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A speedE® e-csavarhúzó most új, ipari kivitelben kapható 

Erősítés érkezik a kereskedelmi és ipari felhasználók számára: a Wiha hibrid technológiája által 

vezérelt első SpeedE® e-csavarhúzó egy új kivitele. Ezt a szerszámot a tipikus ipari alkalmazásokat 

szem előtt tartva hoztuk létre. A kompakt készletekkel ellátott új Ipari speedE® most az összes 

szokásos bitfejjel kompatibilis. Minden olyan feladathoz felhasználható, ahol a csavarok 

hagyományos csavarhúzókkal húzhatók meg és ez sokkal könnyebbé teszi a felhasználók munkáját: a 

felhasználási területek magukba foglalják a megmunkálást, az ipari karbantartást és összeszerelést, a 

motoros berendezések karbantartását és javítását, a háztartási munkákat, a fűtő, légkondicionáló és 

vízhálózati rendszereken végzett munkákat, valamint a kerékpár és motorkerékpár javítást. Az Ipari 

speedE® minden menetes csavarkötés esetében alkalmazható. 

Az új e-csavarhúzó meglepően könnyen kezelhető. Világszerte számos különféle csavarprofillal 

használható, ha az Ipari SpeedE® bittartóval és szabványos bitfejjel (1/4” 6,3 mm) van kombinálva. Az 

elektromos hajtásnak köszönhetően az Ipari speedE® időigényes, energiatakarékos csavarrögzítési 

feladatokat old meg. A felhasználónak mindössze annyit kell tennie, hogy kissé elforgatja kezét az 

ergonomikus fogantyún. A szerszám azonnal megáll, amint a felhasználó elengedi a fogantyút, vagy 

amikor a rögzítési erő eléri a 0,4 Nm-t. A csavar ezután kézzel könnyedén meghúzható. Az elektromos 

racsnis funkció kiküszöböli az állandó markolás szükségességét a csavarozás során, ezáltal tovább 

segítve a felhasználót. A speedE® funkcióinak kombinációja, azaz az elektromos csavarbehajtás, az 

anyagvédelem és a kézi meghúzás, világszerte egyedinek tekinthető. 

Az Ipari speedE® méret és súly szempontjából egy normál csavarhúzóra hasonlít. Az integrált LED 

lámpa megvilágítja a csavart és azt az alkatrészt, amelyen a felhasználó dolgozik. Az Ipari speedE® 

továbbá jelentősen javítja a hatékonyságot, mivel a csavarokat kétszer olyan gyorsan hajtja be, mint 

a hagyományos eszközök. Az automatikus csavarbehajtás során finoman beállított erőátvitel további 

védelmet nyújt a felhasználó és az anyag szempontjából érzékeny munkálatok során. 

A German Campaign for Healthier Backs orvosai és terapeutái mind a normál bitfejekkel működő 

Ipari SpeedE® terméket, mind az elektromos, 1000 V AC szigeteléssel rendelkező slimBit SpeedE® 

terméket javasolják. Mindkét kialakítással jelentős erőfeszítést lehet megtakarítani. Jelentősen 

csökkentik az ízületek, az inak és az izmok terhelését, ezáltal nem jelentenek egészségügyi veszélyt. 

Ez kiküszöböli az alkarizom túlzott terhelésének kockázatát, melyet a gyakori, monoton forgató 

mozgás és a kézi csavarozás során történő állandó markolás okoz. 

A készlet az ipari SpeedE® e-csavarhúzón kívül tartalmaz egy Ipari speedE® bittartót, 50 mm-es 

TORX® T20-bitet, egy standard 18500 újratölthető akkumulátort és egy az akkumulátornak megfelelő 

USB töltőt. 

Karakterek (szóközökkel együtt): 2,773 
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Képfelirat 

A speedE® electric terméket most az ipari változat követi. Ez az eszköz lehetővé teszi a felhasználók 

számára, hogy növeljék a munka sebességét, ne tegyenek kárt a megmunkált anyagokban és 

megőrizzék egészségüket. 

 

Fénykép: 
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Képfelirat 

A Wiha Ipari speedE® automatikusan gondoskodik az energiapazarló csavarozási feladatok 

elvégzéséről a különböző iparágakban dolgozó felhasználók számára. 

 

Fénykép 
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Képfelirat 

A Wiha Ipari speedE® a megfelelő bittartóval van kombinálva és az összes ¼ "6,3 mm-es sztenderd 

bitfejjel rugalmasan használható. 

 

Fénykép 
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Képfelirat 

Az Ipari SpeedE® e-csavarhúzó fogantyúján kívül a kompakt 5 darabos készlet tartalmaz egy 

megfelelő bittartót, egy 50 mm-es TORX® T20-bitet, egy standard 18500 akkumulátort és egy USB 

töltőt. 

 

 

Az összes nagy felbontású képet itt találja -> www.wiha.com/en/newsroom/ vagy -> 

https://www.wiha.com/gb/en/news/press-reports/ 

Az összes képfájlt a megfelelő sajtóközlemény/termékinformáció alatt találja meg. Közvetlenül 

velünk is felveheti a kapcsolatot. 

 

 

 


