
Informacja prasowa 

Wiha Werkzeuge GmbH 

Marzec 2020 

 

1/1 

 

Wkrętak elektryczny Wiha speedE® II electric – teraz jeszcze szybszy dzięki dwóm 
stopniom ochrony materiału 
 

Nowy wkrętak Wiha speedE® II electric – szybka praca jeszcze 
nigdy nie była tak bezpieczna! 
 

Producent narzędzi Wiha prezentuje nowy wkrętak speedE® II electric. Szybsza, 

mocniejsza i wszechstronniejsza w swojej koncepcji nowa generacja wkrętaka 

elektrycznego obiecuje jeszcze więcej korzyści w użytkowaniu. Wkrętak elektryczny Wiha 

speedE® II wyposażony jest w dwa stopnie ochrony materiału – 0,4 Nm i 1 Nm, co pozwala 

na szersze możliwości aplikacji. Dzięki zabezpieczonemu przed napięciem systemowi 

bitów slimBit (do 1000 V AC) ta niemiecka nowość oferuje użytkownikom maksymalne 

bezpieczeństwo, elastyczność i swobodę decyzji w codziennej pracy. 

Najnowszy wkrętak elektryczny Wiha speedE® II charakteryzuje się intuicyjną oraz łatwą 

obsługą. W pierwszym etapie wkręcanie wykonuje się 3 razy szybciej niż w przypadku 

normalnych wkrętaków, a w drugim etapie dodatkowo włącza się funkcja ochrony materiału, 

przydatna szczególnie w przypadku wrażliwych połączeń śrubowych, gdzie przenoszenie zbyt 

dużych sił szybko prowadzi do uszkodzeń materiału.  

Przy ustawieniu suwaka na poziomie 1,0 Nm, speedE® II można teraz  stosować w połączeniu z 

żółtymi bitami Power slimBit  do przykręcania z użyciem większej siły, np. w przypadku połączeń 

śrubowych z większym gwintami.  

Przełącznik pierścieniowy umożliwia komfortową obsługę we wszystkich pozycjach roboczych. 

Podświetlenie LED maksymalnie oświetla obszar roboczy, co dodatkowo ułatwia pracę i 

zapobiega tworzeniu się cienia na detalu. Zarówno czerwone i żółte bity slimBit są pojedynczo 

przetestowane przy napięciu 10 000 V AC i dopuszczone do pracy do 1000 V AC. Dzięki 

zróżnicowanej barwie bity ułatwiają dobór odpowiedniego stopnia użytej siły. W przypadku 

wrażliwych, filigranowych połączeń śrubowych stosuje się z reguły małe profile śrubowe. 

Pasujące do nich bity slimBit informują użytkownika swoim czerwonym kolorem, że do tego 

zastosowania powinien on ustawić poziom ochrony materiału na czerwonym zakresie o wartości 

0,4 Nm. W przypadku mocniejszych połączeń wymagających zastosowania większej siły i śrub o 

większych profilach, żółty kolor bitów slimBit informuje, że przy pomocy suwaka ustawionego w 

pozycji żółtej można zastosować wyższą siłę wkręcania o wartości 1,0 Nm. 

Profesjonaliści często korzystający z wkrętaków w trybie pracy ciągłej ucieszą się z 

ergonomicznego projektu wkrętaka elektrycznego speedE® II. Wyraźnie zredukowano w nim 

obciążenie siłowe, więc nie ma już konieczności wykonywania ręcznego przykręcania wiążącego 

się z dużym nakładem sił, co w przypadku wielu profesjonalistów przyczynia się do ochrony 

zdrowia. Z tego powodu nasz wkrętak polecany jest również przez niemieckich lekarzy i 

fizjoterapeutów.  

W odniesieniu do wielkości i ciężaru wkrętak elektryczny speedE® II porównywalny jest ze 

standardowymi wkrętakami, co czyni z niego idealnego towarzysza do mobilnych zastosowań. 
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Znak „Made in Germany” podkreśla, że również w kwestii wytrzymałości i jakości należy liczyć na 

najwyższe osiągi. 

Zestaw speedE® II obejmuje, oprócz wkrętaka elektrycznego, czerwony i żółty bit slimBit, dwa 

standardowe akumulatory typu 18500, pasującą do nich ładowarkę USB oraz kasetę L-Boxx Mini. 

Inne wyposażenie dodatkowe, np. adapter momentu easyTorque, kasety slimBit lub pasujący 

zasilacz sieciowy do ładowarki USB dostępne są osobno.  

Wiha speedE® II electric to obecnie najmłodszy członek 96-częściowego zestawu Wiha 

ElectricVario Family, który obejmuje wszystkie narzędzia do wkręcania, bity slimBit, klucz 

nasadowy do sześciokąta zewnętrznego ¼", adapter i wiele innych elementów, optymalnie 

pokrywających szerokie możliwości kombinacyjne w przypadku różnych zadań związanych z 

przykręcaniem. 

 (www.wiha.com/speedE2) 

 

 

Wideo produktu: 
https://youtu.be/rHKNqBAxOfU 

 

 

  

Motyw zdjęciowy: 
Wiha_speedEII_01_300dpi 
 
Opis zdjęcia: 
Szybkość jeszcze nigdy nie była tak 
wyjątkowa! SpeedE® II umożliwia 3 razy 
szybszą pracę dzięki elektrycznemu 
napędowi, chroni zdrowie i materiał oraz 
oferuje pełną ochronę do 1000 V AC. 

 

  

Motyw zdjęciowy: 
Wiha_speedEII_02_300dpi 
 
Opis zdjęcia: 
Nowy wkrętak elektryczny Wiha speedE® II 
z dwoma poziomami ochrony materiału – 0,4 
Nm i 1,0 Nm. Tu z żółtym bitem Power 
slimBit. 

 

  
 

 

http://www.wiha.com/speedEII
https://youtu.be/rHKNqBAxOfU
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Motyw zdjęciowy: 
Wiha_speedEII_02_300dpi 
 
Opis zdjęcia: 
W nowym zestawie speedE® II Set znajdują 
się oprócz wkrętaka elektrycznego dwa 
akumulatory, dedykowana ładowarka, 
czerwony bit slimBit i żółty bit Power slimBit 
oraz kaseta L-Boxx Mini, służąca do 
przechowywania i transportowania.  

  

 

Zdjęcia w wysokiej rozdzielczości znajdują się tutaj (ważne do 18.03.2020). Zachęcamy 

również do nawiązania bezpośredniego kontaktu z naszą redakcją. 

 

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 narzędzia spełniające najwyższe wymagania pod względem jakości, 

funkcjonalności, żywotności i ergonomii, Wiha wzbogaca swoje portfolio o szeroki wachlarz 

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.  

Dokładnie 80 lat od założenia firmy, Wiha otrzymała nagrodę German Brand Winner Award i 

nagrodę Red Dot Brand Award „Best of the Best” za doskonałą pracę nad rozwojem marki. W 

2019 r. Wiha po raz drugi otrzymała również zaszczytne wyróżnienie „TOP 100” jako jedna z 

najbardziej innowacyjnych firm w niemieckim sektorze MŚP. Już w 2014 r. Wiha otrzymała 

nagrodę Manufacturing Excellence Award (MX Award) dla najlepszej firmy w Niemczech w 

kategorii MŚP. 

 

 

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

http://datatransfer.wiha.com/Download?u=6055&f=6037&h=190cc05528b747f73c5296109491163a
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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.  

Odwiedź Newsroom firmy Wiha https://lp.wiha.com/pl/newsroom/  

i nasze kanały w mediach społecznościowych. 

    

mailto:info.pl@wiha.com
https://lp.wiha.com/pl/newsroom/

