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Wiha presenteert mobiel momenttestapparaat voor meer zekerheid en precisie bij
werkzaamheden met momentgereedschap

Groen licht voor zekerheid – met Wiha Torque QuickCheck
dagelijks de functionaliteit van de momentgereedschap
controleren
Toepassing van het verkeerde moment kan met name bij gevoelige schroefklussen
ernstige

gevolgen

nabewerkingen

hebben.

of

Vaak

leidt

garantieclaims.

Met

dat

tot
de

materiaalbeschadigingen,
Torque

QuickCheck

veel

kunnen

momentschroevendraaiers van Wiha voor elk gebruik snel en eenvoudig op hun
functionaliteit worden gecontroleerd. Een regelmatige gereedschapcontrole garandeert zo
betrouwbaar en nauwkeurig werken. De Torque QuickCheck is bovendien zeer
gebruikersvriendelijk

te

bedienen:

ter

controle

van

de

functionaliteit

van

het

momentgereedschap wordt de betreffende Wiha momentschroevendraaier samen met de
meegeleverde adapterschacht in de Torque QuickCheck gestoken en gecontroleerd bij 2,8
Nm. Het testresultaat kan vervolgens helder en duidelijk aan het LED-stoplicht worden
afgelezen. Dankzij zijn compacte en handzame vorm is de Torque QuickCheck de ideale
begeleider in het veld.
Gebruikers herkennen de situatie. Het is weer eens tijd om het momentgereedschap, dat langer
dan de aanbevolen periode van een jaar – of 5.000 schakelingen – in gebruik is, ter kalibratie op
te sturen. Vervolgens komt het terug met het resultaat: "buiten tolerantie". Hoe lang al, bij welke
klanten, met welke onnauwkeurige momentwaarde is gewerkt en vastgedraaid blijft onduidelijk.
Gebruikers zien zich gesteld voor de beslissing: gaan we alle werkzaamheden van de afgelopen
periode controleren? Of accepteren we het risico, dat er mogelijk door slecht functionerend
momentgereedschap niet correct is geschroefd en dat daaruit directe of gevolgschade aan
materiaal of installatie zou kunnen optreden? Precies hierop is de nieuwe innovatie van de
handgereedschapfabrikant gericht.
Met behulp van de mobiele sneltester Torque QuickCheck kan dagelijks worden gecontroleerd of
het in gebruik zijnde momentgereedschap nog steeds werkt. Deze zekerheid biedt gebruikers en
bedrijven besparingen in tijd en geld omdat zo garantieclaims en nabewerkingen worden
voorkomen. De Wiha Torque QuickCheck levert zijn bijdrage als sneltestapparaat, trendindicator
en ondersteunende factor voor meer zekerheid bij momentschroefverbindingen en is geschikt
voor alle Wiha momentschroevendraaiers iTorque® en Torque Vario®-S, die kunnen worden
ingesteld op de testwaarde van 2,8 Nm. De gebruiker dient zich wel te realiseren, dat het nieuwe
sneltestapparaat van Wiha de noodzaak voor een gedocumenteerd kalibratie niet vervangt.

2401 tekens incl. spaties
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Tutorial:
Wiha Drehmoment-Testgerät Torque
QuickCheck
Link zum Video:
https://youtu.be/Rf_N_cww-98

Afbeelding
Wiha_TorqueQuickCheck_Side_icons_300d
pi
Fotobijschrift
Het momentsneltestapparaat Torque
QuickCheck van Wiha biedt een mobiele,
eenvoudige mogelijkheid om de
functionaliteit van momentgereedschappen
dagelijks te controleren.

Afbeelding
Wiha_Im_TorqueQuickCheck2_300dpi
Fotobijschrift
Nooit meer twijfel of de ingestelde
momentwaarden nog binnen tolerantie zijn.
De nieuwe Torque QuickCheck van Wiha
biedt uitkomst met twee adapterschachten,
die compatibel zijn met momentgereedschap
van Wiha.

Afbeelding
Wiha_Im_TorqueQuickCheck_3_300dpi
Fotobijschrift
Eenvoudig in het gebruik: 1. Inschakelen, 2.
Momentgereedschap incl.
adaptertestschacht met instelwaarde 2,8 Nm
insteken, 3. Rechtsom draaien, 4. Het LEDstoplicht aflezen. Een uitvoerige
bedieningshandleiding is in de setbox
bijgesloten.

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.
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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. Wiha biedt de professional een omvangrijk assortiment hoogwaardig
topkwaliteit

gereedschap,

dat

zich

onderscheidt

door

de

inzet

van

de

modernste

productietechnieken, door op de gebruiker gerichte innovaties, ergonomische superioriteit, de
hoogste kwaliteit, absolute betrouwbaarheid en een lange levensduur. Het brede aanbod omvat
naast

gereedschapconcepten

en

-sets,

kofferoplossingen,

schroevendraaiers,

momentgereedschap, multitools, stiftsleutels, bits, tangen, kunststof hamers ook andere
apparatuur,

zoals

een

multifunctionele

zaklamp.

Speciale

professionele

VDE

handgereedschapoplossingen optimaliseren en voltooien behoefte- en vraaggericht het aanbod
op basis van de Wiha segmentgedachte. De hoge kwaliteit van de Wiha gereedschappen in
vormgeving en functionaliteit wordt onderschreven door talloze internationale onderscheidingen.
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
Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstrasse 3 – 7
D-78136 Schonach
Anne Jakubowski
(Marketing Communication/PR)
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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