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Zaopatrz się w swój
wkrętak
Teraz!

Przyspieszenie pracy
Dwukrotnie szybsza praca dzięki
3-stopniowemu procesowi.

Drive with speed – fix with
feeling.
Wyobraź sobie wkrętak, który pozwala na dwa razy szybszą pracę.
Elektryczny pomocnik, który wyręczy Cię podczas uciążliwego
wkręcania, a jednocześnie pozwoli Ci na ręczne dokręcenie śruby z
odpowiednim wyczuciem. Brzmi za dobrze, by mogło być prawdą?
Nic bardziej mylnego.

Ochrona materiału

Większa kontrola

Wykonywanie połączeń śrubowych za
pomocą wkrętarki elektrycznej z funkcją
ochrony materiału przed uszkodzeniami
(maks. 0,4 Nm).

Ręczne dokręcanie z pełnym
wyczuciem.

Bez wątpienia speedE ® jest prawdziwą rewolucją dla wszystkich
wykonujących pracę przy użyciu wkrętaka. Dzięki speedE ® będziesz
szybszy, wydajniejszy i zadbasz o swoje zdrowie.

Pierwszy wkrętak elektryczny od Wiha. Elektryczny pomocnik, który
wyręczy profesjonalistę podczas uciążliwego wkręcania, a
jednocześnie pozwoli mu na ręczne dokręcanie śruby z odpowiednim
wyczuciem. Idealny do śrub z gwintem oraz operacji wymagających
delikatnego przykręcania.
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Pełna ochrona

Ochrona zdrowia

Bity slimBit testowane napięciem 10 000 V
AC i dopuszczone do użycia pod napięciem
1000 V AC.

Rozwiązanie polecane przez
lekarzy i terapeutów ze
stowarzyszenia AGR.
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"Wow, wkrętak speedE ® to prawdziwy multitalent.
Niewiarygodne, w ilu różnych sytuacjach sprawdza się jako
perfekcyjne narzędzie.”
Manfred Bernauer

Większe tempo w
przypadku wszystkich
rodzajów prac.
Rzemiosło i gospodarstwo domowe, serwis i konserwacja, jak również
prace przy elementach pod napięciem: niezależnie od branży, wkrętak
speedE ® sprawdza się jako idealne narzędzie do prawie wszystkich zadań
związanych z przykręcaniem. Wrażliwe połączenie śrubowe, długie śruby,
czy też bardzo duża ilość śrub: dzięki elektrycznemu wkrętakowi każdy
profesjonalista wykona swoją pracę znacznie szybciej.

Wiele innych możliwości zastosowań dla wkrętaka
speedE ® na stronie www.wiha.com/speedE
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Dla wszystkich pracujących przy
elementach pod napięciem

Dla wszystkich pracujących w serwisie
i przy konserwacji

Do wszechstronnych zastosowań
ńw
rzemiośle i domu

Montaż gniazdek

Konserwacja i
montaż w
zastosowaniach
przemysłowych

Montaż okien i drzwi

Prace w szafie
rozdzielczej

Konserwacja i naprawa
urządzeń silnikowych

Ogrzewanie,
klimatyzacja i instalacja
sanitarna

Proste prace
wykonywane nad głową

Urządzenia
gospodarstwa
domowego oraz
urządzenia kuchenne

Rower, motocykl,
kosiarka

1 ruch - 3 kroki

Umiejętne oszczędanie czasu! Dzięki wkrętakowi speedE ®
wykonuje się trzy kroki jednym ruchem, co sprawia, że praca
odbywa się co najmniej dwa razy szybciej w porównaniu ze
zwykłym wkrętakiem.
1. Szybkie, elektryczne wkręcanie.
2. Automatyczna funkcja ochrony materiału przy 0,4 Nm.
3. Ręczne dokręcanie z pełnym wyczuciem.

Ochrona materiału
Wykonywanie połączeń
śrubowych za pomocą wkrętarki
elektrycznej z funkcją ochrony
materiału przed uszkodzeniami
(maks. 0,4 Nm).

Przyspieszenie pracy
Dwukrotnie szybsza
praca dzięki
3-stopniowemu
procesowi.

Maks.
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Większa kontrola
Ręczne dokręcanie z
pełnym wyczuciem.

0,4 – 8 Nm.
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Jedno narzędzie,
wiele korzyści.

STANDARD
RECHARGEABLE

Wyższa efektywność pracy
100% kompatybilność z
systemem bitów Wiha slimBit.
Szybciej, wydajniej, w bardziej kontrolowany sposób: wkrętak speedE ®
jest małym cudem, kryjącym w sobie liczne zalety, z których korzysta
każdy w trakcie codziennej pracy. Jak wszystkie narzędzia firmy Wiha,
również wkrętak speedE ® jest wzorowo wykonany pod kątem ergonomii
— właśnie dlatego jest polecany przez lekarzy i fizjoterapeutów ze
stowarzyszenia AGR.

Wyższa efektywność pracy
Elektroniczna grzechotka
zapewniająca szybkie
dokręcanie bez konieczności
odrywania ręki.

Pełna ochrona
Bity slimBit testowane
napięciem 10 000 V AC i
dopuszczone do użycia
pod napięciem 1000 V AC.

Oszczędność czasu
800 cykli wkręcania i
wykręcania bez
koniecznośći ładowania
akumulatora.

Maksymalna swoboda
wyboru
Wszechstronnie
kompatybilny system ze
standardowym
akumulatorem.

Ochrona zdrowia
Rozwiązanie polecane
przez lekarzy i terapeutów
ze stowarzyszenia AGR.

Wyśmienity pod względem ergonomii!
* Testowany i rekomendowany przez: Gesunder Rücken besser Leben e.V. and the Federal Association of German
Back Schools (BdR). Więcej informacji: AGR e.V., Aktion
Gesunder Rücken e.V., Stader Str.6, D-27432
Bremervörde, Tel. +49 4761 926 358 0, www.agr-ev.de
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Zestaw 1

Zestaw 2

Zestaw 3

1×

Znajdź dla siebie,
to co najlepsze.

1×

1×

Różne zadania, różne wymagania: dlatego stworzyliśmy
trzy różne zestawy speedE, wraz z pasującymi
akcesoriami. Zestaw obejmuje następujące elementy:
wkrętak speedE ®, L-Boxx ®, ładowarka, akumulatory, bity
slimBit i, w zależności od zestawu, adapter momentu
obrotowego easyTorque. Wszystkie zestawy wyróżniają się
jednym: Dzięki wkrętakom speedE ® Twoi klienci zwiększą
swoją wydajność, a Ty poprawisz swoje wyniki sprzedaży.

1×

1×

1×

1×

1×

2×

2×

Typ
18500

Typ
18500

2×
Typ
18500

16 ×
Bity slimBit

8×
6×
Adapter momentu obrotowego
easyTorque czyni z wkrętaka
speedE ® pierwsze na świecie
elektryczne narzędzie od firmy
Wiha z momentem obrotowym.
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Bity slimBit

Bity slimBit
3,5 / 5,5

3,5 / 5,5

PH 1 / PH 2

PH 1 / PH 2

PZ 1 / PZ 2

SL/PZ 1 / SL/PZ 2

SL/PZ 1 / SL/PZ 2

1×
Adapter
easyTorque
2,8 Nm

3,5 / 5,5
PH 1 / PH 2
PZ 1/ PZ 2
SL/PZ 1 / SL/PZ 2
T10 / T15 / T20 / T25
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0

5×
Adapter
easyTorque

0,8 Nm
2,0 Nm
2,5 Nm
2,8 Nm
4,0 Nm
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