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Přijď si pro svůj
Právě teď!

Zvýší vaši rychlost
2x rychlejší práce díky 3stupňovému
procesu.

Drive with speed – fix with
feeling.

Chrání váš materiál

Zvýší vaši kontrolu

Elektrické šroubování s ochrannou funkcí k
zamezení poškození materiálu (max. 0,4
Nm).

Ruční fixace s plným pocitem.

Představte si: šroubovák, který zvládne práci dvakrát rychleji.
Elektrická podpora, které za vás zvládne náročné šroubování, ale
zároveň na vás nechá citlivé manuální dotahování šroubů. Příliš
skvělé, než aby to byla pravda? V žádném případě.
První E-šroubovák od Wiha.. Elektrická podpora šroubování, která
profesionálům usnadní náročné šroubování a přenechá jim jen citlivé
finální manuální utahování šroubů. Ideální na závitové šrouby a
citlivé šroubování.
Bez diskuze: speedE® je skutečnou revolucí pro všechny, kteří používají
šroubováky. Se speedE ® budete rychlejší, efektivnější a to i v terénu.
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Poskytuje vám plnou ochranu

Šetří vaše zdraví

SlimBity jsou testovány při 10 000 V AC a
povoleny pro napětí 1 000 V AC.

Doporučeno lékaři a terapeuty
AGR.
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"Wow, speedE je všeuměl. Neuvěřitelné, v kolika různých
situacích bude ideálním nástrojem pro vás.“
Manfred Bernauer

Vyšší rychlost
u každého
šroubování.
Dílna i domácnost, servis a údržba nebo práce na elektricky vodivých
dílech: Ať již v jakékoli oblasti – speedE ® se osvědčí jako ideální nástroj
pro téměř všechny šroubovací práce. Ať již citlivé šroubování, dlouhé
šrouby nebo extrémní počet šroubů: S elektrickým šroubovákem půjde
každému profesionálovi práce pěkně od ruky.

Mnoho dalších způsobů využití speedE ® najdete na
www.wiha.com/speedE
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Pro všechny, kteří pracují s
elektricky vodivými díly

Pro všechny, které provádíí
servis a údržbu

Pro mnohostranné
é využití
ž ív
dílně i domácnosti

Montáž elektrických
zásuvek

Průmyslová údržba a
montáž

Montáž oken a dveří

Práce na rozvaděči

Servis a opravy
motorových zařízení

Instalace topení,
klimatizace, sanitární
techniky

Usnadnění práce nad
hlavou

Domácí spotřebiče a
bílá technika

Jízdní kolo, motorka,
sekačka na trávu

3 kroky 1
pohybem.
Chytře šetří váš čas! S speedE ® provedete tři kroky jedním
pohybem a zvládnete tak práci dvakrát rychleji než s jiným běžným
šroubovákem.
1. rychlé, elektrické šroubování
2. automatická funkce ochrany materiálu 0,4 Nm
3. Ruční fixace s plným pocitem.

Chrání váš materiál
Elektrické šroubování s
ochrannou funkcí k zamezení
poškození materiálu (max. 0,4
Nm).

Zvýší vaši rychlost
2x rychlejší práce díky
3stupňovému procesu.

Max.
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Zvýší vaši kontrolu
Ruční fixace s plným
pocitem.

0,4 – 8 Nm
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Jeden nástroj,
mnoho výhod.

STANDARD
RECHARGEABLE

Zvyšuje efektivitu
100% kompatibilní se
systémem Wiha slimBit.

Zvyšuje efektivitu
Elektronická ráčna pro
rychlou fixaci bez
dodatečného úchopu.

Poskytuje vám plnou
ochranu
SlimBity jsou testovány při
10 000 V AC a povoleny
pro napětí 1 000 V AC.

Šetří čas
800 šroubování na jedno
nabití baterie.

Maximální svoboda při
rozhodování
Otevřený systém se
standardním
akumulátorem.

Šetří vaše zdraví
Doporučeno lékaři a
terapeuty AGR.

Rychleji, efektivněji, kontrolovaně: speedE ® je malý zázrak vzhledem k
výhodám, které vám při každodenní práci nabízí. A jako všechny
nástroje Wiha je speedE ® ergonomicky perfektně tvarovaný – ne
náhodou je doporučován lékaři a fyzioterapeuty AGR.

Vynikající ergonomie!
* 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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Sada 1

Sada 2

Sada 3

1×

Vyzvedněte si to
nejlepší pro vás.

1×

1×

Různé práce, různé nároky: Proto jsme sestavili tři různé
sady speedE, včetně vhodného příslušenství. Obsahují
speedE ®, L-Boxx ®, nabíječku, baterii, nástavce slimBits a
dle sady adaptér utahovacího momentu easyTorque. Pro
všechny sady platí ale totéž: S speedE ® vyšroubujete
svůj výkon a snížíte námahu – přesvědčte se sami.

1×

1×

1×

1×

1×

2×

2×

typ
18500

typ
18500

2×
typ
18500

16 ×
slimBits

8×
6×
Adaptéry utahovacího momentu
easyTorque udělají z vašeho
speedE ® světovou jedničku mezi
elektrickými momentovými
nástroji Wiha.
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slimBits

slimBits
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×
Adaptér
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×
Adaptér
easyTorque

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