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Handgereedschapfabrikant Wiha creëert een doorbraak op het gebied van 
schroefgereedschap en presenteert 's werelds eerste elektrisch aangedreven  
E-schroevendraaier van Wiha 

Wiha speedE® - de revolutie van de schroevendraaier 

"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. 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. 

Dankzij de elektrische aandrijving neemt de Wiha E-schroevendraaier met "speed" aanmerkelijk 

sneller het tijdrovende en intensieve handmatig schroeven over in vergelijking met de 

conventionele manier van werken. Minstens tweemaal zo snel in vergelijking met handmatig 

schroeven bereiken de gebruikers met speedE® hun doel en kunnen zij op comfortabele wijze 

hun efficiency in het dagelijkse werk merkbaar verbeteren. Daarbij wordt ook nog eens 

krachtbesparend en gezonder werken mogelijk gemaakt.  

Nadat de geïntegreerde materiaalbeschermingsfunctie bij 0,4 Nm wordt geactiveerd, kan gewoon 

handmatig en met volledig gevoel tot 8 Nm worden bijgesteld resp. vastgedraaid. Op die manier 

kan de speedE® ook als volwaardige schroevendraaier worden gebruikt.  In combinatie met de 

Wiha VDE-geteste en veiligheidsgeïsoleerde slimBits kan speedE® zonder gevaar gebruikt 

worden bij werkzaamheden onder spanning.  De bewust fijn afgestelde krachtoverdracht- en 

momentcontrole in de elektrische stand betekent in het bijzonder bij gevoelige 

schroefwerkzaamheden een belangrijk voordeel voor de gebruiker. De elektrische ratelfunctie, 

die het continu overgrijpen bij handmatig schroeven tot het verleden laat behoren, draagt ook bij 

aan gezonder en efficiënter werken. 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. 

Dat maakt 's werelds eerste E-schroevendraaier van Wiha met zijn compacte, lichte design tot de 

ideale mobiele schroefhulp in de meest uiteenlopende branches en toepassingsgebieden. 

Gebruikers krijgen met speedE® bovendien maximale flexibiliteit, omdat met alle beschikbare 

schroefbits uit het Wiha slimBit-programma elektrisch kan worden geschroefd. Alle Wiha VDE 

slimBits zijn compatibel met speedE®, getest bij 10.000 V AC, 100% gecontroleerd en toegelaten 

tot 1.000 V AC.  

Met één acculading kunnen met speedE® tot 800 elektrische schroefverbindingen worden 

gerealiseerd. Dat biedt de gebruiker in het ideale geval een periode van enkele dagen waarin met 

de Wiha E-schroevendraaier kan worden gewerkt zonder dat de accu's opnieuw moeten worden 
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geladen. Standaard oplaadbare accu's in de handgreep vermijden hoge bijkomende kosten, wat 

de gebruikersvriendelijkheid van speedE® nog eens onderstreept.  

Ronny Lindskog, manager Marketing en verkoop van Wiha verklaart: "Als pionier in zijn soort 

vormt speedE® in de verdere ontwikkeling van schroefgereedschap niet alleen voor Wiha een 

nieuwe mijlpaal. speedE® is gewoon een klasse apart.  De reikwijdte en het potentieel van deze 

uitvinding voor gebruikers, de handel en de hele branche zijn enorm groot." 

De Wiha speedE® wordt de gebruiker, afhankelijk van zijn eisen en meest voorkomende taken, 

via de vakhandel aangeboden in drie startersets. Daarin zitten naast de elektrische 

schroevendraaier twee accu's, een bijpassende, draagbare acculader, een duurzame Sortimo L-

BOXX voor het transport en, al naar gelang de variant, een relevante selectie slimBits en 

easyTorque-momentadapters. 

"speedE® verenigt de hoogste standaarden aan kwaliteit, robuustheid, design, ergonomie en 

functionaliteit. Talloze testen in de praktijk, een intensieve ontwikkelingsfase en meerdere 

gebruikersenquêtes hebben ons geleid tot een doorbraak waar wij ontzettend trots op zijn. 

speedE® kan nu de wereld veroveren, hij is er klaar voor – en hoe…", sluit Lindskog af. 

www.wiha.com/speedE 

 
Tekens (met spaties): 4.037  

speedE® – de eerste E-schroevendraaier van 

Wiha 

Ontdek hem nu! Naar de clips… 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMkjoAdkLOjieg7omA_DiZfx9InwD-
UG8 
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Afbeelding  

Wiha_speedE_1_300dpi 
 
Afbeelding  

's werelds eerste E-schroevendraaier van Wiha: 
speedE®.  

Afbeelding 

Wiha_speedE_2_icons_300dpi 
 
Fotobijschrift 

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. 

 

 
Afbeelding 

Wiha_speedE_3_free_300dpi 
 
Fotobijschrift 

Wiha speedE®. In afmetingen en gewicht is hij 
vergelijkbaar met een "normale" 
schroevendraaier, wat hem tot de ideale 

mobiele begeleider maakt. 

 

 
 

Afbeelding 

Wiha_speedE_5_set3_300dpi 
 

Fotobijschrift 

De Wiha speedE® wordt de gebruiker, 
afhankelijk van zijn eisen en meest 
voorkomende taken, via de vakhandel 
aangeboden in drie startersets. 

 

 

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

de betreffende persmededeling (Beschikbaar op maandag 05.03.). U kunt ook rechtstreeks 

contact met ons opnemen. 

 

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

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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