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De automatische afstriptang van Wiha, voor een grote bandbreedte aan kabels, met 
voordelen op het gebied van zowel efficiency en ergonomie als veiligheid 

Het multitalent onder de Wiha tangen voor het eenvoudig afwerken van 

kabels 

Handgereedschapfabrikant Wiha biedt met zijn automatische afstriptang een multifunctioneel stuk 

gereedschap voor het afwerken van kabels. Zijn inzet maakt het gebruikers mogelijk efficiënter, 

veilig en ergonomisch de typische taken van deze discipline uit te voeren: op maat maken, 

ontmantelen en strippen. Daarnaast kan de tang worden ingezet bij een grote bandbreedte aan 

kabels van 0,03–16 mm², wat minder wisselen van gereedschap betekent en tegelijkertijd 

aanvullende voordelen biedt wat betreft flexibiliteit en tijdbesparing. 

Met behulp van de knipfunctie kunnen de meest uiteenlopende kabels probleemloos op de 

gewenste maat worden afgeknipt. Met de metalen mesopname belooft Wiha een passende lange 

levensduur en robuustheid, wat voor de gebruiker een kostenbesparing betekent doordat minder 

vaak nieuw gereedschap nodig is. De verstelbare lengte-aanslag zorgt voor nauwkeurig werken. 

Verder zijn de in de handgreep opgeborgen reservemessen en het verwisselhulpmiddel direct bij 

de hand. Een automatische sluitfunctie voorkomt het abusievelijk beschadigen van andere kabels 

in de kabelboom.  

Naast een zeer geruisloze werking ontziet de naar ergonomische uitgangspunten ontworpen tang 

door nog een eigenschap de gezondheid van de gebruiker: om bij het strippen van grote 

kabeldoorsneden, vanaf 6 mm², de terugslag te verminderen en de polsen te ontzien, kan een 

meegeleverde demper in de tang worden aangebracht. 

Met vastgezette handgrepen is de automatische afstriptang plaatsbesparend en veilig 

vergrendeld en zo optimaal geschikt voor mobiel gebruik.  

 
Tekens (met spaties):  1.560 

 

Afbeelding 
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Afbeelding 

De automatische afstriptang van Wiha belooft 
gebruikers meerdere voordelen en zorgt voor 
meer efficiency bij de werkzaamheden. 
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Afbeelding 
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Fotobijschrift 

I. Op maat maken, strippen en ontmantelen met 
slechts één gereedschap, voor kabels van 
0,03–16 mm²; II. In de in de handgreep 
opgeborgen "Safeline" bevinden zich zowel de 
demper als de reservemessen en een 
verwisselhulpmiddel; III. Het zelfstandige 
vergrendelingsmechanisme zorgt voor een 
betrouwbare geleiding. 

 

Afbeelding 
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Fotobijschrift 

Eenvoudig afwerken van kabels met de 
automatische afstriptang van Wiha. De 
verstelbare lengte-aanslag maakt nauwkeurig 
werken mogelijk. 

 

 

Afbeelding 
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Fotobijschrift 

Een in de handgreep opgeborgen demper kan 
worden aangebracht om bij het strippen van 
grote kabeldoorsneden, vanaf 6 mm², de 
terugslag te verminderen en de polsen te 
ontzien. 

  

Afbeelding 
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Fotobijschrift 

Eenvoudig in het gebruik – de in de handzame 
verborgen Safeline biedt demper, 
reservemessen en verwisselhulpmiddel 
comfortabel aan. 
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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 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 
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