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Wiha E-schroevendraaier speedE® II electric draait nu nog sneller en heeft twee 
levels voor materiaalbescherming 
 

De nieuwe Wiha speedE® II electric – snel was nog nooit zo 
veilig   
 

Handgereedschapfabrikant Wiha presenteert de nieuwe E-schroevendraaier speedE® II 

electric. Sneller, krachtiger en veelzijdiger van opzet belooft de nieuwe generatie van de 

elektrische schroevendraaier nu nog meer praktische voordelen. De Wiha speedE® II is 

voorzien van twee standen voor materiaalbescherming, 0,4 Nm en 1 Nm, waardoor een 

heel nieuw scala aan toepassingen mogelijk wordt. Dankzij het geïsoleerde slimBit-

wisselsysteem (tot 1.000 V AC) biedt deze noviteit "Made in Germany" gebruikers 

maximale veiligheid, flexibiliteit en beslissingsvrijheid voor het dagelijkse werk van 

professionals.  

De wereldwijd unieke werking onderscheidt zich door zijn even intuïtieve als eenvoudige 

bediening: Eerst wordt 3x zo snel als met een gangbare schroevendraaier automatisch 

geschroefd, dan grijpt de materiaalbeschermingsstop in. Met name bij gevoelige 

schroefverbindingen, waarbij fingerspitzengefühl is vereist, leidt een te hoge krachtoverdracht al 

snel tot materiaalbeschadigingen. Daarom moet voor die gevallen de stand 0,4 Nm worden 

geselecteerd.  

Met de schuif op het 1,0 Nm-niveau kan de speedE® II nu ook, in combinatie met de gele Power 

slimBits, worden gebruikt voor schroefklussen die een hogere krachtsinspanning vereisen, bv. bij 

grotere schroeven. Na het elektrisch inschroeven kan de schroef eventueel in beide standen met 

gevoel ook handmatig verder worden vastgedraaid.  

Door de ringschakelaar is bediening in elke werkhouding comfortabel mogelijk. Een ring-LED 

zorgt voor optimale verlichting, voorkomt schaduwen op het werkstuk en maakt het werk voor de 

gebruiker nog gemakkelijker. De rode en gele slimBits zijn stuk voor stuk op 10.000 V AC 

gecontroleerd,  zijn tot 1.000 V AC toegelaten en zorgen met behulp van hun signaalkleur voor 

het selecteren van de juiste momentstand. Bij gevoelige, fijne schroefverbindingen worden 

doorgaans kleine schroefprofielen toegepast. De daarbij passende slimBits signaleren met hun 

rode kleur de gebruiker, dat hij voor deze toepassingen de materiaalbeschermingsstand op het 

rode 0,4 Nm-niveau moet zetten. Bij  verbindingen met grotere schroefprofielen  waar meer 

kracht vereist is signaleert de gele kleur van de betreffende slimBits, dat de schuif ook op geel en 

dus op de krachtige 1,0 Nm kan worden ingesteld.  Met behulp van los verkrijgbare EasyTorque 

adapters kan ook op de aandraaimomenten 0.8,  2.0, 2.5 , 2.8 en 4.0 Nm worden vastgedraaid. 

Professionals, die vaak langdurig gebruik maken van schroevendraaiers, worden door de inzet 

van de ergonomisch ontworpen speedE® II qua kracht- en spierbelasting in belangrijke mate 

ontlast omdat het krachtenslopende handmatige schroeven vervalt. Spieren en pezen in handen 

en armen worden, net als het volledige bewegingsapparaat, minder belast, wat voor gebruikers 

uit vele beroepsgroepen, die dagelijks met gangbaar schroefgereedschap moeten werken, tot 
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een tastbaar betere gezondheid leidt. Daarom wordt de speedE® ook door Duitse artsen en 

fysiotherapeuten van de AGR aanbevolen  

Qua afmetingen en gewicht is de speedE® II vergelijkbaar met gangbare schroevendraaiers, wat 

hem voor mobiel gebruik tot de ideale begeleider maakt. De kwalificatie "Made in Germany" 

onderstreept, dat ook qua robuustheid en kwaliteit aan de hoogste maatstaven wordt voldaan. 

In de speedE® II-set zijn, naast de E-schroevendraaier zelf, zowel een rode als een gele slimBit, 

twee standaard accu's van het type 18500, een bijpassende USB-oplader en een L-Boxx Mini 

inbegrepen. Andere accessoires, zoals de easyTorque momentadapter, slimBit-boxen en etuis of 

bv. een bijpassende netadapter voor de USB-oplader, zijn apart verkrijgbaar.  

De Wiha speedE® II electric is het jongste lid van de nu al 96-delige ElectricVario-family van 

Wiha, die alle schroefgereedschappen, slimBits, ¼" zeskandopsleutels, adapters en nog veel 

meer in zich verenigt, om met veelzijdige combinatiemogelijkheden elke schroefklus te kunnen 

afdekken. www.wiha.com/speedE2 

 

 

Naar de productvideo  

https://youtu.be/rHKNqBAxOfU 
 

 

  

Fotobijschrift 
Snel was nog nooit zo uniek: met speedE® II 
kan 3x sneller worden gewerkt dankzij de 
elektrische aandrijving, hij ontziet de 
gezondheid, beschermt het materiaal en 
biedt volledige spanningsveiligheid tot 1.000 
V AC. 

 

  

http://www.wiha.com/speedEII
https://youtu.be/rHKNqBAxOfU
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Fotobijschrift 
De nieuwe speedE® II met twee 
selecteerbare 
materiaalbeschermingsstanden van 0,4 en 
1,0 Nm. Hier met een gele Power slimBit.  

  
 

 

Fotobijschrift 
In de nieuwe speedE® II-set zijn, naast de 
E-schroevendraaier zelf, twee accu's, een 
bijpassende oplader, een rode slimBit en een 
gele Power-slimBit inbegrepen, evenals een 
L-Boxx Mini voor bewaren en meenemen. 

 

  

Beeldmateriaal in hoge resolutie vindt u hier (geldig 18.03.2020). 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. In 1939 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 professionals merkbaar vergemakkelijken. 

Daarom ontwikkelt 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, 

stiftsleutel, bits, tangen, kunststof hamers, elektro-oplossingen en meer. Precies 80 jaar na de 

oprichting ontving het bedrijf in 2019 voor haar uitstekende brandingstrategie en -ontwikkeling de 

German Brand Award en de red dot award "Best of the Best". Daarnaast ontving Wiha in 2019 

voor de tweede keer 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. 

 

 

Contactpersoon 

 

Wiha Werkzeuge GmbH 

Obertalstrasse 3 – 7 

D-78136 Schonach 

 

 

 

 

 

 
 

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

(Marketing Communication/PR) 

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

Mobiel: +49(0)151 163 414 94 

E-mail: anne.jakubowski@wiha.com 

Homepage: www.wiha.com 

Meer informatie over Wiha vindt u onder  

www.wiha.com, in de Wiha Newsroom 

http://lp.wiha.com/de/newsroom/  

of op onze social media-kanalen 
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