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Wiha laat zich op de komende Internationale Bouwbeurs zien met vele highlights 
op het gebied van handgereedschappen:  inclusief nieuwe tanginnovaties, het 
nieuwe Wiha bit concept en 's werelds eerste elektrische schroevendraaier 
speedE® van Wiha 
 

Wiha presenteert op de Bouwbeurs naast speedE® haar 
nieuwste ontwikkelingen op het gebied van handgereedschap 
 

Wiha Werkzeuge GmbH producent van handgereedschappen kijkt er naar uit om haar 

brede portfolio aan innovatieve handgereedschappen en noviteiten tijdens de Bouwbeurs 

in Utrecht van 4 t/m 8 februari 2019 te kunnen presenteren.  De focus zal komen te liggen 

op productinnovaties op het gebied van tangen, bits en schroefgereedschappen die op de 

eindgebruiker zijn afgestemd. Ook inbegrepen is speedE®. De eerste schroevendraaier ter 

wereld van Wiha heeft sinds de lancering in 2018 in de hele industrie voor sensatie 

gezorgd. 

Naast het verhogen van de efficiëntie en ergonomische toepassingen biedt het brede programma 

echte voordelen  voor de gebruiker resp. duidelijk merkbare en zichtbare meerwaarde op het 

hoogste niveau. De volgende ontwikkelingen behoren tot de hoogtepunten voor beursbezoekers 

in Utrecht: 

Het nieuwe Wiha bit concept 

De onderverdeling van het Wiha bitassortiment in nog maar drie kleurgemarkeerde categorieën 

betekent een radicale vereenvoudiging van het kiezen. Alle Wiha bits zijn bovendien voortaan 

geschikt zowel voor normale schroefwerkzaamheden als voor gebruik met impact- en 

slagschroevendraaiers. Het nieuwe bitconcept leidt de gebruiker binnen de kortste keren via een 

extreem eenvoudige classificatie aan de hand van de vorm van de schroef naar de juiste bit. Een 

nieuwe, door Wiha gepatenteerde bittechnologie voorziet daarnaast, door de verlengde 

torsiezones van de nieuwe bits, in een ten 120 keer langere levensduur – ten opzichte van bv. 

Wiha Standard bits. Om de bits eenvoudiger terug te kunnen vinden, laten speciale UV-coatings 

de blauwe, gele en rode bits fluorescerend "oplichten" wanneer ze met een geschikte lichtbron 

worden beschenen, zoals bv. de Wiha zaklamp. 

Tangsleutel Classic - De knoploze oplossing voor krappe locaties 

Het instellen van de vereiste sleutelmaat direct op het werkstuk, zonder druk op de knop, maakt 

het werken sneller en gemakkelijker. Slijtage en beschadiging van gevoelige oppervlakken wordt 

door de zeer gladde en parallel bewegende bekken geminimaliseerd. Dankzij de tot wel 

tienvoudige handkrachtversterking worden pers- en buigwerkzaamheden een stuk gemakkelijker 

en wordt de belasting op spieren en pezen verminderd. Nog een pluspunt is het ratelprincipe. De 

openingsslag van de bekken maakt sneller schroeven mogelijk door eenvoudig "overglijden". 

Daardoor wordt ook de toegankelijkheid van krappe locaties aanmerkelijk verbeterd. Verdere 

bijzonderheden zijn de zelfklemming vanaf sleutelmaat 17 en de met de knoploze werking 

samenhangende bedienings- en toepassingsmogelijkheden voor zowel rechts- als linkshandigen. 
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speedE® – de eerste E-schroevendraaier van Wiha 

"Drive with speed, fix with feeling" – met deze slogan belooft Wiha gebruikers van speedE® , 's 

werelds eerste E-schroevendraaier van Wiha, dat ze hun schroefklussen minimaal dubbel zo snel 

kunnen voltooien.  Een elektromotor ondersteunt het indraaien van schroeven – tot 0,4 Nm om zo 

het materiaal te beschermen. De bewust fijn afgestelde krachtoverdracht- en momentcontrole in 

de elektrische stand betekent in het bijzonder bij gevoelige schroefwerkzaamheden een 

belangrijk voordeel voor de gebruiker. Handmatig en met volledig controle kan de schroef 

vervolgens verder worden gefixeerd, net zoals bij een normale schroevendraaier. Een 

innovatieve, elektrische ratelfunctie ondersteunt de gebruiker daarbij. Het wereldwijd unieke 

drietrapsproces van speedE® maakt aanmerkelijk sneller, efficiënter en tegelijkertijd 

gecontroleerder en gezonder werken mogelijk. Een geïntegreerd LED lampje zorgt ervoor dat 

gebruikers ook in het donker uitstekend kunnen werken met speedE®. Zowel qua afmetingen als 

gewicht is speedE® vergelijkbaar met een "normale" schroevendraaier. 

Beursbezoekers kunnen zichzelf  op de internationale Bouwbeurs  overtuigen en laten inspireren 

door de vindingrijkheid van de gereedschapproducent uit het zuiden van Duitsland.  Wiha kijkt 

ernaar uit geïnteresseerd vakpubliek te ontmoeten in hal  12 B053!  
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Bouwbeurs Utrecht: Wiha met vele highlights op 
het gebied van handgereedschappen. 
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De bits van de drie eenvoudig te onderscheiden 
categorieën hebben een 120 keer langere 
levensduur en een fluorescerende gekleurde 
coating en zijn bovendien geschikt voor zowel 
normale als impactschroefwerkzaamheden.  
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De nieuwe Wiha tangsleuten Classic. Slanke 
uitvoering door drukknoploze instelling voor 
gebruik bij werkzaamheden met weinig ruimte 
en voor minder risico op beschadiging. 

 

Afbeelding 
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Voor werkzaamheden aan gevoelige, veredelde 
oppervlakken, zoals kranen voor sanitair en 
verwarming, en op krappe locaties. Hét 
alternatief voor een steeksleutelset. 
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's werelds eerste E-schroevendraaier van Wiha: 
speedE®.  
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Drie stappen in één beweging: eerst vlot 
elektrisch indraaien tot de 
materiaalbeschermingsfunctie van 0,4 Nm, 
daarna handmatig, met gevoel met de elektrische 
ratelfunctie bijstellen en vastdraaien. 

 

 

Beeldmateriaal in hoge resolutie vindt u in:  https://www.wiha.com/nl/perscentrum onder 

de betreffende persmededeling. U kunt ook rechtstreeks contact met ons opnemen. 

 

Over Wiha 

Wiha is een van 's werelds toonaangevende fabrikanten van handgereedschappen voor 

professioneel gebruik in industrie en nijverheid. Meer dan 75 jaar geleden opgericht als klein 

https://www.wiha.com/nl/perscentrum
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familiebedrijf, is Wiha tegenwoordig een wereldwijd opererend bedrijf dat nog altijd wordt geleid 

door de familie Hahn. Met een speciaal op de behoeften van gebruikers afgestemd 

productprogramma van innovatieve handgereedschapoplossingen, die efficiency verhogen, 

kosten verlagen en de gezondheid ontzien, wil Wiha de dagelijkse werkzaamheden van 

gebruikers merkbaar vergemakkelijken. Daarom ontwikkelt, construeert en produceert Wiha 

producten met de hoogste eisen aan kwaliteit, functionaliteit, duurzaamheid en ergonomie. Deze 

vormen samen een omvangrijk assortiment aan gereedschapconcepten en -sets, 

schroevendraaiers, momentgereedschappen, multitools, stiftsleutels, bits, tangen, kunststof 

hamers en meer. Speciale professionele VDE handgereedschapoplossingen optimaliseren en 

voltooien behoefte- en vraaggericht het aanbod op basis van de Wiha segmentgedachte. Talrijke 

design award-onderscheidingen onderstrepen onze leidende positie in functie, design en 

kwaliteit. In 2016 ontving Wiha de eervolle onderscheiding tot de "TOP 100" meest innovatieve 

middelgrote bedrijven van Duitsland te behoren. Al in 2014 werd Wiha onderscheiden met de 

Manufacturing Excellence Award (MX Award) als beste MKB-bedrijf van Duitsland. Modern 

personeelsmanagement in combinatie met een diepgewortelde open en eerlijke bedrijfscultuur 

leverden Wiha in 2016 de onderscheiding "Aantrekkelijke werkgever in brons" op van de IHK 

Schwarzwald-Baar-Heuberg. 

 

 

Contactpersoon: 

 

Bedrijf 

Wiha Werkzeuge GmbH 

Obertalstrasse 3 – 7 

D-78136 Schonach 

 

Anne Jakubowski 

Tel.: +49(0)7722-959-209 

Mobiel: +49(0)151 163 414 94 

E-mail: 
anne.jakubowski@wiha.com 
Homepage: www.wiha.com   

 

Meer over Wiha vindt u onder  

www.wiha.com, 

direct in het perscenter 

https://www.wiha.com/nl/perscentrum 

of in onze sociale media kanalen 
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