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Tijd voor de volgende generatie: handgereedschapfabrikant Wiha toont de Eschroevendraaier speedE® II en de gereedschapkoffer XXL III electric

Sneller, krachtiger, nog meer modulair – nieuwe Wiha producten
2020 openen nieuwe werelden
Op 1 maart presenteert Wiha haar nieuwste uitvindingen en ontwikkelingen op het gebied
van handgereedschap en assortiments- en accessoire concepten. Modulaire display- en
wandoplossingen met de modernste design- en functionele kenmerken staan in 2020 ook
op het programma.
Tot de highlights behoort het nieuwe model van de in 2018 met de EISEN Innovation Award
bekroonde E-schroevendraaier speedE® electric. Sneller en krachtiger zorgt de Wiha speedE® II
electric met twee selecteerbare standen voor materiaalbescherming en het spanningsveilige
slimBit-wisselsysteem (tot 1.000 V AC) voor maximale keuze vrijheid

tijdens de dagelijkse

klussen van de professional. Eerst wordt automatisch ingeschroefd, vervolgens grijpt de
materiaalbeschermingsstop in. Met name bij gevoelige schroefverbindingen leidt een te hoge
krachtoverdracht al snel tot materiaalbeschadigingen. Daarom moet voor die gevallen de stand
0,4 Nm worden geselecteerd. Met de schuif op het 1,0 Nm-niveau kan de speedE® II nu ook, in
combinatie met de gele Power slimBits, worden gebruikt voor schroefklussen die een hogere
krachtsinspanning vereisen, bv. bij grotere schroeven. Nadat elektrisch is vastgeschroefd kan
daarna eventueel ook met gevoel handmatig worden gedraaid. Door de ringschakelaar is
bediening in elke werkhouding mogelijk. Een ring-LED zorgt voor optimale verlichting op het
werkstuk. De rode en gele slimBits zijn stuk voor stuk op 10.000 V AC gecontroleerd, zijn tot
1.000 V AC toegelaten en zorgen met behulp van hun signaalkleur voor het selecteren van de
juiste momentstand. Professionals, die vaak langdurig gebruik maken van schroevendraaiers,
worden daardoor qua kracht- en spierbelasting in belangrijke mate ontlast. Een omvangrijk
communicatiepakket verschaft de gebruiker gericht inzicht in de unieke werking en de voordelen
van deze nieuwe innovatie van Wiha. (www.wiha.com/speedE2)
Met de uitnodiging voor een Mars-missie presenteert Wiha haar nieuwe, 100-delige
gereedschapkoffer XXL III electric. De om zijn heuvellandschappen, bergen en andere gevaren
bekend staande planeet dient in het kader van de marktintroductiecampagne als symbolische
achtergrond om het bijzondere kofferconcept voor te stellen. Gebruikers kunnen dankzij het
functionele design van de XXL III comfortabel en probleemloos een "mobiele werkplaats op
wielen" vervoeren – ongeacht de onherbergzaamheid van het terrein of de bouwplaats. Dankzij
de robuuste, multifunctionele en op maat gesneden inhoud biedt de jongste koffergeneratie
talloze voordelen qua functionaliteit, ergonomie, efficiency en veiligheid voor de dagelijkse
werkdag van de professional. Of het nu een trap is of moeilijk begaanbaar terrein, een
ontbrekende ladder of werkbank die voor vertraging in het werk zorgt, of dat er gewoon te weinig
plek is om spullen neer te leggen of om te zitten: voor talloze uitdagingen op de bouwplaats biedt
de XXL III een passende oplossing. Extra grote, speciaal geconstrueerde wielen, een uittrekbare
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trede, een mobiele meet- en zaaghulp, opbergruimte voor grote en kleine onderdelen en
gasveren, die onbedoeld dichtvallen van het deksel voorkomen, zijn daarvan slechts enkele
voorbeelden. En als toegift: de koffer kan met een eenvoudig aan te maken etiket worden
gepersonaliseerd tot een geheel eigen begeleider. (www.wiha.com/xxl3)
Mario Sommer legt uit: "Zowel de speedE® II als de nieuwe koffer XXL III bieden gebruikers in de
toekomst een volledig nieuwe ervaring qua comfort, verlichting van hun werk, efficiency en
professionaliteit. Het is ons gelukt twee al zeer succesvolle producten naar een nog hoger niveau
te tillen. De afgelopen jaren hebben we heel veel gebruikerservaringen verzameld en een nog
beter inzicht verkregen in de dagelijkse uitdagingen van de gebruiker. Het resultaat zijn twee
producten, die grote stappen hebben gemaakt in hun ontwikkeling en er nu rijp voor zijn om
gebruikers en handel op hun unieke manier te ondersteunen."
Voor een optimale presentatie in de handel zijn modulaire display-oplossingen ontwikkeld
volgens het bouwdoosprincipe, die volledige flexibiliteit bieden qua ruimtelijke omstandigheden,
investeringsbereidheid en uitbreidingsopties op het Point of Sale. Moderne displays in
dubbelzijdig S- of M-formaat zijn zo uitgerust met op de gebruiker afgestemde communicatieelementen en slimme functionele onderdelen, dat de Wiha producten optimaal in de handel
kunnen worden aangeboden. Aanpassing van afzonderlijke displayonderdelen aan bestaande
wandconcepten is eveneens mogelijk. Tot de highlights van het Wiha aanbod behoren drie shopin-shop-systemen ter verkoopbevordering en -ondersteuning met displayconfiguratie en
productinhoud naar keuze.
Kom meer te weten over de producthighlights in het persgedeelte op website van Wiha
https://www.wiha.com/de/de/aktuell/pressemeldungen/ of onder www.wiha.com/speedE2 resp.
www.wiha.com/xxl3.
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Afbeelding
Wiha_speedEII_01_300dpi
Fotobijschrift
Snel was nog nooit zo uniek: met speedE® II
kan 3x sneller worden gewerkt dankzij de
elektrische aandrijving, hij ontziet de
gezondheid, beschermt het materiaal en
biedt volledige spanningsveiligheid tot 1.000
V AC.

Afbeelding
Wiha_speedEII_02_300dpi
Fotobijschrift
De nieuwe speedE® II met twee
selecteerbare standen voor
materiaalbescherming : 0,4 en 1,0 Nm.

Afbeelding
Wiha_speedEII_02_300dpi
Fotobijschrift
In de nieuwe speedE® II-set zijn, naast de
E-schroevendraaier zelf, twee accu's, een
bijpassende oplader, een rode slimBit en een
gele Power-slimBit inbegrepen, evenals een
Sortimo L-Boxx voor bewaren en
meenemen.

Afbeelding
Im_ElectricVarioFamily_01_300dpi
Fotobijschrift
De nieuwe gereedschapkoffer XXL III electric
biedt gebruikers talloze voordelen qua
ergonomie, efficiency, veiligheid en comfort.
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Afbeelding
Wiha_XXL III_Image01_300dpi
Fotobijschrift
Op weg naar nieuwe werelden – de nieuwe
XXL III electric zou dankzij zijn robuuste,
functionele design zelfs op Mars een goed
figuur slaan.

Beeldmateriaal in hoge resolutie vindt u hier (geldig t/m 19.03.2020). 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. In 1939 opgericht als klein 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 professionals merkbaar vergemakkelijken.
Daarom ontwikkelt 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,
stiftsleutel, bits, tangen, kunststof hamers, elektro-oplossingen en meer. Precies 80 jaar na de
oprichting ontving het bedrijf in 2019 voor haar uitstekende brandingstrategie en -ontwikkeling de
German Brand Award en de red dot award "Best of the Best". Daarnaast ontving Wiha in 2019
voor de tweede keer 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.

Contactpersoon
Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstrasse 3 – 7
D-78136 Schonach
Anne Jakubowski
(Marketing Communication/PR)
Tel.: +49(0)7722 959-209
Mobiel: +49(0)151 163 414 94
E-mail: anne.jakubowski@wiha.com
Homepage: www.wiha.com

Meer informatie over Wiha vindt u onder
www.wiha.com, in de Wiha Newsroom
http://lp.wiha.com/de/newsroom/
of op onze social media-kanalen
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