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Czas na kolejną generację: Producent narzędzi firma Wiha prezentuje wkrętak 
elektryczny speedE® II oraz walizkę na narzędzia XXL III 
 

Szybciej, sprawniej, bardziej modułowo – Nowości 2020 firmy 
Wiha podbijają nowe światy  
 

Wiha prezentuje swoje najnowsze rozwiązania w zakresie modułowych narzędzi ręcznych 

oraz akcesoriów dla elektryków.  Do programu 2020 należą również modułowe displaye 

oraz ściany prezentacyjne do punktów sprzedaży, spełniające najwyższe wymogi w kwestii 

designu i funkcjonalności. 

Przebojem tego roku jest nowy model wprowadzonego dwa lata temu na rynek i wyróżnionego 

nagrodą EISEN INNOVATION AWARD wkrętaka elektrycznego speedE® electric. Szybszy i 

mocniejszy wkrętak elektryczny Wiha speedE® II z dwoma poziomami ochrony materiału i 

zabezpieczonym przed napięciem systemem wymiennych bitów slimBit (do 1000 V AC) zapewnia 

maksymalną swobodę podejmowania decyzji w codziennej pracy profesjonalistów. Przykręcanie 

odbywa się automatycznie aż do włączenia funkcji ochrony materiału, która zapobiega 

uszkodzeniu przy ustawieniu suwaka na poziomie 0,4 Nm, zaś przy ustawieniu suwaka na 

poziomie 1,0 Nm, speedE® II można teraz stosować w połączeniu z żółtymi bitami Power slimBit 

do przykręcania z użyciem większej siły, np. w przypadku połączeń śrubowych z większym 

gwintami.  

 

Przełącznik pierścieniowy umożliwia obsługę we wszystkich pozycjach roboczych. Pierścień LED 

maksymalnie oświetla obszar roboczy. Zarówno czerwone, jak i żółte bity slimBit są pojedynczo 

przetestowane przy napięciu 10 000 V AC i dopuszczone do pracy do 1000 V AC. Dzięki 

zróżnicowanej barwie bity ułatwiają dobór odpowiedniego stopnia użytej siły. W nowym wkrętaku 

wyraźnie zredukowano obciążenie siłowe, co w przypadku wielu profesjonalistów przyczynia się 

do ochrony zdrowia. Obszerny pakiet komunikacyjny precyzyjnie informuje użytkownika o 

wyjątkowym sposobie działania i zaletach innowacyjnego produktu firmy Wiha.  

(www.wiha.com/speedE2) 

Przy okazji zaproszenia na misję na Marsa firma Wiha prezentuje nową 100-częściową walizkę 

na narzędzia XXL III electric. Planeta, znana z pagórkowatych krajobrazów, gór, wulkanów i 

innych nieprzewidywalnych zdarzeń, służy w ramach kampanii wprowadzającej na rynek jako 

symboliczne miejsce do zaprezentowania wyjątkowej koncepcji walizki. Funkcjonalny design 

modelu XXL III umożliwia użytkownikom komfortowy transport nowego „mobilnego warsztatu na 

kółkach”, niezależnie od stopnia trudności poruszania się w terenie czy po placu budowy. Dzięki 

wytrzymałemu, wielofunkcyjnemu i kompleksowemu wyposażeniu najnowsza generacja walizek 

oferuje profesjonalistom liczne korzyści w kwestii ergonomii i bezpieczeństwa. Niezależnie od 

warunków pracy czy potrzeb różnych profesjonalistów, walizka XXL III oferuje pasujące 

rozwiązanie w przypadku każdego z licznych wyzwań. Wyjątkowo duże i specjalnie 

skonstruowane koła, wysuwany schodek, mobilna pomoc do mierzenia i cięcia, schowki na duże i 

http://www.wiha.com/speedE2
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małe części lub amortyzatory zapobiegające przypadkowemu zamknięciu pokrywy walizki to tylko 

kilka przykładów przemyślanych koncepcji. Łącznie 100-częściowy komplet daje nieskończone 

możliwości pracy. Kolejnymi korzyściami są także możliwość personalizacji walizki dzięki 

etykiecie oraz zintegrowany mechanizm bezpieczeństwa, zapewniający ochronę przed kradzieżą. 

(www.wiha.com/xxl3) 

Mario Sommer wyjaśnia: „Zarówno speedE® II, jak i nowa walizka XXL III oferują użytkownikom 

całkiem nowy poziom komfortu, wydajności i profesjonalizmu. Udało nam się przenieść dwa już 

udane produkty na jeszcze wyższy poziom. W ostatnich latach zdobyliśmy bardzo wiele 

doświadczeń i jeszcze dokładniej poznaliśmy codzienne wymagania naszych użytkowników. W 

efekcie powstały dwa produkty, które dokonały duże postępy w zakresie rozwoju i które już teraz 

są gotowe do wspierania użytkowników i sprzedawców w wyjątkowy sposób.”  

W celu optymalnej prezentacji w handlu dostępne są modułowe wyświetlacze, oferujące pełną 

elastyczność w kwestii ilości dostępnego miejsca, gotowości inwestycyjnej i opcji rozbudowy w 

punkcie sprzedaży. Nowoczesne wyświetlacze w dwustronnym formacie S lub M wyposażone są 

w zorientowane na użytkowników elementy komunikacyjne i sprytne komponenty funkcyjne tak, 

aby produkty Wiha można było oferować w punktach sprzedaży w najbardziej optymalny sposób. 

Możliwe jest również dostosowanie pojedynczych elementów wyświetlacza do istniejących 

koncepcji ściennych. Trzy systemy Shop in Shop z dowolnie wybranym wyposażeniem 

wyświetlaczowym i produktowym należą do liderów oferty firmy Wiha w zakresie wspierania i 

promowania sprzedaży. 

Więcej informacji na temat nowości w strefie prasowej firmy Wiha 

https://www.wiha.com/de/de/aktuell/pressemeldungen/ lub na stronie www.wiha.com/speedE2 lub 

www.wiha.com/xxl3.  

 

  

http://www.wiha.com/xxl3
https://www.wiha.com/de/de/aktuell/pressemeldungen/
http://www.wiha.com/speedE2
http://www.wiha.com/xxl3
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Motyw zdjęciowy 
Wiha_speedEII_01_300dpi 
 
Opis zdjęcia 
Szybkość jeszcze nigdy nie była tak 
wyjątkowa: speedE® II umożliwia 3 razy 
szybszą pracę dzięki elektrycznemu 
napędowi, a także chroni zdrowie i materiał 
oraz oferuje pełną ochronę 
przeciwnapięciową do 1000 V AC.  

  

Motyw zdjęciowy 
Wiha_speedEII_02_300dpi 
 
Opis zdjęcia 
Nowy wkrętak elektryczny Wiha speedE® II 
z dwoma ustawianymi stopniami ochrony 
materiału – 0,4 Nm i 1,0 Nm. 

 

  
 

 

Motyw zdjęciowy 
Wiha_speedEII_02_300dpi 
 
Opis zdjęcia 
W nowym zestawie speedE® II Set znajdują 
się – oprócz wkrętaka elektrycznego – dwa 
akumulatory, pasująca do nich ładowarka, 
czerwony bit slimBit i żółty bit Power slimBit 
oraz kaseta L-Boxx, służąca do 
przechowywania i transportowania.  

  

Motyw zdjęciowy 
Im_ElectricVarioFamily_01_300dpi 
 
Opis zdjęcia 
Nowa walizka na narzędzia XXL III electric 
oferuje liczne korzyści dla użytkowników w 
kwestii ergonomii, bezpieczeństwa i 
komfortu. 

 

  



Informacja prasowa 

Wiha Werkzeuge GmbH 

niedziela, 1 marca 2020 

 

4/5 

 

Motyw zdjęciowy 
Wiha_XXL III_Image01_300dpi 
 
Opis zdjęcia 
Wyprawa w nowe światy – dzięki solidnej 
obudowie i innowacyjnemu designowi nowa 
walizka na narzędzia XXL III electric 
nadawałaby się nawet do pracy na Marsie. 

 

  

 

Zdjęcia o wysokiej rozdzielczości znajdują się tutaj (ważne do 19.03.2020). Zachęcamy 

również do nawiązania bezpośredniego kontaktu z naszą redakcją. 

Wiha 

 
Wiha to jeden czołowych producentów narzędzi ręcznych przeznaczonych do użytku 

profesjonalnego w przemyśle i rzemiośle. Z małej, rodzinnej firmy założonej przed ponad 80 laty, 

stała się dzisiaj przedsiębiorstwem o zasięgu międzynarodowym i nadal kierowana jest przez 

kolejne pokolenia swoich założycieli – rodzinę Hahn. Za pomocą rozbudowanego programu 

specjalistycznych produktów, obejmującego innowacyjne rozwiązania z zakresu narzędzi 

ręcznych zwiększających efektywność, redukujących koszty i chroniących zdrowie użytkowników, 

Wiha w znaczącym stopniu wpływa na jakość i bezpieczeństwo pracy każdego profesjonalisty. 

Projektując i wytwarzając narzędzia spełniające najwyższe wymagania pod względem jakości, 

funkcjonalności, żywotności i ergonomii, Wiha wzbogaca swoje portfolio o szeroki wachlarz 

narzędzi i ich zestawów - wkrętaków, narzędzi dynamometrycznych, narzędzi wielofunkcyjnych, 

kluczy trzpieniowych, bitów, szczypiec, młotków z miękkim obuchem itp. Specjalne rozwiązania 

profesjonalnych narzędzi ręcznych VDE stanowią optymalizację i uzupełnienie podstawowego 

segmentu narzędzi firmy i odpowiedź na konkretne zapotrzebowanie ze strony użytkowników.  

Dokładnie 80 lat od założenia firmy, Wiha otrzymała nagrodę German Brand Winner Award i 

nagrodę Red Dot Brand Award „Best of the Best” za doskonałą pracę nad rozwojem marki. W 

2019 r. Wiha po raz drugi otrzymała również zaszczytne wyróżnienie „TOP 100” jako jedna z 

najbardziej innowacyjnych firm w niemieckim sektorze MŚP. Już w 2014 r. Wiha otrzymała 

nagrodę Manufacturing Excellence Award (MX Award) dla najlepszej firmy w Niemczech w 

kategorii MŚP. 

 

 

Wiha Polska Sp. z o.o. 
ul. Budowlanych 10 b 
80-298 Gdańsk 
 
 
Osoba kontaktowa 
 

http://datatransfer.wiha.com/Download?u=6063&f=6045&h=d89a8ab0c0e90225f3aba3e465ba647c
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Maja Sikorska 

Tel.: +48 58 762 38 30 

Fax: +48 58 762 39 00 

info.pl@wiha.com 

 

Więcej informacji na temat firmy Wiha można znaleźć na stronie.  

Odwiedź Newsroom firmy Wiha https://lp.wiha.com/pl/newsroom/  

i nasze kanałóy w mediach społecznościowych. 

    
 

mailto:info.pl@wiha.com
https://lp.wiha.com/pl/newsroom/

