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Dubbel GOUD voor Wiha – speedE® behaalt ook nog de German 

Innovation Award 2019 in Goud 

Op 28 mei vond de plechtige prijsuitreiking plaats van de German Innovation Award in het 

Duitse Techniekmuseum in Berlijn. Handgereedschapfabrikant Wiha uit Schonach ontving 

GOUD voor haar E-schroevendraaier speedE®. Twee vertegenwoordigers van de 

onderneming namen in de Duitse hoofdstad de trofee in ontvangst voor deze uitvinding, 

die gebruikers handmatig schroeven aanzienlijk makkelijker maakt. 

De blijdschap in Schonach is groot. Na de German Design Award 2019 in Goud werd nu ook nog 

de innovatiekracht van de E-schroevendraaier door de German Design Council met Goud 

onderscheiden. De German Innovation Award waardeert branche-overstijgend producten en 

oplossingen, die zich vooral onderscheiden doordat zij de gebruiker centraal stellen en 

meerwaarde bieden ten opzichte van bestaande oplossingen.  

Wiha heeft met speedE® de gangbare schroevendraaier doorontwikkeld tot een met hybride 

techniek elektrisch aangedreven schroefgereedschap. Nauwkeurig op de behoeften van de 

gebruiker in de elektromontage afgestemd, revolutioneert deze uitvinding het tot nu toe 

handmatige schroefproces.  

Andreas Beh, productontwikkelaar van Wiha, reisde vanuit het Zwarte Woud samen met 

manager productontwikkeling Holger Knaust af naar Berlijn om bij de prijsuitreiking de trofee van 

de heer Kupetz, CEO van de German Design Council, in ontvangst te nemen. "speedE® vormt 

een geheel eigen gereedschapcategorie en dicht een duidelijk gat op de markt voor 

schroefgereedschap.  Als "e-bike onder de schroevendraaiers" integreert hij automatisch 

schroeven met het behoud van handmatige controle", aldus Beh, en hij vervolgt: "Voor gebruikers 

betekent dat een enorme verlichting van het werk. We zijn ontzettend blij, dat dit potentieel door 

de jury is erkend en onderscheiden".  

Voor de jurybeoordeling gelden primair criteria als innovatieniveau, voordeel voor de gebruiker en 

return on investment. Maar ook factoren als productielocatie, werkgelegenheid, levensduur, 

marktrijpheid, technische kwaliteit en functie, materiaalkwaliteit en synergie spelen in het 

jureringsproces een belangrijke rol. Voor gebruikers in de elektromontage scoort hij op geheel 

eigen wijze: in combinatie met de geïsoleerde slimBits kan met speedE® aan spanningvoerende 

delen tot 1.000 V AC volkomen veilig worden gewerkt – en door zijn ergonomische ontwerp ook 

nog eens krachtbesparend en gezond. Qua omvang, formaat en gewicht is de dubbele gouden 

medaillewinnaar vergelijkbaar met een gangbare schroevendraaier.  

Holger Knaust is in zijn nopjes met deze nieuwe eervolle onderscheiding: "Voor ons complete 

team van productontwikkelaars, maar ook voor alle andere afdelingen die aan het concept van 

speedE® hebben bijgedragen, is deze onderscheiding een geweldige bevestiging van onze 

prestatie en onderstreept deze de innovatiekracht, die in speedE® steekt."  
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Fotobijschrift 

Nu zelfs tweemaal met GOUD 
onderscheiden: na de German Design 
Award 2019 in GOUD nu ook nog eens de 
German Innovation Award 2019 in GOUD 
voor speedE®.  
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Holger Knaust (links) en Andreas Beh 
(rechts) nemen in Berlijn, namens hun 
collega-productontwikkelaars en het 
complete Wiha-team, de felicitaties in 
ontvangst van Andrej Kupetz, CEO van de 
German Design Council (midden) 
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Holger Knaust (rechts), manager 
productontwikkeling bij Wiha, kijkt ernaar 
uit samen met zijn collega-
productontwikkelaar Andreas Beh (links) 
de oorkonde en gouden trofee vanuit 
Berlijn "mee naar huis in het Zwarte Woud" 
te mogen nemen  

 

 

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. 

 

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 80 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. 

 

 

Bedrijf 
 

Wiha Werkzeuge GmbH 

Obertalstrasse 3 – 7 

D-78136 Schonach 

 

Contactpersoon Pers / Media 
Communicatie 
Anne Jakubowski 

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

Mobiel: +49(0)151 163 414 94 

E-mail: pr@wiha.com 
 

 

Meer over Wiha vindt u onder  

www.wiha.com of in onze sociale media 

kanalen 
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