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Nowa piła ręczna kabłąkowa electric, wkrętaki dynamometryczne z rękojeścią i w 

pełni izolowane zestawy narzędzi optymalizują ofertę produktów Wiha dla 

elektryków  

Wiha powiększa asortyment z naciskiem na bezpieczeństwo 

Producent narzędzi ręcznych Wiha poszerza ofertę dla elektryków o kilka nowych 

produktów i w pełni izolowanych kompilacji zestawów. Piła ręczna kabłąkowa electric 

Wiha, nowy wkrętak dynamometryczny z rękojeścią (5–14 Nm) i obszerne zestawy narzędzi 

ze szczypcami i kluczami widełkowymi jednostronnymi przyniosą użytkownikom wiele 

korzyści. Pod względem wydajności, dostępności i obsługi każdy produkt zdobywa własne 

punkty. Jednak wszystkie łączy jedna zasada: bezkompromisowość, jeśli chodzi o 

bezpieczeństwo i izolację. Rozszerzenie istniejącej oferty Wiha dla elektryków na 

podstawie informacji od producentów, dzięki jeszcze głębszemu wglądowi w rzeczywiste 

potrzeby segmentu dla profesjonalistów.  

Piła ręczna kabłąkowa electric 

Pierwsza w historii piła Wiha została specjalnie zaprojektowana do zastosowania przez 

elektryków. Do cięcia rur z tworzyw sztucznych, rur instalacji elektrycznych oraz kanałów 

kablowych wykonanych z tworzywa sztucznego lub metalu. Brzeszczot piły z drobnym 

ząbkowaniem umożliwia czyste cięcie. Ponadto bimetaliczna brzeszczot piły jest wyjątkowo 

trwały i wytrzymały, co prowadzi do redukcji kosztów. Za pomocą plastikowej śruby można 

szybko i łatwo wymienić brzeszczot. Ergonomiczny uchwyt został zaprojektowany dla osób 

prawo- i leworęcznych. Dzięki kontroli jednostkowej każdej piły kabłąkowej przy napięciu 10 000 

V AC nadają się one do pracy przy napięciu do 1000 V AC.   

 

Wkrętak dynamometryczny z rękojeścią T TorqueVario®-S T electric 5–14 Nm 

Kontrolowane wkręcanie przy użyciu wstępnie określonego momentu dokręcania jest jednym z 

klasycznych zadań montażu przemysłowego lub branży elektrycznej. Dzięki nowemu narzędziu 

dynamometrycznemu z regulowanym momentem dokręcania i rękojeścią można zabezpieczyć 

szeroką gamę zastosowań z wartościami dokręcania między 5–14 Nm. Ponadto, dzięki 

poprzecznemu uchwytowi ComfortGrip, obsługa jest znacznie uproszczona dla użytkownika, 

umożliwiając mu łatwe i wygodne przenoszenie wysokich momentów obrotowych. Izolowane i 

elastycznie wymienne trzony dynamometryczne z rękojeścią są indywidualnie testowane przy 

napięciu 10 000 V AC i zatwierdzone do pracy przy napięciu do 1000 V AC. Zastosowanie 

zabezpieczonych przed napięciem narzędzi dynamometrycznych nie tylko chroni materiał i 

bezpieczeństwo użytkownika, ale również zabezpiecza przed roszczeniami gwarancyjnymi i 

przeróbkami.  

 

W pełni izolowane i obszerne zestawy kluczy widełkowych jednostronnych i szczypiec 
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Do bezpiecznego montażu zacisków i tulei, połączeń przewodów i szyn zbiorczych lub do pracy 

na częściach pod napięciem należy wybierać w pełni izolowane narzędzia. Wiha oferuje teraz 

nowe zestawy w pełni izolowanych kluczy widełkowych jednostronnych i szczypiec w obszernych 

20-częściowych kompilacjach. Dzięki ich zastosowaniu można zmniejszyć ryzyko zwarć i 

zapewnić bezpieczeństwo użytkownika. Kilkakrotnie większe korzyści daje zastosowanie 

narzędzi, które są indywidualnie testowane przy napięciu 10 000 V AC i zatwierdzone do pracy 

przy napięciu do 1000 V AC. Ułożenie szczęki klucza widełkowego jednostronnego (6–32 mm) 

pod kątem 15° zapewnia łatwiejsze dojście w trudno dostępnych miejscach. W przypadku 

szczypiec zintegrowana dźwignia przełączająca umożliwia elastyczną regulację obrotów w prawo 

i w lewo. Można łatwo dotrzeć do głęboko położonych śrub za pomocą odpowiednich wkładek 

przedłużających w grzechotkach. 

„Nasze spojrzenie na wszechstronne potrzeby i specjalne wymagania branży elektrycznej staje 

się coraz bardziej wnikliwe. Od lat prowadzimy bardzo intensywną współpracę z użytkownikami z 

branży elektrycznej. Nieprzerwanie prowadzona jest analiza działań, zabezpieczeń oraz 

istniejących luk na rynku. Na podstawie tego procesu zostały wprowadzone takie rozszerzenia 

asortymentu. Możemy teraz odznaczyć kilka rzeczy na liście życzeń elektryków”. Stwierdził 

Christian Hilbert, menedżer segmentu w firmie, wyjaśniając powód rozszerzenia oferty. 

 
 
Znaki (ze spacjami):  3 903 

 

Motyw zdjęciowy 

Wiha_Buegelsaege_electric_300dpi 
 
Opis zdjęcia 

Bezpieczne, ergonomiczne, czyste cięcie – 
nowa piła Wiha została specjalnie 
zaprojektowana dla elektryków. 

 

Motyw zdjęciowy 

Wiha_Buegelsaege_electric_300dpi 
 
Opis zdjęcia 

Kontrolowane dokręcanie z momentami 
obrotowymi pomiędzy 5–14 Nm będzie w 
przyszłości jeszcze łatwiejsze dla 
użytkowników. Nowy wkrętak 
dynamometryczny z rękojeścią i 
izolowanymi trzonami zapewnia 100% 
bezpieczeństwa napięciowego.  
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Motyw zdjęciowy 

Wiha_Torque_Vario-
S_T_electric_Anwendung_300dpi 
 
Opis zdjęcia 

Nie tylko będący pod kontrolą, ale także 
bezpieczny i komfortowy obrót od śruby 
pomiędzy 5–14 Nm. 

 

Motyw zdjęciowy 

Wiha_Torque_Vario-S_T_electric_5-
14Nm_Halten 
 
Opis zdjęcia 

Włóż trzon, przytrzymaj rękojeść i 
wygodnie pracuj przy jeszcze wyższych 
momentach dokręcania. 

 

Motyw zdjęciowy 

Wiha_Werkzeug_Set_isoliert_Gabelschlue
ssel_300dpi 
 
Opis zdjęcia 

Rozbudowany, 20-częściowy zestaw 
kluczy widłowych gwarantuje szeroki 
zakres zastosowania. W pełni izolowany 
zestaw narzędzi Wiha zmniejsza ryzyko 
zwarć. 

 

 

Motyw zdjęciowy 

Wiha_Werkzeug_Ratschensets_isoliert_30
0dpi 
 
Opis zdjęcia 

W pełni izolowane i wszechstronne – nowe 
zestawy kluczy firmy Wiha ułatwiają 
obsługę na wiele sposobów oraz 
zapewniają większą wydajność i 
bezpieczeństwo w codziennym użyciu. 
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Motyw zdjęciowy 

Wiha_neue_Werkzeuge_Elektriker_300dpi 
 
 
 

 

 

Materiały ilustracyjne o wysokiej rozdzielczości można znaleźć na stronie działu 

informacyjnego firmy Wiha https://lp.wiha.com/pl/newsroom/, w odpowiednim 

komunikacie prasowym. Zapraszamy również do nawiązania bezpośredniego kontaktu 

z naszą redakcją. 

 
O firmie Wiha 
 
Wiha to jeden czołowych producentów narzędzi ręcznych przeznaczonych do użytku 
profesjonalnego w przemyśle i rzemiośle. Z małej, rodzinnej firmy założonej przed ponad 75 laty, 
stała się dzisiaj przedsiębiorstwem 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 ręcznych zwiększających efektywność, redukujących koszty 
i chroniących zdrowie użytkowników, Wiha w znaczącym stopniu wpływa na jakość i 
bezpieczeństwo pracy każdego profesjonalisty.  
Projektując i wytwarzając produkty spełniające najwyższe wymagania pod względem jakości, 
funkcjonalności, żywotności i ergonomii, Wiha wzbogaca swoje portfolio o szeroki wachlarz 
koncepcji narzędzi i ich zestawów - wkrętaków, narzędzi dynamometrycznych, narzędzi 
wielofunkcyjnych, kluczy trzpieniowych, bitów, szczypiec, młotków z miękkim obuchem itp.  
Specjalne rozwiązania profesjonalnych narzędzi ręcznych VDE stanowią optymalizację 
i uzupełnienie podstawowego segmentu narzędzi firmy i odpowiedź na konkretne 
zapotrzebowanie ze strony użytkowników.  
Już w roku 2014 firma Wiha zdobyła nagrodę "Manufacturing Excellence Award" (MX Award) dla 
najlepszej firmy w Niemczech w kategorii MŚP, zaś liczne wyróżnienia Design-Award 
potwierdzają pozycję firmy jako lidera pod względem funkcjonalności, wzornictwa i jakości. 
W 2016 r. firma Wiha została wyróżniona tytułem „TOP 100”, dołączając do grona najbardziej 
innowacyjnych przedsiębiorstw średniej wielkości w Niemczech. Nowoczesne zarządzanie 
personelem w połączeniu z głęboko zakorzenioną, otwartą i uczciwą kulturą korporacyjną 
pomogły firmie Wiha w roku 2016 uzyskać tytuł „Attractive Employer in Bronze” przyznawany 
przez izbę gospodarczą IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg. 
 

https://lp.wiha.com/pl/newsroom/
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Osoba kontaktowa 

 

Maja Sikorska 

Wiha Polska Sp. z o.o. 

ul. Budowlanych 10 b 

80-298 Gdansk 

Tel.: +48 58 762 38 30 

Fax: +48 58 762 39 00 

info.pl@wiha.com 

 

Więcej informacji na temat firmy Wiha można 

znaleźć na stronie  

Przejdź bezpośrednio do Newsroomu firmy 

Wiha https://lp.wiha.com/pl/newsroom/  

lub do naszych kanałów w mediach 

społecznościowych. 
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