
De eerste E-schroevendraaier 
van Wiha

Wiha Werkzeuge GmbH 

Obertalstraße 3–7

78136 Schonach/Germany

Tel. +49 7722 959-0

www.wiha.com
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www.wiha.com/speedE

Haal jouw           
Nu!
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Drive with speed – fix 
with feeling.
Stel je voor: een schroevendraaier waarmee je dubbel zo snel kunt 

werken. Een elektrische schroefhulp, die je het lastige schroeven uit 

handen neemt, maar die je wel met gevoel de schroef laat 

vastdraaien. Te goed om waar te zijn? Echt niet. 

De eerste E-schroevendraaier van Wiha. Een elektrische schroefhulp, 

die de professional het lastige schroeven uit handen neemt, maar 

hem wel met gevoel de schroef laat vastdraaien. Ideaal voor 

draadschroeven en gevoelige schroefklussen.

Geen twijfel over mogelijk: speedE® is een echte revolutie voor 

iedereen die met een schroevendraaier werkt. Met speedE® bent u 

sneller, efficiënter en gezonder onderweg.

Beschermt uw materiaal
Elektrisch schroeven met 

beschermingsfunctie ter voorkoming van 

materiaalbeschadigingen (max. 0,4 Nm).

Verhoogt uw snelheid
2x sneller werken dankzij drietrapsproces.

Biedt u volledige bescherming
slimBits getest bij 10.000 V AC en 

toegelaten voor 1.000 V AC.

Verbetert uw controle
Handmatig fixeren met volledig gevoel.

Ontziet uw gezondheid
Aanbevolen door artsen en therapeuten van de AGR.
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Bedrijfsmatig of particulier , service en onderhoud of werken aan 

spanningvoerende delen: het maakt niet uit op welk gebied – speedE® 

bewijst zich als het ideale gereedschap voor praktisch elke schroefklus. 

Kwetsbare schroefverbindingen, lange schroeven of extreem veel 

schroeven: met de E-schroevendraaier werkt elke professional veel 

sneller.

Vele andere toepassingsmogelijkheden voor de 

speedE® op www.wiha.com/speedE

Contactdoosmontage

Werken in 

schakelkasten

Eenvoudig werken, ook 

boven je macht

Voor iedereen die aan spanningvoerende 
delen werkt

Industrieel 

onderhoud en 

montage

Ramen- en 

deurenmontage

Onderhoud en reparatie 

van elektrisch 

gereedschap

Installatie van 

verwarming, 

airconditioning en 

sanitair

Huishoudelijke 

apparaten en witgoed

Fiets, motor, grasmaaier

Voor iedereen die in service en onderhoud 
werkzaam is

Voor veelzijdig gebruik in bedrijf en 
huishouden

"Wauw, de speedE is een echt multitalent. Ongelofelijk in hoeveel verschillende 

situaties dit het perfecte gereedschap is." Manfred Bernauer

"Wauw, de speedE is een echt multitalent. Ongelofelijk in hoeveel verschillende

situaties dit het perfecte gereedschap is." Manfred Bernauer

Meer tempo bij 
elke schroefklus.
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Slim tijd besparen! Met de speedE® voer je drie stappen uit in één 

beweging en ben je minstens dubbel zo snel als met een gangbare 

schroevendraaier.

1. Snel, elektrisch indraaien

2. Automatische materiaalbeschermingsfunctie bij 0,4 Nm

3. Handmatig fixeren met volledig gevoel.

3 steps in 1 move.

Verhoogt uw snelheid

2x sneller werken 

dankzij drietrapsproces.

Verbetert uw controle

Handmatig fixeren met 

volledig gevoel.

max.

Beschermt uw materiaal

Elektrisch schroeven met 

beschermingsfunctie ter 

voorkoming van 

materiaalbeschadigingen  

(max. 0,4 Nm).

7 8

0,4 – 8 Nm
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STANDARD
RECHARGEABLE

Eén gereedschap, 
vele voordelen.

Sneller, efficiënter, gecontroleerder: speedE® is een klein wonder aan 

voordelen, waarvan iedereen in zijn dagelijkse werk profiteert. En, zoals 

alle Wiha gereedschappen, is speedE® ergonomisch voorbeeldig 

vormgegeven – niet voor niets aanbevolen door artsen en 

fysiotherapeuten van de AGR.

Bespaart tijd

800 schroefverbindingen 

met één acculading. 

Verbetert uw efficiency

100% compatibel met het 

Wiha slimBit-systeem.

Biedt u volledige 

bescherming

slimBits getest bij 10.000 V 

AC en toegelaten voor 

1.000 V AC.

Ontziet uw gezondheid

Aanbevolen door artsen en 

therapeuten van de AGR.

Verbetert uw efficiency

Elektronische ratel voor 

snel fixeren zonder 

overpakken.
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Maximale 

beslissingsvrijheid

Open systeem met 

standaard accu.

Ergonomisch onderscheiden!

* Testet and recommended by the forum: Gesunder Rücken 

- besser Leben e.V. and the Federal Association of 

German Back Schools (BdR). More information from: 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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Haal er voor uzelf 
het maximale uit.

Set 1

Verschillende taken, verschillende eisen: daarom hebben 

wij drie verschillende speedE-sets samengesteld, inclusief 

bijpassende accessoires. De set omvat een speedE®, 

L-Boxx®, oplader, accu's, slimBits en, afhankelijk van de 

set, een easyTorque momentadapter. Voor alle sets geldt 

echter hetzelfde:   Met speedE® schroeft u uw prestaties 

op en uw inspanning omlaag – beleef het zelf.

De easyTorque momentadapter 

maakt de speedE® tot 's werelds 

eerste elektrische Wiha 

momentgereedschap.

1 ×

1 ×

2 ×
type  

18500

1 ×

1 ×

8 ×
slimBits

1 ×
easyTorque-
adapter

6 ×
slimBits

Set 2

2,8 Nm

1 ×

2 ×
type  

18500

2 ×
type  

18500

1 ×

1 ×

16 ×
slimBits

5 ×
easyTorque-
adapter

Set 3

0,8 Nm

2,0 Nm

2,5 Nm

2,8 Nm 

4,0 Nm

1 ×
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3,5 / 5,5

PH 1 / PH 2

SL/PZ 1 / SL/PZ 2

3,5 / 5,5

PH 1 / PH 2

PZ 1 / PZ 2

SL/PZ 1 / SL/PZ 2

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


