ah:  

 924 schroeven (4x40 mm) in zacht hout   

 gedraaid op 1 volledige acculading.

• Concurrerend model B 20V Lithium-Ion 3,0Ah:  

 1750 schroeven (4x40 mm) in zacht hout  

 gedraaid op 1 volledige acculading.

• Skil ‘Hybrid Power 16V Max’ Lithium-Ion 1,5Ah:   

 2625 schroeven (4x40 mm) in zacht hout   

 gedraaid. Op 1 volledige acculading en op   

 ongeveer 30% overgebleven accucapaciteit  

 overgeschakeld naar ‘Hybrid Power’ intelligent  

 opladen met tussenpozen van 10 seconden  

 tussen de bewerkte schroeven. De test is   

 daarna gestopt, hoewel het werk nog steeds  

 voortgezet had kunnen worden met de   

 resterende accuduur. Verdere testresultaten  

 laten namelijk zien dat er meer energie  

 binnenkomt tijdens het opladen dan dat u   

 verbruikt tijdens de klus (figuur 1).

 Dit betekent dat de klus met  ‘Hybrid Power’  

 intelligent opladen voor een lange tijd   

 voortgezet kan worden.

Met ‘Hybrid 

Power’ kan 

de klus voor 

een lange tijd 

voortgezet 

worden
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RESULTATEN VERGELIJKING
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