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Skrzynka Wiha z narzędziami dla Elektryka  

  Wyższa efektywność pracy  
Wyjątkowo obszerny asortyment w jednym  
miejscu, to zawsze właściwe narzędzie pod ręką.

  Dobry projekt  
Skrzynka jest duża, wytrzymała, stabilna  
i bezpieczna, dzięki mechanizmowi  
niezawodnego hamulca w pokrywie.

  Niższe koszty  
Właściwy moment dokręcania chroni 
materiał przed uszkodzeniami i zapobiega 
kosztownym poprawkom.

  Ochrona zdrowia 
Ergonomiczna koncepcja kształtu rękojeści 
ułatwia pracę i minimalizuje ryzyko chorób 
zawodowych.

  Większe bezpieczeństwo  
Nagradzane na arenie międzynarodowej, 
izolowane narzędzia VDE, każde testowane 
pojedynczo napięciem 10.000 V AC 
i dopuszczone do użycia pod napięciem  
1.000 V AC.

NOWOŚĆ! Skrzynka 

dla elektryków z  

prawdziwego zdarzenia!

Cały warsztat z Tobą, 
gdziekolwiek jesteś!
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Jedna skrzynka narzędziowa. 115 flagowych 
produktów. Szybsze bicie serca każdego 
elektryka. Pewna. Ergonomiczna.  
Dokładnie przemyślana.

"Skrzynka ze wszystkimi  

niezbędnymi narzędziami  

i innowacjami Wiha, to jak  

prawdziwe święto dla serca  

elektryka!" 

Dietmar Wiebel

Oszczędza czas  

Konstrukcja wkładek  
na narzędzia zapewnia  
sprawny dostęp do nich.

Dba o zdrowie

Łatwy i niewymagający wysiłku 
transport narzędzi w walizce, 
dzięki stabilnym kółkom inline.

Spełnia oczekiwania  

Skrzynka: duża, wytrzymała, 
stabilna i bezpieczna. Może 
być wykorzystana jako 
stopień w trakcie pracy.

Dba o bezpieczeństwo
Swobodny dostęp do narzędzi 
w bezpiecznym położeniu 
pokrywy. Podtrzymujące ją 
amortyzatory gazowe,  
zmniejszają ryzyko obrażeń 
podczas zamykania.

Zwiększa elastyczność  

Dostajesz dużo miejsca  
na dodatkowe narzędzia i 
bardzo duży schowek na 
drobne części i elementy.

Competence XXL II

Skrzynka narzędziowa II generacji dla Elektryków

Zalety:



Siła zawsze pod kontrolą.

18-częściowy zestaw narzędzi 
dynamometrycznych Wiha z unikatowym 
systemem slimBit. Uniwersalny. Kompaktowy. 
Mobilny. Do prac z momentem dokręcania 
w zakresie od 0,8 do 5 Nm.

Wkrętak dynamometryczny zestaw  

TorqueVario®-S electric 

  Spełnienie oczekiwań 
Dowolnie nastawiany moment dokręcania 
pozwala na szeroki zakres zastosowania 
narzędzia.

  Niższe koszty  
Właściwy moment dokręcania zabezpiecza 
przed roszczeniami gwarancyjnymi.

  Większe bezpieczeństwo    
Bity Wiha slimBits gwarantują nieograniczony  
i w pełni izolowany dostęp do głęboko  
położonych śrub.

 Ochrona zdrowia  
Opatentowane wzornictwo rękojeści SoftFinish, 
chroniące mięśnie rąk w trakcie wykonywania 
prac, polecane przez niemieckich lekarzy  
i terapeutów stowarzyszenia AGR!

  Wyższa efektywność pracy  
Właściwy moment dokręcania chroni przed  
uszkodzeniami materiału i zapobiega poprawkom.

  Pełna ochrona  
Każde narzędzie testowane pojedynczo  
napięciem 10.000 V AC i dopuszczone do 
użycia pod napięciem 1.000 V AC.

Wkrętak dynamometryczny zestaw  
TorqueVario®-S electric



Wkrętak z magazynkiem bitów  
LiftUp electric

Wkrętak z uchwytem electric slimVario 
Stubby do bitów slimBit

Wszystkie bity zawsze i wszędzie pod ręką.

Sześć unikatowych bitów slimBit z certyfikatem 
VDE, umieszczonych w uchwycie Wiha LiftUp 
electric, czyni każdą pracę bezpieczną  
i komfortową.

Małe, a cieszy.

Uchwyt na bity Wiha 
SoftFinish Stubby electric 
z systemem slimBit 
gwarantuje całkowite 
bezpieczeństwo pracy,  
w nawet bardzo ciasnych 
miejscach.

Wkrętak z magazynkiem bitów  
LiftUp electric

  Większe bezpieczeństwo 
 Bity Wiha slimBits gwarantują nieograniczony 

i w pełni izolowany dostęp do głęboko 
położonych śrub.

 Ochrona zdrowia
 Brak ryzyka odniesienia obrażeń, wszystkie 

trzonki schowane są w rękojeści.

 Wyższa efektywność pracy 
 Wiha LiftUp electric to 75% mniejsza objętość,  

o 50% mniejszy ciężar, przy 100% efektywności.

 Większe bezpieczeństwo
 Każde narzędzie testowane pojedynczo 

napięciem 10.000 V AC i dopuszczone do 
użycia pod napięciem 1.000 V AC.

Wkrętak z uchwytem electric slimVario 

Stubby do bitów slimBit 

 Łatwiejsza praca
 Kompaktowa rękojeść - maksymalna moc.

 Większe bezpieczeństwo  
Bity Wiha slimBits gwarantują nieograniczony 
i w pełni izolowany dostęp do głęboko 
położonych śrub.

 Bezpieczna praca w ciasnych miejscach.

 Wyższa efektywność pracy 
 100% kompatybilności z systemem bitów 

Wiha slimBit.

 Pełna ochrona
 Każde narzędzie testowane pojedynczo 

napięciem 10.000 V AC i dopuszczone do 
użycia pod napięciem 1.000 V AC.



Zaciskarka automatyczna do tulejek kablowych,  
z zaciskiem sześciokątnym 

Narzędzie wielofunkcyjne do obrabiania 
kabli 0,03 – 16mm2

Uniwersalny przyrząd  
do zdejmowania izolacji.

Jest to uniwersalne narzędzie  
do bezproblemowej obróbki kabli  
o przekrojach w zakresie od 0,03 do 16 mm².

Nigdy więcej kaleczenia przewodów.

Precyzyjny nacisk z 6 stron. Zaciskanie  
przewodów o przekroju od 0,08 do 16 mm².  
Wszystko to przy użyciu jednych szczypiec.

Narzędzie wielofunkcyjne do obrabiania kabli

 Wyższa efektywność pracy 
 Automatyczne szczypce do zdejmowania izolacji 

z kabli o przekroju od 0,03-16 mm².

 Oszczędza czas 
 Szybsza wymiana ostrzy tnących, dzięki łatwej 

dostępności trzonów zapasowych w rękojeści.

 Ochrona zdrowia
 W zestawie amortyzator do cięcia kabli o dużych 

przekrojach, redukujący efekt odrzutu i chroniący 
przeguby rąk.

 Niższe koszty 
 Wysoka trwałość i solidność konstrukcji, dzięki 

zastosowaniu metalowej wkładki tnącej.

Zaciskarka automatyczna

 Wyższa efektywność pracy 
 Automatyczne dopasowanie przekroju 

tulejek oraz siły docisku umożliwia szeroki 
zakres zastosowań w tulejkach o średnicy 
od 0,08 do 16 mm².

 Łatwiejsza obsługa
 Sześciokątny profil otworu zapobiega  

blokowaniu się tulejek kablowych.

 Większe bezpieczeństwo 
 Wysoka niezawodność procesu, dzięki  

funkcji doprowadzania kabla,  
zabezpieczającej przed zgniataniem  
plastikowej końcówki tulejki.

 Niższe koszty 
 Wbudowana dźwignia pozwala na ręczne 

przerwanie procesu zaciskania w dowolnym 
momencie, chroniąc tym samym szczypce.
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Wybijak do otworów pod kołki 6mm  
z rękojeścią SoftFinish.

Zespół o wielkiej sile uderzenia. 

Zapewnia szybką i czystą pracę. Przeznaczony dla wszystkich, dla k
precyzja. Wybijak do otworów pod kołki, w połączeniu z optymalnie
elektryków, czyni pracę  w miękkich materiałach szczególnie łatwą.

Wybijak do otworów pod kołki 6mm z rękojeścią 
SoftFinish.

 Łatwiejsza praca
 Umożliwia czystą i bezpyłową pracę  

w porównaniu z pracą przy użyciu maszyn.

 Wyższa efektywność pracy 
 Skalowany trzon wkrętaka ułatwia dokładny 

pomiar głębokości. Dzięki dopasowanemu  
trzonowi wkrętaka, otwór na kołek jest  
perfekcyjnie zwymiarowany.

 Większe bezpieczeństwo 
 Izolacja kołpaka wkrętaka zapobiega przebiciom.

 Ochrona zdrowia
 Ułatwia pracę, dzięki niewielkiej masie i znacznie 

mniejszemu hałasowi podczas użytkowania.

 Oszczędność czasu
 Zrobienie otworu na kołek możliwe w każdym 

czasie i wszędzie poprzez uderzenie młotkiem, 
bez konieczności korzystania z gniazda 
sieciowego.



Młotek dla elektryków
300 g

tórych ważny jest czas i 
wyważonym młotkiem dla 

Młotek dla elektryków

 Wyższa efektywność pracy 
 Doskonałe wyważenie, dzięki optymalnemu 

rozkładowi masy, gwarantującemu skuteczną 
manipulację narzędziem.

 Wyższa jakość pracy
 Płaska powierzchnia trzonka młotka  

umożliwia układanie kabli i wbijanie kołków 
bez ryzyka uszkodzeń.

 Łatwiejsza praca
 Płaskie pazury ułatwiają usuwanie  

uchwytów kablowych i gwoździ.

 Lepszy dostęp
 Narzędzie doskonale nadaje się do  

stosowania w warunkach ograniczonej  
przestrzeni, dzięki połączeniu okrągłego  
i kanciastego kształtu główki.



Wszystko w idealnym 
porządku.

Wygląda ładnie, a i wiele 
potrafi. Niezwykle funkcje 
zamknięte w estetycznej 
obudowie. Więcej niż 
poziomica.

Poziomica dla elektryków

 Oszczędza czas 
Zmienne oznaczenia odległości dla  
maks. 4 puszek podtynkowych.

 Wyższa efektywność pracy 
Doskonała widoczność na obie poziomice 
nawet pod ostrym kątem.

 Łatwiejsza praca
Nowatorska skala umożliwia wygodne 
wymiarowanie w różnych pozycjach  
roboczych, nawet patrząc z góry.

 Oszczędność miejsca
Doskonała mobilność, mieści się  
w skrzynce narzędziowej firmy Wiha.

Poziomica dla elektryków
40 cm



UV
Laser

LED
2 Level

Clip

UV

Laser

Uwalnia Twoje ręce. Umożliwia wykonanie 
innych, ważnych czynności.

Optymalne pozycjonowanie dzięki 
zastosowaniu magnesu i wychylnej głowicy. 
Odbijanie promieni UV ułatwia odnajdywanie 
zagubionych bitów i kluczy trzpieniowych 
nawet w ciemności.

Latarka wielofunkcyjna Light z diodą LED, 

laserem i światłem UV

 Wyższa efektywność pracy 
Latarka z bardzo silnie świecącą lampą LED, 
dostosowuje się do wszelkich warunków 
oświetleniowych, dzięki dwóm stopniom 
oświetlenia. Wyposażona w światło laserowe 
i ultrafioletowe.

 Łatwiejsza praca
Wbudowany laser ułatwia szczegółowe 
określenie pozycji i przenoszenie wymiarów, 
np. przy montażu sufitów. Perfekcyjne 
pozycjonowanie światła, dzięki odchylanej  
w kształt litery L głowicy.

Klips mocujący oraz możliwość  
pozycjonowania magnetycznego przy  
pokrywie zapewniają wolne ręce do  
wykonywania innych czynności.

 Większe bezpieczeństwo 
Długi czas uruchamiania (do 2 sek.)  
zapobiega przypadkowemu włączeniu lasera.

Latarka wielofunkcyjna Light z diodą 
LED, laserem i światłem UV



UV

Więcej czasu inne czynności.

Zastosowanie lakieru UV pozwala  
na sprawne odnajdowanie kluczy 
trzpieniowych, nawet w ciemności. 
Przypisane im określone kolory,  
umożliwiają ich błyskawiczny dobór.

Zestaw 9-częściowy kluczy trzpieniowych, sześciokątnych,  
z główką kulistą, w uchwycie ErgoStar, pokrytych farbą  
luminescencyjną

Zestaw 9-częściowy kluczy trzpieniowych,  
sześciokątnych, z główką kulistą, w uchwycie  
ErgoStar, pokrytych farbą luminescencyjną. 

Wyższa efektywność pracy   
Kolorowe klucze trzpieniowe, pokryte lakierem  
luminescencyjnym UV, można łatwo odnajdywać  
nawet w ciemności. 

Szybki wybór niezbędnego rozmiaru klucza,  
dzięki oznaczeniu kolorami.

Funkcja Wiha MagicRing® utrzymuje bez  
zastosowania magnesu wszystkie wkręty  
z łbem sześciokątnym.

  Niższe koszty  
Minimalizuje ryzyko pozostawienia klucza  
w maszynie, a tym samym ewentualnych szkód.

Łatwiejsza obsługa 
Zawsze odpowiedni klucz na właściwym 
miejscu.

Oszczędza czas  
Gwarancja porządku: wyjmowanie i wkładanie kluczy  
do uchwytu jest dziecinnie proste.



Wysoka wytrzymałość i 
sprawne odnajdywanie.

Świecące w promieniach 
UV bity łatwo odnaleźć 
nawet w ciemności.

Zintegrowany, pomocniczy mechanizm 
wciągania kabli sprawia, że praca jest 
wykonywana dokładnie. Przymiar zaczyna 
świecić w promieniach UV.

Zestaw bitów XLSelector, bit Y 25 mm

 Wyższa efektywność racy   
Uniwersalne rozwiązanie o 120-krotnie  
dłuższej żywotności*  
(*w porównaniu z bitami standardowymi  
firmy Wiha).

 Niższe koszty  
Żółte oznakowanie ułatwia szybkie znajdowanie 
bita. Przy użyciu lampy UV, możliwe staje się 
znalezienie bita nawet w ciemności.

 Oszczędza czas 
Koniec z długim szukaniem, dzięki  
fluorescencyjnemu bitowi. Dodatkowo-  
czas wymiany bita jest bardzo krótki,  
a jego trwałość większa.

Przymiar składany dla elektryków  
Longlife 2 m

 Wyższa efektywność pracy 
Calówka z wbudowanymi znacznikami  
odległości do maks. 3 gniazdek podtynkowych.

 Łatwiejsza praca
Zintegrowany mechanizm pomocniczy do 
wciągania kabli na odcinku 3-7 mm.

 Niższe koszty 
Calówkę można odnaleźć w szybki i prosty 
sposób. Przy użyciu lampy UV, możliwe staje 
się znalezienie jej nawet w ciemności.

Zestaw bitów XLSelector, bit Y 25 mm 
31-cz.

Przymiar składany dla elektryków  
Longlife 2 m
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Competence XXL II

Skrzynka narzędziowa II generacji dla elektryków


