
Persmededeling 
Wiha Werkzeuge GmbH 
Maart 2019 

 

1/5 

 

Aftrap van de Wiha ElectricVario-family – een team van 83 
krachtige profs 

Aftrap, pass, schot, doelpunt. Wiha presenteert aan gebruikers en handel een team met 

voor elke schroefklus een passende spelcombinatie: de ElectricVario-family, een onderling 

volledig met elkaar te combineren systeem van 83 gereedschappen. Het nieuw verklaarde 

"Wiha team" omvat in diverse setconfiguraties naast vele debutanten ook al langer 

bekende Wiha oplossingen. De breed uitgemeten campagne onder het motto "profvoetbal" 

voert een eigen campagnelogo, dat in de toekomst alle "teamgenoten" eenduidig voor 

gebruikers herkenbaar maakt. Gezond, efficiënt, flexibel en 100% veilig moeten gebruikers 

zo gegarandeerd elk "strafschopgebied" doorkomen en elke schroef doeltreffend 

indraaien. 

De missie van het team 

De Wiha ElectricVario-family, kortweg EVF, verenigt in zich alle schroefgereedschappen, die 

gebruikers nodig hebben voor elke uitdaging en elke schroefklus. Het volledig spanningsveilige 

systeem en de bijbehorende campagnepresentatie moeten gebruikers erbij helpen uit de 

verschillende combinatiemogelijkheden de voordelen te herkennen en optimaal te benutten.  

Individueel kunnen gebruikers hun passende "opstelling" samenstellen uit het volledige 

"profteam". 

Het kader 

Volledig in lijn met het thema profvoetbal deelt Wiha alle 83 artikelen in naar hun "spelerspositie". 

De zes verschillende handgreepvarianten "in de verdediging" hebben voor hun volgende "aftrap" 

verschillende combinatiemogelijkheden: of eerst via het slimBit-verlengstuk of momentadapter 

naar het middenveld of rechtstreeks naar de aanval. Die bestaat uit een grote selectie slimBits en 

nieuwe dopsleutels. Het doel wordt verdedigd door het mobiele momentsneltestapparaat Torque-

QuickCheck voor foutloze momentschroefverbindingen. Het samenvoegen van de vele 

"individuele talenten" tot een toepassingsgericht "team" is de taak van de "trainers": nieuwe 

gereedschapsets in functionele tassen of opvouwbare etuis of slimBit-boxen. 

De verdediging 

De "debutanten" in de verdediging zijn twee nieuwe handgreepvarianten. De nieuwe PicoFinish® 

electric onderscheidt zich met zijn slanke handgreep door finesse en precisie. En met een 

optimale balans tussen kracht en controle kan met de nieuwe slimVario® electric handgreep 

ergonomisch worden gewerkt. Daarnaast behoren bekende spelers als de kleine, wendbare 

Stubby electric, de snelle, elektrisch aangedreven speedE®, de LiftUp® electric met slimBits in 

de handgreep of de flexibel instelbare momenthandgreep TorqueVario®-S electric tot de 

basisspelers. 
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Het middenveld 

Wanneer de schroefklus een "pass naar het middenveld" vereist, wachten daar de vijf 

easyTorque momentadapters of de nieuwe slimBit-verlengstukken, -schachten en -adapters voor 

dopsleutels en handgrepen. 

De aanval 

Zij brengen de spelcombinatie tot een goed eind en scoren "de voltreffer": een groot portfolio aan 

bestaande en nieuwe slimBits en ¼" buitenzeskant-dopsleutels. Als gevolg van de intensieve 

samenwerking met gebruikers en de daardoor opgedane inzichten in de behoeften van de markt 

is het bestaande Wiha assortiment uitgebreid met een groot aantal nieuwe profielen en bitmaten. 

Of de ruimte nu krap is, de schroef diep ligt of heel vast zit, gecontroleerd of nauwkeurig moet 

worden geschroefd en of er uithoudingsvermogen of vlugheid is vereist – met de passende 

"spelcombinatie", dat wil zeggen de juiste combinatie van gereedschappen, kan elke klus 100% 

spanningsveilig, ergonomisch en efficiënt worden uitgevoerd. 

De trainers 

Zij houden de "individuele talenten" bij elkaar: de nieuwe 31-delige functionele tas, nieuwe 

opvouwbare etuis of de 6- tot 12-delige slimBit-boxen met riemhouder voor eenvoudig transport 

en uitnemen van slimBits.  

Het management 

Wiha biedt een groot palet aan communicatiemiddelen, die erbij helpen de juiste 

gereedschapsets resp. het bij het toepassingsgebied passende "kader" optimaal te selecteren. 

Daarvoor wordt een bandbreedte aan POS-materiaal en -installaties aangeboden, die zich met 

hoge attentiewaarde in het betreffende "dealerstadion" laten integreren.  

Bij de omvangrijke informatiematerialen en "fanartikelen", animaties en clips op de eigen 

landingpage komt een uitbreiding op de Wiha Virtual Reality-wereld. Men kan virtueel de 

kleedkamer van het team bezoeken en over elke speler alle details bekijken. Via de spelerstunnel 

komt men ten slotte in de groene arena van het profvoetbal. Daar wordt de gebruiker niet alleen 

verwelkomd met die typische stadionsfeer, meer ook met een speelse uitdaging in de vorm van 

doelwandschieten. Meer over de ElectricVario-family vindt u onder www.wiha.com/evf. 

 

Tekens (met spaties): 4.539 

http://www.wiha.com/evf
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Afbeelding 
Wiha_EVF_Icon_300dpi 
 
Fotobijschrift 
Het EVF-campagnelogo zal vanaf nu alle 
tot het "team" behorende producten en sets 
kenmerken en wordt naar alle campagne-
elementen doorgetrokken. 

 

Afbeelding 
EVF_NL  
 
Fotobijschrift 
Met het nieuwe Wiha kader kunnen al naar 
gelang de schroefklus verschillende 
spelcombinaties worden gevormd.  

 

 
 
Afbeelding 
Wiha_EVF_new sets_300dpi 
 
Fotobijschrift 
Nieuwe gereedschapsets in functionele 
tassen, opvouwbare etuis en nieuwe 
slimBit-boxen bundelen strategisch de 
ideale teams samen en dienen als 
praktische mogelijkheid voor transport en 
opbergen. 

 

Afbeelding 
DE-Wiha_EVF_tego_300dpi 
 
Fotobijschrift 
Voor de vakhandel worden omvangrijke 
POS-materialen en -installaties, zoals bv. 
de EVF-verkoopwand, beschikbaar 
gesteld. 

 



Persmededeling 
Wiha Werkzeuge GmbH 
Maart 2019 

 

4/5 

 

Afbeelding 
Wiha_EVF_vr-room_300dpi 
 
Fotobijschrift 
In de nieuwe Wiha Virtual Reality (VR)-
room leert men niet alleen de afzonderlijke 
profs in detail kennen, maar in de 
kleedkamer ook voorbeeldcombinaties en 
in de arena krijgt men het echte 
stadiongevoel. www.wiha.com/vr  

 

 

 

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. 

 

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. 

 

 

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