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Spectaculaire beursdeelname en overweldigend succes van speedE® maken de 

Eisenwarenmesse Köln voor Wiha tot een historische mijlpaal 

De Wiha E-schroevendraaier speedE® gaat in Keulen als een raket van start 

– voor Wiha en de branche is sindsdien niets meer zoals het eerder was 

"De business zoals wij die kennen, zal nooit meer hetzelfde zijn… Een product dat is 

ingeslagen als een bom, een bijpassend aansprekende beursdeelname, een perfecte tv-

backup, een ongeëvenaard marketingpakket en een enorme verkoopprestatie – combineer 

dat en je hebt de Eisenwarenmesse 2018 voor Wiha." – Met deze volzin begint de 

samenvatting van Wiha-manager Ronny Lindskog van de afgelopen beursdeelname in 

Keulen van 4- 7 maart. Voor een groot deel van het internationale vakhandelpubliek gold 

de "Eisenaward"-winnaar Wiha speedE® als DE beursinnovatie van 2018. 

De eerste verkoop- en bestelcijfers, de feedback van de verzamelde Europese 

handelsgemeenschap en de weerklank in de media de eerste week "na Keulen" laten Lindskog 

ruimte voor slechts één conclusie: "speedE® ging als een raket. Hij kwam, hij draaide en hij 

overwon op alle fronten". De intensieve planning en voorbereiding van de uitrol van het nieuwe 

"Wiha wonderkind speedE®" was meer dan de moeite waard geweest. Al op de eerste beursdag 

werd speedE® bekroond als winnaar van de innovatiecompetitie "Eisenaward 2018". En dat was 

slechts de opmaat. De succesvolle productintroductie katapulteerde Wiha in slechts een paar 

dagen tijd naar een volledig nieuwe uitgangspositie in de meest uiteenlopende verkoop- en 

afzetkanalen, leidde tot een compleet andere perceptie door de complete branche en tot een 

belangstelling, die Wiha zo nog niet eerder had meegemaakt. 

Zowel het grote standoppervlak over twee niveaus als het volledig nieuwe beursdesignconcept 

met de modernste presentatietechnieken vormden voor Wiha het raamwerk voor een 

spectaculaire show, nooit eerder vertoond in de historie van de handgereedschapfabrikant. "Onze 

presentatie was ongeëvenaard in de branche, het was een regelrechte donderslag" – de Wiha-

manager Marketing en verkoop komt bijna woorden tekort. Reusachtige LED-schermen 

bazuinden de boodschap van Wiha in zowel beeld als geluid tot in de uithoeken van hal 10.1. De 

rol van de hoofdpersoon van Wiha was vanaf het begin helder. Met de uitvinding van een 

elektrisch aangedreven E-schroevendraaier, die door zijn wereldwijd unieke drietrapsproces voor 

talloze schroefklussen grote voordelen biedt, betrad Wiha tot dan toe volledig nieuw terrein op het 

gebied van handgereedschap. De bewust fijn afgestelde krachtoverdracht in de automatische 

stand, de materiaalbeschermingsfunctie vanaf 0,4 Nm en de mogelijkheid tot handmatig 

bijstellen, in combinatie met zijn ergonomische design, vormen de basis van de uitgekiende 

techniek van speedE®. Meer over deze uitvinding van Wiha is te vinden op de speedE®-website, 

www.wiha.com/speede. 

De speedE®-tournee ging verder in Frankfurt van 18 – 23 maart. Op Light+Building 2018, waar 

meer dan 200.000 bezoekers kwamen, kon iedereen zich opnieuw laten overtuigen door de 

http://www.wiha.com/speede
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nieuwste uitvinding van Wiha en door alle overige highlights in het assortiment voor de 

elektrobranche. 

Vanaf 9 april zal Wiha ook op de nationale Duitse televisie , op de zenders ARD en ZDF,  in de 

vroege avond de speedE® met een tv-commercial aan het brede publiek tonen. 

 
Tekens (met spaties): 3.076  

speedE® – de eerste E-schroevendraaier van 

Wiha 

Ontdek hem nu! Naar de clips… 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMkjoAdkLOjieg7omA_DiZfx9InwD-
UG8 

 

 

 

 
 

Afbeelding 
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Afbeelding 

Het internationale vakhandelpubliek was 
enthousiast over de beursdeelname van 
Wiha en haar productpresentatie. 
  

Afbeelding 
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Afbeelding 

De Wiha beursdeelname had een 
signaalwerking: de ondersteunende 
marketingmaatregelen rondom speedE 
gaven hem een raketstart op de markt. 

 

Afbeelding 

Wiha_speedE_3_free_300dpi 
 
Fotobijschrift 

Wiha speedE®. In afmetingen en gewicht 
is hij vergelijkbaar met een "normale" 
schroevendraaier, wat hem tot de ideale 

mobiele begeleider maakt. 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMkjoAdkLOjieg7omA_DiZfx9InwD-UG8
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMkjoAdkLOjieg7omA_DiZfx9InwD-UG8
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Afbeelding 

Wiha_speedE_2_icons_300dpi 
 
Fotobijschrift 

Drie stappen in één beweging: eerst vlot 
elektrisch indraaien tot de 
materiaalbeschermingsfunctie van 
0,4 Nm, daarna handmatig, met gevoel 
met de elektrische ratelfunctie bijstellen 
en vastdraaien.  

Afbeelding 

Wiha_speedE_5_set3_300dpi 
 

Fotobijschrift 

De Wiha speedE® wordt de gebruiker, 
afhankelijk van zijn eisen en meest 
voorkomende taken, via de vakhandel 
aangeboden in drie startersets. 

 

 

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. 

 

 

https://www.wiha.com/nl/perscentrum
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Over Wiha 

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

professioneel gebruik in industrie en nijverheid. Meer dan 75 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. 

 

 

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 

       

 

 

      

 

 

 

  

../../AppData/Local/AppData/Local/Temp/Temp1_speedE_changes_toCheck.zip/Übersetzungen_zu%20prüfen/anne.jakubowski@wiha.com
http://www.wiha.com/
http://www.wiha.com/
https://www.wiha.com/nl/perscentrum
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

