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Kolejne ZŁOTO dla firmy Wiha. speedE® z nagrodą German Innovation Award 2019 

Za nami uroczysta gala German Innovation Award. 28 maja, w Niemieckim Muzeum Techniki w Berlinie, 

producent narzędzi ręcznych Wiha odebrał złotą nagrodę dla wkrętaka elektrycznego speedE®, który 

wynosi pracę profesjonalnych wykonawców na zupełnie nowy poziom. 

Radość w Schonach jest ogromna. Po otrzymaniu złotej nagrody German Design Award 2019, innowacyjna 

moc wkrętaka elektrycznego została również doceniona przez Niemiecką Radę Wzornictwa. Nagroda 

German Innovation Award przyznawana jest produktom, które przyczyniają się do rozwoju technologii i w 

znaczący sposób wpływają na jakość i komfort w różnych dziedzinach życia.  

Dzięki speedE®, Wiha zredefiniowała pojęcie wkrętaka tradycyjnego i przeobraziła go w elektrycznie 

napędzane narzędzie do wkręcania w technologii hybrydowej. Ten wynalazek, dedykowany 

profesjonalistom pracującym w branży elektrycznej, rewolucjonizuje dotychczasowe podejście do 

codziennych zadań wykonawczych.  

Nagrodę z rąk dyrektora generalnego Niemieckiej Rady Wzornictwa, odebrali projektant firmy Wiha – 

Andreas Beh oraz kierownik działu projektowania – Holger Knaust.  

- Wkrętak speedE® tworzy nową technologiczną kategorię, wypełniając lukę na rynku narzędzi ręcznych. 

To swoisty „elektryczny rower” wśród śrubokrętów, który łączy wkręcanie automatyczne z utrzymaniem 

pełnej kontroli manualnej – wyjaśnia Beh. - Dla użytkownika to zauważalne ułatwienie pracy. Niezwykle 

cieszymy się, że potencjał ten został zauważony przez jury – dodaje ekspert firmy Wiha. 

Ocena konkursowa obejmuje przede wszystkim poziom innowacyjności, korzyści dla użytkownika 

i rentowność. Pod uwagę brane są również: potencjał, trwałość, jakość, technologia, funkcjonalność 

oraz efekt synergii. speedE® spełnia te kryteria, a użytkownicy docenili go przede wszystkim ze względu na 

wyjątkową wielozadaniowość. W połączeniu z wyposażonymi w izolację ochronną bitami slimBit, wkrętak 

speedE® może być bezpiecznie stosowany w obszarze roboczym pod napięciem do 1000 V AC, a dzięki 

swojej ergonomicznej konstrukcji dba o zdrowie i komfort wykonawców. Rozmiar, format i ciężar 

podwójnego laureata złotej nagrody są bowiem porównywalne z konwencjonalnym wkrętakiem.  

Holger Knaust nie ukrywa radości z  kolejnej honorowej nagrody. - Dla całego zespołu projektowego, ale 

także dla wszystkich innych działów zaangażowanych w koncepcję speedE®, wyróżnienie to stanowi 

wspaniałe poparcie dla naszych osiągnięć i podkreśla moc innowacji ukrytą w speedE® - podkreśla z dumą 

ekspert Wiha.  
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Motyw zdjęciowy 
Wiha_speedE_gia19_gda19_300dpi 
 
Opis zdjęcia 
Teraz już podwójne ZŁOTO: ZŁOTO po 
rozdaniu nagród German Design Award 
2019, a obecnie także ZŁOTE trofeum po 
ceremonii nagród German Innovation 
Award 2019 za wkrętak speedE®. 

 

 
 
Motyw zdjęciowy 
GIA2019_Wiha_goldwinner_stage_300dpi 
 
Źródło: © Niemiecka Rada Wzornictwa / 
Zdjęcia: Martin Diepold | Grand Visions 
 
Opis zdjęcia 
Holger Knaust (z lewej) i Andreas Beh 
(z prawej) przyjmują gratulacje Andreja 
Kupetza, dyrektora generalnego German 
Design Council (centrum), w Berlinie 
w imieniu swoich kolegów z działu 
projektowego i całego zespołu firmy 
Wiha. 

 

 
Motyw zdjęciowy 
GIA2019_Wiha_goldwinner_ABeh_HKnau
st 
 
Quelle: © Wiha 
 
Opis zdjęcia 
Holger Knaust (z prawej), kierownik działu 
projektowania w Wiha, ze swoim 
współpracownikiem z działu, Andreasem 
Beh (po lewej), mają przyjemność zawieźć 
certyfikat i złote trofeum z Berlina „do 
domu w Schwarzwaldzie”.  

 

 

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. 

 
 

 

 

https://lp.wiha.com/pl/newsroom/
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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 80 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 2019 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. 

 

 

Wiha Polska Sp. z o.o. 
ul. Budowlanych 10 b 
80-298 Gdańsk 
 
 
Osoba kontaktowa 

 

Maja Sikorska 

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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