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Profesjonalnie od samego początku. Skrzynka narzędziowa 

Wiha Basic Set L electric jako idealny początek przygody z 

Wiha! 

Od czerwca 2020 do końca roku, producent narzędzi ręcznych Wiha oferuje w sklepach 

specjalistycznych 34-częściową skrzynkę narzędziową Basic Set L electric. Kompaktowy 

zestaw kierowany jest do elektryków, automatyków, działu utrzymania ruchu oraz 

wymagających odbiorców indywidualnych, korzystających z profesjonalnych narzędzi do 

użytku domowego. Doskonale nadaje się także do zastosowań mobilnych. 

Zestaw składa się z ergonomicznych wkrętaków SoftFinish slimFix, kilku rodzajów 

szczypiec VDE do szerokich zastosowań, przymiaru składanego i innych narzędzi 

ręcznych. Stanowią one podstawę wyposażenia, które ułatwi każdemu specjaliście 

codzienną pracę, zwiększając jego wydajność i zapewniając bezpieczeństwo. 

Przykładem są izolowane wkrętaki slimFix z wyjątkowo wąskim trzonem, które z 

łatwością sięgają do głęboko osadzonych śrub. Bezpieczna rękojeść z magazynkiem 

bitów LiftUp zapewnia maksymalną elastyczność przy pracach związanych z 

mocowaniem, szczególnie na wysokości. Kolejny atut zestawu to poziomica Wiha dla 

elektryków, która dzięki funkcjonalnej konstrukcji do zastosowań w branży elektrycznej 

jest najlepiej sprzedającą się pozycją w asortymencie Wiha od momentu jej 

wprowadzenia. Wszystkie izolowane narzędzia z certyfikatem VDE są indywidualnie 

testowane przy napięciu 10 000 V AC i zatwierdzone dla użycia przy 1000 V AC.  

Walizka zapewnia wygodę podczas przenoszenia dzięki ergonomicznej, 

dwukomponentowej rączce. Posiada także etykietę, umożliwiającą indywidualne 

oznakowanie. Obudowa wyposażona została w dodatkowe oczka do zamocowania 

kłódek. Zawór kompensacji wyrównuje ciśnienie wewnątrz walizki, dzięki czemu można 

uniknąć kondensacji pary wodnej w obudowie. Wewnątrz skrzynki znajduje się 

dodatkowa przestrzeń do przechowywania narzędzi i małych części, które mogą okazać 

się uzupełnieniem zestawu.  

„Podczas projektowania skrzynki narzędziowej, ważne było dla nas połączenie oraz 

wdrożenie wysokiej jakości i solidnego wykonania, takiego jak w przypadku większych 

skrzynek narzędziowych z naszego asortymentu dla elektryków. Rezultat naszej pracy 

pokazuje, że nawet kompaktowy format skrzynki może spełniać wysokie wymagania 

specjalistów, a jednocześnie zwracać uwagę wyglądem na placu budowy” - wyjaśnia 

Mario Sommer, kierownik ds. marketingu w Wiha. 
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34-częściowy zestaw można w dowolnym momencie rozszerzyć narzędziami z szerokiej 

gamy produktów Wiha. 

 
 

Zdjęcie 
Wiha_Tool Case Basic Set L electric_01; 
300dpi 
 
Opis 
Solidna konstrukcja skrzynki zawierającej 
niezbędny zestaw profesjonalnych narzędzi 
spełniających najwyższe standardy jakości. 

 

  

Zdjęcie 
Wiha_Tool Case Basic Set L electric_02; 
300dpi 
 
 
Opis 
Zestaw narzędzi w kompaktowej skrzynce 
narzędziowej – praca pod napięciem 
łatwiejsza niż zwykle! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zdjęcie 
Wiha_Tool Case Basic Set L electric_03; 
300dpi 
 
Opis 
Praktyczna skrzynka narzędziowa Basic L 
electric oferuje dodatkową przestrzeń do 
przechowywania narzędzi, urządzeń i 
drobnych części. 
 

 
 

 

 

 

 
 

Zdjęcia w wysokiej rozdzielczości możesz znaleźć tutaj (link do zdjęć jest ważny do 

03.08.2020 roku) 

Możesz również skontaktować się z nami bezpośrednio. 

 

 

O firmie Wiha 

http://datatransfer.wiha.com/Download?u=6467&f=6442&h=6139e97213bf358b07e28995971a32ad
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Wiha to jeden z czołowych producentów narzędzi przeznaczonych do użytku 

profesjonalnego w przemyśle i rzemiośle. Z małej, rodzinnej firmy założonej 

ponad 80 lat temu, rozwinęła się w przedsiębiorstwo o zasięgu 

międzynarodowym i nadal kierowana jest przez kolejne pokolenia swoich 

założycieli – rodzinę Hahn. Za pomocą rozbudowanego programu 

specjalistycznych produktów, obejmującego innowacyjne rozwiązania z zakresu 

narzędzi zwiększających efektywność, redukujących koszty i chroniących 

zdrowie użytkowników, Wiha w znaczącym stopniu wpływa na jakość i 

bezpieczeństwo pracy każdego profesjonalisty. Projektując i wytwarzając 

narzędzia spełniające najwyższe wymagania pod względem jakości, 

funkcjonalności, żywotności i ergonomii, Wiha wzbogaca swoje portfolio o szeroki 

wachlarz narzędzi i ich zestawów - wkrętaków, narzędzi dynamometrycznych, 

narzędzi wielofunkcyjnych, kluczy trzpieniowych, bitów, szczypiec, młotków z 

miękkim obuchem itp. Specjalne rozwiązania profesjonalnych narzędzi ręcznych 

VDE optymalizują i uzupełniają podstawowy segment narzędzi firmy i są 

odpowiedzią na konkretne zapotrzebowanie ze strony użytkowników. Już w 2014 

r. Wiha otrzymała nagrodę Manufacturing Excellence Award (MX Award) dla 

najlepszej firmy w Niemczech w kategorii MŚP. Dokładnie 80 lat od założenia 

firmy, Wiha została nagrodzona German Brand Winner Award i nagrodą Red Dot 

Brand Award „Best of the Best” za doskonałą pracę nad rozwojem marki. W 2019 

r. Wiha po raz drugi zyskała uznanie i zaszczytne wyróżnienie „TOP 100” jako 

jedna z najbardziej innowacyjnych firm w niemieckim sektorze małych i średnich 

przedsiębiorstw.  

 
 

 

 


