Test aku
šroubováků

Bez aku šroubováku se
dnes již neobejde téměř
žádná domácnost – výrazně
ulehčí práci nejen kutilům
a řemeslníkům, ale stále
častěji i ženám.

Výsledek testu deníku MF DNES,
který byl realizován
ve spolupráci s PRE
Pro testování jsme vybrali 14 aku šroubováků od různých výrobců v cenové kategorii od
300 do 2 700 Kč. Velkým překvapením bylo, že v zátěžových zkouškách obstály všechny
velmi dobře, což zdaleka není pravidlem.

Co všechno jsme testovali a jaký podíl měla jednotlivá
kritéria na výsledné známce
1. Funkce (30 %) – šroubování do tvrdého (habr) a velmi měkkého (smrk) dřeva, do
plného materiálu a předvrtaného otvoru. Pro šroubování byly použity dva druhy
ocelových vrutů 4x60 mm a 5x50 mm se zapuštěnou hlavou pro křížový nástavec (bit).
Dále se posuzoval maximální utahovací moment deklarovaný výrobcem a změřený ve
zkušebně.
2. Baterie (30 %) – měřila se doba nabíjení akumulátoru a rozdíl proti deklaraci, kapacita
akumulátorů před a po zátěžové zkoušce. Dále se hodnotila výdrž akumulátoru na jedno
nabití a typ akumulátoru (NiCd, NiMH, Li-Ion), také se zjišťovalo, které vzorky mají
indikaci nabíjení, vybíjení.
3. Manipulace (20 %) – hodnotil se návod k obsluze a označení výrobku, včetně
bezpečnostních pokynů, mechanická odolnost (kloub), osvit a jeho kvalita. Dále se
měřila hlučnost a vybavení výrobku (ochranný obal, dokovací stanice), hodnotil se
i komfort práce (držení, vlastní manipulace) a hlučnost přístroje.
4. Životnost (10 %) – všechny vzorky byly testovány zátěžovým testem. U každého
šroubováku bylo provedeno 900 cyklů (zašroubování a vyšroubování vrutu, chod
naprázdno, klidová fáze na výměnu vrutu). Šroubovalo se do tvrdého (habr) a velmi
měkkého (smrk) dřeva. Všechny vzorky obstály.
5. Bezpečnost (10 %) – bezpečnostní pojistka proti samovolnému spuštění přístroje,
povrchová teplota krytu motoru – všechny přístroje vyhověly dle ČSN EN 60745-1:2006.
Další informace o spotřebitelských testech najdete na www.energetickyporadce.cz/spotrebitelske-testy.
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1. AEG SE 3,6
Zakoupeno za:

2 490 Kč (moderni-naradi.cz)

Akumulátor (typ / napětí / naměřená kapacita):

Li-Ion / 3,6 V / 1 283 mAh

Úbytek kapacity po zátěžové zkoušce:

5%

Vybavení:

žádné bity

Utahovací moment (naměřený):

4 Nm

Hmotnost:

527 g

Známka testu:

1,59 (vítěz testu)

+ Možnost nastavení utahovacího momentu (10 stupňů + vrtání), dvě rychlosti šroubování,
{
dvě baterie, rychlé nabíjení (45 min), samostatný dobíjecí stojánek na jednu baterii,
automatický zámek sklíčidla, rychlé a pohotové přepínání směru šroubování, praktický
kufřík, sklopná rukojeť – rovná a pistolová poloha.
Do domácí dílny, na větší pravidelný provoz.

2. Metabo PowerG Trip Li
Zakoupeno za:

1 489 Kč (naradi-profes.cz)

Akumulátor (typ / napětí / naměřená kapacita):

Li-Ion / 7,2 V / 1 027 mAh

Úbytek kapacity po zátěžové zkoušce:

5%

Vybavení:

7 bitů

Utahovací moment (naměřený):

4,7 Nm

Hmotnost:

660 g

Známka testu:

1,73

+ Možnost nastavení utahovacího momentu (5 stupňů + vrtání), jediný šroubovák, který
{

osvětluje přímo a jasně místo šroubování, postupná regulace otáček spouští, rychlé nabíjení
(50 min), samostatný stojánek na dobíjení baterie, praktický textilní kufřík.
– Příliš objemná a masivní rukojeť, nelze nastavit do rovné polohy.
{
I k profesionálnímu využití, je výkonný a praktický.

3. Narex ASV 7-A
Zakoupeno za:

1 880 Kč (dílna-zahrada.cz)

Akumulátor (typ / napětí / naměřená kapacita):

Li-Ion / 7,2 V / 1 462 mAh

Úbytek kapacity po zátěžové zkoušce:

5%

Vybavení:

8 bitů

Utahovací moment (naměřený):

4 Nm

Hmotnost:

756 g

Známka testu:

1,74

+ Jediný zvládá i šroubování do velmi tvrdého dřeva. Možnost nastavení utahovacího momen{
tu (5 stupňů + vrtání), při překročení max. momentu se vypne, dvě baterie, možné nabíjet
obě najednou, rychlé nabíjení (30 min), postupná regulace otáček, praktický kufřík a samostatné pevné pouzdro na bity, ruční sklíčidlo, lze upnout i jiné průměry (např. vrtáky).
– Svítí mimo oblast šroubování, nelze nastavit do rovné polohy.
{
I pro profesionální použití, je výkonný a praktický s výbornou ergonomií.
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4. Bosch IXO
Zakoupeno za:

990 Kč (mall.cz)

Akumulátor (typ / napětí / naměřená kapacita):

Li-Ion / 3,6 V / 1 319 mAh

Úbytek kapacity po zátěžové zkoušce:

5%

Vybavení:

10 bitů

Utahovací moment (naměřený):

4,3 Nm

Hmotnost:

345 g

Známka testu:

2,06

+ Dobíjecí stojánek na šroubovák, na němž jsou umístěny bity, vizuální kontrola směru
{
šroubování, malá hmotnost, elegantní plechový obal.

– Světlo nesvítí přímo na oblast šroubování. Nelze nastavit do rovné polohy.
{
Pro modeláře a malé operace, je malý a pohotový.

5. Parkside PASS 3,6 A1
Zakoupeno za:

499 Kč (Lidl)

Akumulátor (typ / napětí / naměřená kapacita):

Li-Ion / 3,6 V / 1 483 mAh

Úbytek kapacity po zátěžové zkoušce:

5%

Vybavení:

26 bitů

Utahovací moment (naměřený):

1,75 Nm

Hmotnost:

433 g

Známka testu:

2,23

+ Možnost nastavení utahovacího momentu (6 stupňů + vrtání), automatický zámek sklíčidla,
{
vypínání při překročení maximálního utahovacího momentu, dvě polohy rukojeti – rovná
a pistolová, příjemný materiál, dobře padne do ruky, praktický kufřík.
– Světlo nesvítí přímo na oblast šroubování, nemá indikaci nabití akumulátoru.
{
Pro domácí kutily, na práci se dřevem (menší nábytek, poličky...).

6. Asist AE2S036G
Zakoupeno za:

775 Kč (levne-naradi.cz)

Akumulátor (typ / napětí / naměřená kapacita):

Li-Ion / 3,6 V / 950 mAh

Úbytek kapacity po zátěžové zkoušce:

5%

Vybavení:

20 bitů, 3 vrtáky

Utahovací moment (naměřený):

2,4 Nm

Hmotnost:

361 g

Známka testu:

2,39

+ Vizuální kontrola směru šroubování, vypínání při překročení maximálního utahovacího
{
momentu, umožňuje i vrtání, praktický kufřík.

– Nemá kloub, takže nelze nastavit do rovné polohy. Světlo nesvítí přímo na oblast
{
šroubování.
Pro běžné domácí použití jako spolehlivý pomocník.
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7. Black & Decker KC 36LN
Zakoupeno za:

545 Kč (dilna-zahrada.cz)

Akumulátor (typ / napětí / naměřená kapacita):

Li-Ion / 3,6 V / 1 190 mAh

Úbytek kapacity po zátěžové zkoušce:

6%

Vybavení:

2 bity

Utahovací moment (naměřený):

3,1 Nm

Hmotnost:

324 g

Známka testu:

2,52

+ Sklápěcí rukojeť – možnost nastavit úhel rukojeti vůči tělu šroubováku do tří různých poloh,
{
možnost manuálního šroubování. Nízká hmotnost (nejlehčí ze všech).

– Nepraktické umístění spínače, velmi dlouhé a komplikované dobíjení, dobíjecí zástrčku lze
{
do akumulátoru v rukojeti zasunout nesprávně (otočeno o 180°), aniž byste to poznali,
šroubovák nemá indikaci dobíjení.
Pro kutily, na jednoduché smontování nábytku.

8. Einhell RT-SD 3,6/1 Li
Zakoupeno za:

687 Kč (naradi-profes.cz)

Akumulátor (typ / napětí / naměřená kapacita):

Li-Ion / 3,6 V / 1 432 mAh

Úbytek kapacity po zátěžové zkoušce:

5%

Vybavení:

9 bitů

Utahovací moment (naměřený):

1,8 Nm

Hmotnost:

435 g

Známka testu:

2,53

+ Automatický zámek sklíčidla, dobíjecí stojánek na šroubovák, možnost nastavení
{
utahovacího momentu (5 stupňů + vrtání), vypínání při překročení maximálního
utahovacího momentu. Dvě polohy rukojeti – rovná a pistolová.
– LED žárovky svítí mimo oblast šroubování.
{
Do domácnosti, i na větší práce, má dobrý poměr ceny, hmotnosti a výkonu.

9. Makita 6723DW
Zakoupeno za:

1 120 Kč (dilna-zahrada.cz)

Akumulátor (typ / napětí / naměřená kapacita):

NiCd / 4,8 V / 630 mAh

Úbytek kapacity po zátěžové zkoušce:

5%

Vybavení:

70 bitů +10 bitů na matice

Utahovací moment (naměřený):

3,3 Nm

Hmotnost:

432 g

Známka testu:

2,60

+ Dvě polohy rukojeti – rovná a pistolová. Lze šroubovat i s vybitou baterií po připojení
{
do sítě přes dobíjecí síťový adaptér, šroubování matic, šňůrka na zavěšení, rozsáhlé
příslušenství, praktický kufřík.
– Nelze zajistit proti samovolnému spuštění, svítí mimo oblast šroubování, nepraktické
{
spouštění chodu, nemá indikaci nabití akumulátoru. Horší ergonomie.
Do malé domácí dílny.
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10. Extol Draft 3,6V
Zakoupeno za:

604 Kč (hobynaradi.cz)

Akumulátor (typ / napětí / naměřená kapacita):

Li-Ion / 3,6 V / 1 375 mAh

Úbytek kapacity po zátěžové zkoušce:

5%

Vybavení:

4 bity, 2 náhradní hlavice

Utahovací moment (naměřený):

0,7 Nm

Hmotnost:

389 g

Známka testu:

2,79

+ Dvě další vyměnitelné hlavice pro šroubování v 90° (tzv. „za roh“) a ve vzdálenosti 7 mm
{
od povrchu rovnoběžného s polohou šroubováku, vypínání při překročení maximálního
utahovacího momentu. Dvě polohy rukojeti – rovná a pistolová.
– Světlo svítí mimo oblast šroubování.
{
Občasné domácí práce (utahování a povolování) i pro modeláře (dokáže pracovat v méně
přístupných místech).

11. Fieldman FSD 1001 – A
Zakoupeno za:

299 Kč (mall.cz)

Akumulátor (typ / napětí / naměřená kapacita):

NiCd / 4,8 V / 508 mAh

Úbytek kapacity po zátěžové zkoušce:

2%

Vybavení:

6 bitů

Utahovací moment (naměřený):

2,0 Nm

Hmotnost:

463 g

Známka testu:

3,04

+ Dvě polohy rukojeti – rovná a pistolová. Praktické umístění bitů přímo na hlavici
{
šroubováku, vizuální kontrola směru šroubování.

– Nepraktická šíře hlavice, omezené množství a tvary bitů, komplikovaná výměna
{

opotřebovaných bitů, světlo svítí mimo oblast šroubování, chybí indikace nabití
akumulátoru, nedostatečné značení výrobku i návod k použití.
Pro domácnost, na občasné lehké, nenáročné práce.

12. Skil 2436AA
Zakoupeno za:

620 Kč (dilna-zahrada. cz)

Akumulátor (typ / napětí / naměřená kapacita):

NiMH / 3,6 V / 785 mAh

Úbytek kapacity po zátěžové zkoušce:

2%

Vybavení:

2 bity

Utahovací moment (naměřený):

2,2 Nm

Hmotnost:

362 g

Známka testu:

3,07

+ Lze šroubovat i s vybitou baterií po připojení do sítě přes dobíjecí adaptér.
{
– Nemá indikaci nabití akumulátoru ani možnost nastavení utahovacího momentu. Nemá
{
kloub, pouze pistolová poloha.
Pro nahodilé nenáročné operace, pro modeláře, protože je velmi malý a lehký, kapesní.
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13. Sharks SH 4,8 V
Zakoupeno za:

345 Kč (hobynaradi.cz)

Akumulátor (typ / napětí / naměřená kapacita):

Ni-Cd / 4,8 V / 468 mAh

Úbytek kapacity po zátěžové zkoušce:

2%

Vybavení:

20 bitů, 3 vrtáky do dřeva

Utahovací moment (naměřený):

2,1 Nm

Hmotnost:

376 g

Známka testu:

3,16

+ Snadné a rychlé přepínání směru šroubování, lze šroubovat s vybitou baterií po připojení do
{
sítě přes dobíjecí adaptér, umožňuje i vrtání.

– Nemá kloub, nelze nastavit do rovné polohy. Nelze zajistit proti samovolnému spuštění.
{
Křivé vrtáky, světlo svítí mimo oblast šroubování.
Pro modeláře, je malý, lehký, pohotový, má jemnější šroubování.

Hitachi DB3DL 2 aku úhlový vrtací šroubovák
Zakoupeno za:

2 637 Kč (telefony-elektro.cz)

Akumulátor (typ / napětí / naměřená kapacita):

Li-Ion / 3,6 V / 1 432 mAh

Úbytek kapacity po zátěžové zkoušce:

5%

Vybavení:

1 bit

Utahovací moment (naměřený):

1,4 Nm

Hmotnost:

465 g

Známka testu:

Vyřazen z testu

+ Možnost nastavení utahovacího momentu (21 stupňů + vrtání), při překročení maximálního
{
momentu se vypne, 2 rychlosti šroubování, 2 baterie, rychlé nabíjení (35 min), samostatný
dobíjecí stojánek na jednu baterii, automatický zámek sklíčidla, rychlé a pohotové přepínání
směru šroubování, praktický kufřík.
– Kloubové spojení není dostatečně pevné, při neočekávaném sklopení možnost stisknutí
{
prstu. Svítí mimo oblast šroubování. Kryt motoru se silně zahřívá. Chybí návod v češtině.
Kvůli riziku zranění byl vyřazen z testu.
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Jak vybrat aku šroubovák
• Před výběrem šroubováku si ujasněte, jak často a do jakého materiálu budete šroubovat a jaké
maximální průměry vrutů nebo šroubů budete používat.
• Vyzkoušejte si, jak šroubovák padne do ruky. Některé mají příliš širokou rukojeť, která nemusí
každému vyhovovat.
• Šroubovák by měl v každém případě ukazovat, zda se nabíjí nebo zda je již dobitý.
• Ideální je, když má kufřík na uložení/přenášení.
• Oceníte vyjímatelnou baterii, tedy když je nabíječka zvlášť.
• Nejlepší jsou lithium-iontové baterie, nejméně vhodné nikl-kadmiové. Li-Ion akumulátory, mají
vyšší kapacitu, méně trpí samovybíjením a paměťovým efektem. Tyto články se vyznačují nízkou
hmotností, malými rozměry a vyšší pořizovací cenou.
• Ideální je, když má možnost nastavení utahovacího momentu, abyste šroubování mohli přizpůsobit
materiálům, se kterými pracujete.
• Výhodnější je kloubový šroubovák, který můžete nastavit jak do pistolové, tak rovné polohy.
• V každém případě je dobré dokoupit si sadu bitů a nástavců.
Technické a zátěžové zkoušky provedl Strojírenský zkušební ústav, s. p., v Jablonci nad Nisou. Zkoušky probíhaly od července do srpna 2013.

Co všechno jsme již testovali
2007

Vánoční řetězy

2008

Kompaktní zářivky

2009

Prodlužovačky s přepěťovou ochranou

2010

Halogenové žárovky
Kompaktní zářivky

2012

Fény

Cestovní adaptory

Topinkovače

Domácí kávovary

Světelné řetězy

Rychlovarné konvice
Domácí pekárny

2011

2011

Tyčové mixéry

Centrum energetického poradenství PRE
Jungmannova 747/28, 110 00 Praha 1
Po–Pá 10.00–18.00
e-mail: poradce@pre.cz
tel.: 840 550 055
www.energetickyporadce.cz
www.facebook.com/energetickyporadce
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Odšťavovače
Aku šroubováky

