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Klucz szczękowy Classic

• Łatwiejsza praca   
Mechanizm samohamowny poczynając od rozmiaru 
17. Nadaje się również do użytku przez osoby 
leworęczne ze względu na brak przycisku z jednej 
strony. 

• Niższe koszty  
Minimalizuje stopień zużycia i zapobiega 
uszkodzeniom wrażliwych powierzchni dzięki 
zastosowaniu gładkich, równoległych szczęk i 
brakowi luzu. 

• Ochrona zdrowia  
Zaciskanie i odginanie klucza przy użyciu minimalnej 
siły dzięki 10-krotnemu wzmocnieniu siły dłoni. 

• Oszczędność czasu   
Bezpieczne i szybkie ustawianie bezpośrednio przy 
obrabianym elemencie bez konieczności naciskania 
przycisku. Funkcja grzechotki umożliwia szybkie 
wykonywanie połączeń śrubowych dzięki 
zastosowaniu prostego mechanizmu zapadkowego. 

• Lepszy dostęp  
Smukły kształt i bezprzyciskowa regulacja 
umożliwiają stosowanie w warunkach ograniczonej 
przestrzeni i minimalizują ryzyko uszkodzeń. 

Narzędzie wielofunkcyjne do obrabiania kabli, 

do 16 mm² 

• Wyższa efektywność pracy    
Automatyczne szczypce do zdejmowania izolacji z 
kabli o przekroju od 0,03-16 mm². 

• Oszczędność czasu   
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. 

Zestaw kluczy trzpieniowych w uchwycie 
ErgoStar, sześciokątny z główką kulistą, 
MagicRing 9-cz., świecący różnymi kolorami

• 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 zgubienia czy pozostawienia 
klucza w maszynie, a tym samym ewentualnych 
szkód. 

• Łatwiejsza obsługa  
Zawsze odpowiedni klucz na właściwym miejscu. 

Poziomica dla elektryków, 40 cm

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

• Oszczędność miejsca  
Przenośna, znakomicie uzupełniająca asortyment 
skrzynki narzędziowej firmy Wiha. 

• Oszczędność czasu  
Zmienne oznaczenia odległości dla maks. 4 puszek 
podtynkowych. 

• Wyższa efektywność pracy  
Doskonała widoczność (pęcherzyków) nawet pod 
ostrym kątem. 

Latarka z laserem oraz światłami LED i UV, z 3 
bateriami AAA

• 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   
Klips mocujący oraz możliwość pozycjonowania 
magnetycznego zapewniają wolne ręce podczas 
wykonywania innych czynności.  Wbudowany laser 
ułatwia szczegółowe określenie pozycji i 
przenoszenie wymiarów, np. przy montażu sufitów. 
Perfekcyjne pozycjonowanie światła, dzięki 
odchylanej w kształt litery L głowicy. 

Młotek dla elektryków, z 
końcówką młotka 300 g

• Wyższa efektywność pracy  
Doskonałe wyważenie dzięki 
optymalnemu rozkładowi 
ciężaru, gwarantujące 
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. 

Przymiar składany dla elektryków 
Longlife 2 m, metryczny, 10 ogniw

• 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. 

Wielofunkcyjna i 
kompaktowa.

Koniec z krzywiznami.

Niezwykle porządny – kolorowy 
uchwyt Wiha ErgoStar.

Rozwiązanie na miarę dla 
elektryków.

Do konfekcjonowania 

kabli.

Bezprzyciskowy 
nastaw chwytu 
ułatwiający  
pracę w 
ograniczonej 
przestrzeni.

Duża siła 
uderzenia. 
Dobre 
wyważenie. 
Inteligentne 
rozwiązanie.

Narzędzie wielofunkcyjne do obrabiania 

kabli

Zaciskarka automatyczna Poziomica dla elektryków

Zestaw kluczy trzpieniowych w 

uchwycie ErgoStar

Młotek dla elektryków

Latarka z laserem oraz światłami LED i 

UV

Przymiar składany dla elektryków 

Longlife 2 m

Do czystego 
zakończania kabla.

Klucz szczękowy Classic

Nr zam. 44128 / Nr art. 9300-70103

Wiha Werkzeuge GmbH 

Obertalstraße 3 – 7 
78136 Schonach/Germany

Tel. +49 7722 959-0
info.de@wiha.com
www.wiha.com

Nowy świat komfortu pracy.

XXL III electric. 
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Skrzynka narzędziowa XXL III electric

Zaciskarka automatyczna, do tulejek kablowych, 
zacisk sześciokątny

• 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. 

www.wiha.com/XXL3

NOWOŚĆ

XXL III Najważniejsze narzędzia



LED
Auto off On / Off

XXL III

100 pcs

wiha.com/xxl3
#wihaxxl3

www.my.wiha.com

Max Mustermann

Zestaw narzędzi slimVario® electric 
w funkcjonalnej torbie, 32-cz.

• Łatwiejsza praca  
Wszystkie urządzenia przechowywane w sposób bezpieczny i 
uporządkowany w wytrzymałej torbie. 

• Wyższa efektywność pracy   

Oszczędność miejsca dzięki obszernemu systemowi wymiennych 
bitów i wymiennym nasadkom klucza. 

• Większe bezpieczeństwo  

Bity Wiha slimBit gwarantują dobry i zabezpieczony dostęp do 
głęboko położonych śrub. 

• Ochrona materiału  
W pełni izolowane klucze nasadowe zmniejszają ryzyko zwarć. 

• Pełna ochrona  

Każde narzędzie testowane pojedynczo napięciem 10 000 V AC  
i dopuszczone do użycia pod napięciem 1000 V AC. 

Zestaw wkrętaków precyzyjnych 
slimBits PicoFinish® slimVario® 
electric

• Większa precyzja  
Prace z dużym wyczuciem i 
kontrolowane przenoszenie siły 
dzięki rękojeści ze strefą Softgrip. 
Nadaje się szczególnie do łączenia z 
małymi profilami slimBit. 

Wkrętak z uchwytem na bity zestaw 
electric slimVario®

• Łatwiejsza praca  
Kompaktowa rękojeść – 
maksymalna moc. 

Piła ręczna kabłąkowa electric  
izolowana trzema brzeszczotami o średnicy  
150 mm

• Niższe koszty  
Trwały i stabilny dzięki bimetalicznemu 
brzeszczotowi. 

• Łatwiejsza obsługa  
Ergonomiczny uchwyt jest odpowiedni dla osób 
prawo- i leworęcznych. Za pomocą plastikowej 
śruby można szybko i łatwo wymienić brzeszczot. 

• Wyższa efektywność pracy    
Piła z drobnym ząbkowaniem umożliwia czyste 
cięcie, na przykład plastikowych rur i kanałów 
kablowych wykonanych z metalu.  

• Pełna ochrona  
Każde narzędzie testowane pojedynczo napięciem 
10 000 V AC i dopuszczone do użycia pod 
napięciem 1000 V AC. 

Próbnik napięcia Volt Detector, bezdotykowy, 

jednobiegunowy, 12–1000 V ACz 2 bateriami 

AAA

• Oszczędność czasu   
Szybka kontrola napięcia dzięki bezkontaktowym 
pomiarom 

• Wyższa efektywność pracy    
Dzięki międzynarodowej końcówce pomiarowej 
może być stosowany do wszystkich gniazd na 
całym świecie. Zintegrowana, jasna latarka LED. 

• Większa elastyczność  

Próbnik napięcia obejmuje szeroki zakres napięć 
od 12–1000 V AC. 

Szczypce instalacyjne TriCut Professional electric

• Łatwiejsza praca   
Złamany kształt główki umożliwia pracę w trudno 
dostępnych miejscach, jak np. puszki przyłączeniowe. 

• Oszczędność pieniędzy  
Do wykonania trzech zadań: obróbki na określoną 
długość, usunięcia płaszcza i zdjęcia izolacji potrzeba 
tylko jednego narzędzia. 

• Wyższa efektywność pracy :  
Trzy narzędzia w jednym. O 60% mniejsza objętość, o 
50% mniejszy ciężar, efektywność – 100%. 

• Pełna ochrona:  
Każde narzędzie testowane pojedynczo napięciem 10 
000 V AC i dopuszczone do użycia pod napięciem 
1000 V AC. 

Wysokowydajne szczypce do cięcia bocznego 
BiCut® Professional electric z DynamicJoint®, 
przełączalne

• Niższe koszty  
Trwałość dzięki wysokiej jakości, chromowanej 
powierzchni szczypiec zapobiegającej 
powstawaniu rdzy. 

• Ochrona zdrowia  
Wymaga mniejszego nakładu siły i redukuje 
obciążenie nadgarstków. 

• Wyższa efektywność pracy    
Dwie pary szczypiec w jednym narzędziu -  200% 
Mocy za naciśnięciem przycisku, dostępne w 
każdej chwili. 

• Pełna ochrona  
Każde narzędzie testowane pojedynczo 
napięciem 10 000 V AC i dopuszczone do użycia 
pod napięciem 1000 V AC. 

Zestaw narzędzi slimVario® electric Próbnik napięcia Volt Detector, bezdotykowy, 

jednobiegunowy, 12–1000 V AC

Szczypce instalacyjne TriCut 

Professional electric

Piła ręczna kabłąkowa electric Wysokowydajne szczypce do cięcia bocznego 

BiCut® Professional electric z DynamicJoint®

Trzy funkcje – jedno narzędzie.

Podwójna siła za 
naciśnięciem 
przycisku.

Wykrywanie napięcia

Do czystego cięcia.

Uniwersalny, 
kompaktowy, 
mobilny.

XXL III Najważniejsze narzędzia

Precyzja w główce. Gdy jest bardzo ciasno!

Schody? Drabina? To żaden problem!

Wiele miejsca. Wiele narzędzi.

CO-BRANDING

PERSONALIZACJA

1. Zarejestruj się

2. Prześlij logo

    Otrzymaj naklejkę 
 ZA DARMO

od 100 szt.

od 1 szt.

wiha.com/xxl3
#wihaxxl3

Punkty do mocowania 
magnetycznych lamp 

roboczych

Funkcja wózka  
sprawdza się również na 

schodach i nierównych 
powierzchniach

Obszerny asortyment narzędzi do 
zastosowań elektrycznych

Bardzo dużo miejsca 
na przechowywanie

Rozwiązanie  
polecane przez  
niemieckich lekarzy  
i terapeutów  
stowarzyszenia AGR

Mobilny stół warsztatowy 
z elementem ułatwiającym 

pomiary i cięcie

Personalizacja w 
myWiha gratis

Amortyzator zapobiegający 
przypadkowemu zamknięciu


