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Professioneel vanaf het begin - De Wiha Basic Set L electric 

gereedschapskoffer is de ideale basisuitrusting   

Sinds juni 2020 biedt de fabrikant van handgereedschap Wiha de 34-delige Basic Set L 

electric gereedschapskoffer met basisuitrusting als speciale aanbieding aan. Het betreft 

een actiekoffer die vanaf augustus tot eind van dit jaar geleverd kan worden.  De 

compacte en robuuste polypropyleen koffer is ontworpen voor zowel startende 

elektromonteurs als voor professionele vakmensen uit de meest uiteenlopende sectoren 

met een basisbehoefte aan professioneel gereedschap voor elektrotechnische 

toepassingen. 

De uitrusting bestaat uit ergonomische SoftFinish slimFix electric schroevendraaiers, 

diverse VDE-tangen, een waterpas voor de elektricien, een 2 m lange duimstok 

waarmee ook een elektradraad getrokken kan worden en andere handige 

gereedschappen voor de elektromonteur. Deze leggen de basis voor gereedschappen 

die het dagelijkse werk voor professionals gemakkelijker maakt, de efficiëntie verhoogt 

en de veiligheid garandeert. De extra slanke, geïsoleerde klingen van de slimFix-

schroevendraaiers bereiken bijvoorbeeld ook gemakkelijk dieper gelegen schroeven bij 

bv. zekeringsautomaten. De LiftUp electric magazijnschroevendraaier met zes slimBits 

in de handgreep, die ook in de koffer zit, biedt maximale flexibiliteit voor verschillende 

schroefklussen. Een andere hightlight  is de Wiha-elektricienswaterpas, die sinds de 

marktintroductie de bestseller in het Wiha-assortiment is geworden dankzij het nuttige 

functionele ontwerp voor toepassingen in de elektrotechnische branche.  

Alle geïsoleerde, VDE-gecertificeerde gereedschappen worden individueel getest op 

10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC. Binnenin de kofferconstructie is er extra 

opbergruimte voor verdere gereedschappen, kleine onderdelen en machines. Met een 

inhoud van 20 liter, een ergonomische tweecomponenten draaggreep, oogjes voor 

hangsloten ter bescherming tegen diefstal en andere voorzieningen voldoet de Basic Set 

L electric aan de meest uiteenlopende eisen voor het comfortabel meenemen van 

gereedschap tijdens mobiele werkzaamheden.  

"Bij de ontwikkeling van de gereedschapskoffer zelf was het voor ons belangrijk om de 

hoge kwaliteitsstandaarden van functie, design en robuustheid op precies dezelfde 

manier te combineren en te implementeren als de grotere voorgangers van onze 

assortimentskoffers voor elektriciens. Het resultaat laat zien dat zelfs een compact 

kofferformaat kan voldoen aan de veeleisende professionele criteria en een blikvanger 

kan worden op de bouwplaats", legt Mario Sommer, Marketing Manager bij Wiha, uit. 
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De 34-delige koffer kan op elk moment worden uitgebreid met het brede Wiha 

assortiment handgereedschappen voor de elektromonteur 

 
 

Afbeelding 
Wiha_Tool Case Basic Set L electric_01; 
300dpi 
 
Bijschrift: 
Het robuuste ontwerp van de koffer omvat 
een essentiële basisuitrusting van 
professioneel gereedschap volgens de 
hoogste kwaliteitsnormen voor 
elektrotechnische toepassingen.   
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Bijschrift 
Slimme productoplossingen in de compacte 
gereedschapskoffer vergemakkelijken 
toepassingen in de elektro-installatietechniek 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Afbeelding 
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Bijschrift 
Praktisch: De gereedschapskoffer Basic Set 
L electric biedt extra opbergruimte voor extra 
gereedschap, machines en kleine 
onderdelen. 

 
 

 

 

 

 
 

 

U kunt hier hoge-resolutie afbeeldingen vinden:  DOWNLOAD (geldig tot 07.07.2020)  

U kunt ook direct contact met ons opnemen. 

 

 

http://datatransfer.wiha.com/Download?u=6412&f=6387&h=47ed6cef32e2948270e7b578f1c18450
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Over Wiha 

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

professioneel gebruik in industrie, installatietechniek en bouwnijverheid. 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 2019 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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