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Niezwykle porządny - kolorowy uchwyt Wiha ErgoStar  

 
Nowe klucze trzpieniowe w 9-częściowym zestawie, pomalowane lakierem UV w różnych 

kolorach i posiadające główkę kulistą o praktycznym kształcie, łączą w sobie wiele zalet 

istotnych podczas użytkowania.  Ponadto ich przechowywanie w uchwycie ErgoStar 

zapewnia użytkownikom prostotę obsługi oraz porządek w czasie codziennej pracy. 

Dobrze znane sytuacje, m.in. częste wypadanie, zapominanie lub gubienie kluczy trzpieniowych 

podczas pracy przy maszynach i urządzeniach, powinny być całkowicie wyeliminowane dzięki 

bezpiecznemu systemowi przechowywania i kolorystyce rzucającej się w oczy. Pozwalają one 

zapobiegać niepożądanym opóźnieniom całego procesu produkcji, a w skrajnych sytuacjach – 

wysokim kosztom awarii maszyn i urządzeń na skutek tego rodzaju zaniedbań i przeoczeń. 

Dzięki powłoce lakieru UV, klucze trzpieniowe oświetlane odpowiednim światłem, np. 

emitowanym przez latarkę Wiha można szybko i łatwo odnaleźć również w ciemności lub 

warunkach słabego oświetlenia.  

Ponadto do wzrostu efektywności przyczynia się innowacyjny kształt główki kulistej, ułatwiający 

dostęp do śrub i umożliwiający pracę pod kątem do 25°.  

Dodatkową zaletą dającą oszczędność czasu i ułatwiającą manipulację jest możliwość 

przechowywania narzędzi w uchwycie ErgoStar. Dziecinnie łatwe jest zarówno ich wyjmowanie, 

jak i mocne osadzanie w uchwycie. Obrócenie dowolnego klucza trzpieniowego w uchwycie 

uruchamia płynnie mechanizm otwierający, który odwraca jednocześnie wszystkie klucze w bok, 

ułatwiając w ten sposób ich wyjmowanie. Odpowiednie mocowanie zastosowane w tych 

uchwytach zapobiega wypadaniu kluczy – niezależnie od tego, czy uchwyt jest zamknięty, czy też 

otwarty. 

Firma Wiha dostarcza tym samym niezwykle uniwersalne narzędzie odznaczające się w skrzynce 

narzędziowej, które nie tylko nie sprawi kłopotu użytkownikowi, lecz również pozwoli mu 

zaoszczędzić mnóstwo czasu... www.wiha.com 

1933 znaków ze spacjami+ Nagłówek 

Motyw zdjęciowy 
Wiha_ErgoStar_c_1_300dpi 
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Motyw zdjęciowy 
Wiha_ErgoStar_c_2_300dpi 
 
 
Opis zdjęcia 
Kolorowe klucze trzpieniowe pomalowane 
lakierem UV można łatwo dobierać 
i odnajdować nawet w źle oświetlonym 
otoczeniu. 

 

Motyw zdjęciowy 
Wiha_ErgoStar_c_3_300dpi 
 
 
Opis zdjęcia 
Aby uzyskać dostęp do wszystkich kluczy, 
wystarczy jeden obrót. Łatwe wyjmowanie 
i wkładanie kluczy trzpieniowych z/do 
uchwytu ErgoStar. 
 

 

 

Motyw zdjęciowy  
Wiha_ErgoStar_c_4_300dpi 
 
 
Opis zdjęcia  
Klucze trzpieniowe Wiha rzucają się w oczy 
i ułatwiają pracę, gdyż nie sposób ich 
zapomnieć ani zgubić. 

 

 

Motyw zdjęciowy  
Wiha_ErgoStar_c_5_300dpi 
 
 
Opis zdjęcia  
Pokryte lakierem UV klucze trzpieniowe 
można łatwo odnajdować nawet w ciemnych 
przejściach, bądź pomieszczeniach przy 
użyciu latarki firmy Wiha. 
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Materiały ilustracyjne o wysokiej rozdzielczości można znaleźć na stronie działu 

informacyjnego firmy Wiha https://www.wiha.com/pl/centrum-prasowe/, w odpowiednim 

komunikacie prasowym. Zapraszamy również do nawiązania bezpośredniego kontaktu 

z naszą redakcją. 

 

O firmie Wiha 

Wiha jest jednym z największych na świecie producentów narzędzi ręcznych do użytku 

profesjonalnego w przemyśle i rzemiośle. Z małej, rodzinnej firmy założonej przed ponad 75 laty, 

firma Wiha stała się dzisiaj przedsiębiorstwem o zasięgu światowym i nadal kierowana jest przez 

kolejne pokolenia swoich założycieli – rodzinę Hahn. Za pomocą programu produktów specjalnie 

dostosowanego do potrzeb użytkowników, obejmującego innowacyjne rozwiązania narzędzi 

ręcznych zwiększających efektywność, redukujących koszty i chroniących zdrowie, pragniemy 

w sposób odczuwalny ułatwić użytkownikom codzienną pracę. Jest to naszym nadrzędnym 

celem. Dlatego firma Wiha opracowuje, konstruuje i produkuje produkty spełniające najwyższe 

wymagania pod względem jakości, funkcjonalności, żywotności i ergonomii. Idee te odzwierciedla 

szeroki wachlarz koncepcji narzędzi i ich zestawów, wkrętaków, narzędzi dynamometrycznych, 

narzędzi wielofunkcyjnych, kluczy trzpieniowych, bitów, szczypiec, młotków z miękkim obuchem 

itp. Specjalne rozwiązania profesjonalnych narzędzi VDE stanowią optymalizację i uzupełnienie 

podstawowego segmentu narzędzi firmy Wiha i odpowiedź na konkretne zapotrzebowanie ze 

strony użytkowników. Liczne wyróżnienia Design-Award potwierdzają pozycję firmy, jako lidera 

pod względem funkcjonalności, wzornictwa i jakości. W 2016 r. firma Wiha zdobyła nagrodę „TOP 

100”, dołączając do grona najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw średniej wielkości 

w Niemczech. Już w roku 2014 firma Wiha zdobyła nagrodę "Manufacturing Excellence Award" 

(MX Award) dla najlepszej firmy w Niemczech w kategorii MŚP. Nowoczesne zarządzanie 

personelem w połączeniu z głęboko zakorzenioną, otwartą i uczciwą kulturą korporacyjną, 

pomogły firmie Wiha w roku 2016 uzyskać tytuł „Atrakcyjnego Pracodawcy w Brązie” 

przyznawany przez Izbę Gospodarczą IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg. 

 

Osoba kontaktowa: 

 

Wiha Werkzeuge GmbH 

Obertalstrasse 3 – 7 

78136 Schonach 

 

Anne Jakubowski 

Tel.: +49 7722 959-209 

Tel. kom.: +49 151 163 414 94 

E-mail: anne.jakubowski@wiha.com 
Strona internetowa: www.wiha.com 

Więcej informacji na temat firmy Wiha można 

znaleźć na stronie  

www.wiha.com , 

Przejdź bezpośrednio do centrum prasowego 

https://www.wiha.com/pl/centrum-prasowe/ 

lub do naszych kanałów mediów 

społecznościowych. 

       

 

https://www.wiha.com/pl/centrum-prasowe/
../AppData/Local/Temp/Temp1_ErgoStar_lkeys_translations%20to%20check.zip/anne.jakubowski@wiha.com
http://www.wiha.com/
http://www.wiha.com/
https://www.wiha.com/pl/centrum-prasowe/
https://www.facebook.com/pages/Wiha/258938737555129
https://www.facebook.com/pages/Wiha/258938737555129
https://twitter.com/wiha
https://www.youtube.com/user/WihaWerkzeuge
https://www.instagram.com/wihaofficial

