
Walizka narzędziowa XXL III electric 

Dane liczbowe wskazują, że od 2016 roku Wiha sprzedała ponad 20.000 

zestawów narzędzi typu XXL. Zanim powstał najnowszy zestaw XXL III, 

poprosiliśmy profesjonalistów z branży elektrycznej, by porównali wersję 

XXL II z produktami konkurencyjnymi. Model XXL II okazał się najlepszy 

w swojej klasie!

Podczas prac nad walizką XXL III wzięliśmy pod uwagę szerokie spektrum 

możliwych czynników wpływających na jakość pracy elektryków i elektro-

monterów. Wykorzystaliśmy wszystkie zalety i atuty walizek poprzednich 

generacji i dodaliśmy nowe funkcjonalności, aby najnowsza wersja 

spełniała wszystkie oczekiwania profesjonalistów. Przeanalizowane zostały 

m. in.: komfort transportu, powierzchnia do przechowywania, dodatkowe 

funkcjonalności walizki, tryb wykonywania pracy w oparciu o najczęściej 

spotykane nawyki oraz sposoby posługiwania się narzędziami wymuszone 

miejscem pracy. W ten sposób możliwe było stworzenie idealnej walizki, 

którą dodatkowo wyposażyliśmy w zestaw specjalistycznych, ergono-

micznych narzędzi do prac elektrotechnicznych. W sumie 100 elementów!

Sam kufer XXL III to rozwiązanie całkowicie szyte na miarę i najpewniej 

jedyne takie na rynku!

Czy wiesz, że:

BESTSELLER

Zobacz walizkę

Nr katalogowy 44128

56

1. Amortyzatory gazowe

zabezpieczają pokrywę przed przypadkowym 

zamknięciem, gwarantując bezpieczeństwo 

użytkownika. Zapewniają także lekkie otwieranie kufra.

2. Bardzo duże, gumowane koła

umożliwiają płynne prowadzenie w trudnym terenie. 

Wysokie stopnie 18-21 cm to żadna przeszkoda.

3. „Drugie dno”

ze swobodą dostosowywania do własnych potrzeb. 

Dodatkowe zaczepy i listwy z tworzywa utworzą 

doskonały organizer na mniejsze przedmioty. Przestrzeń 

zamykana jest mechanicznie, dzięki czemu można 

wykorzystać ją jako podręczny schowek na urządzenia 

takie jak: tablet, laptop czy kamera termowizyjna.

4. Szczelnie zamykana pokrywa

chroni narzędzia przed zanieczyszczeniami, pyłem 

oraz wilgocią, maksymalnie wydłużając ich żywotność.

5. Zawór automatycznego wyrównania ciśnienia

sprawia, że na walizce można bezpiecznie stanąć. 

Dopuszczalne obciążenie to 150 kg.

6. Darmowa personalizacja

Po rejestracji zakupu na stronie myWiha użytkownik 

otrzyma spersonalizowaną naklejkę, umożliwiającą 

trwałe oznaczenie walizki. 

100 cz. kg

net. 13,3 kg

21,6

https://www.wiha.com/pl/pl/narzedzia/innowacje/1259/skrzynka-narzedziowa-xxl-iii-electric?c=17


Dla kogo narzędzie:

Walizka najnowszej generacji adresowana jest w pierw-

szej kolejności do elektryków, ale również do instalato-

rów i osób zajmujących się utrzymaniem ruchu. Dzięki 

swojej wszechstronności sprawdzi się doskonale 

również w firmach budowlanych, transportowych oraz 

w większości prac, w których wymaga się narzędzi 

ręcznych.

Aspekty techniczne:
Szukasz mobilnego rozwiązania?

    • Tworzywo, z którego wykonana jest walizka charakteryzuje się odpornością na wahania 

temperatury w zakresie od -30 do +80 ° C. Bez ryzyka można zabrać ją w podróż samolotem, 

nawet w luku bagażowym, który nie jest hermetyczny.

    • Wygodna rączka i duże, gumowe koła zapewniają wysoki komfort transportu.

Szukasz ergonomii w każdych warunkach?

    • Walizkę wykonaną z mocnego tworzywa polipropylenowego można maksymalnie obciążyć do 

150 kg. Może stanowić idealny podest dla większości osób.

    • Dzięki dodatkowym nóżkom można wykorzystać ją jako siedzisko lub stabilny, antypoślizgowy 

podest, dający dodatkowe 50 cm zasięgu. Wyższa pozycja walizki znacznie ułatwia także 

wyjmowanie narzędzi.

    • Dodatkową funkcjonalność stanowi wysuwany mały stopień w połowie walizki, który daje 

możliwość wykorzystania jej w jeszcze jednej wysokości. Razem 6 pozycji roboczych!

    • Walizkę zastosować można jako prosty stół roboczy, co znacznie ułatwia pracę.              

Prowadnice ze skalą centymetrową i metryczną wpuszczone w pokrywę skrzynki umożliwiają 

zablokowanie i przycinanie na długość różnych elementów takich jak np. kanały kablowe.

    • Zintegrowane w pokrywie i w rączce punkty mocowania magnetycznych elementów, np. latarki 

Wiha, służą do doświetlenia miejsca pracy.

Bezpieczeństwo i zdrowie są dla Ciebie równie ważne?

    • Większość narzędzi znajdujących się w walizce dopuszczono 

do użycia pod napięciem do 1000 V AC.

    • Walizka jako jedyny tego typu produkt na rynku 

rekomendowana jest przez niemieckich lekarzy 

       i fizjoterapeutów.

www.wiha.com

Zobacz więcej

Zobacz latarkę

Napisz maila 
i odbierz paczkę 

danych o produkcie.

Napisz

https://www.wiha.com/pl/pl/narzedzia/electro/latarka-wiha/40/latarka-z-laserem-oraz-swiatlami-led-i-uv)
https://lp.wiha.com/xxl3/
mailto:maja.sikorska@wiha.com

