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Twoje narzędzia uporządkowane: Narzędzia ElectricVario Family są 

dostępne w eleganckich, wyjątkowo praktycznych zestawach, dzięki 

którym praca staje się jeszcze przyjemniejsza. Czyli wszystko to, do 

czego przywykłeś w swoim ulubionym klubie Wiha. Bez cienia 

wątpliwości: Praca za pomocą narzędzi z serii ElectricVario Family 

to jak gra w Premier League.

Niech mocny zespół zagra dla Ciebie.
   Jeden system z 83 narzędziami

  Kompletny asortyment z wieloma nowościami

   Idealne możliwości kombinacji, narzędzia pasują do siebie

   Zestawy skompilowane specjalnie do każdego zadania

   Wydajne, ergonomiczne, przyjazne dla zdrowia

Trenerzy

Co znaczyliby nawet najbardziej utalentowani zawodnicy, jeśli 

nie mieliby trenera, który zrobiły z nich prawdziwą drużynę? 

Nic! Dlatego firma Wiha  zorganizowała zespoły, aby jak 

najlepiej wykorzystać indywidualne talenty w każdej sytuacji.

Kliknij tutaj, aby 

obejrzeć film 

ElectricVario Family

Silny zespół.
Narzędzia ElectricVario 
Family.

Zestaw narzędzi slimVario® electric 
31-cz. w funkcjonalnej torbie 
Nr zam.: 43465

Zestaw podstawowy  
slimVario® electric
Nr zam.: 41231/ 41232/ 41233

Zestaw TorqueVario®-S 
electric
Nr zam.: 40674/ 36791

Zestaw 3 speedE®

Nr zam.: 41913

Wkrętak 
z magazynkiem bitów  
LiftUp electric
Nr zam.: 41235

Zestaw  
adapterów  
dynamometrycznych  
easyTorque electric
0,8 - 4,0 Nm
Nr zam.: 41479

Zestaw adapterów  
dynamometrycznych  
easyTorque electric
Nr zam.: 41476/ 41477/ 41478

Ręjokeść PicoFinish  
slimVario® electric wraz z 
bitami, 4-cz.
Nr zam.: 43167

Rękojeść Stubby slimVario® 
electric wraz z bitami,  4-cz.
Nr zam.: 41230

Rękojeść SoftFinish slim-
Vario® electric wraz z 
zestawem bitów, 4-cz.
Nr zam.: 43449

Rekojeść SoftFinish  
slimVario® wraz z zestawem 
kluczy nasadowych 1/4“ 
slimVario® electric, w torbie 
rozkładanej, 13-cz.
Nr zam.: 43467

Klucze nasadowe, zestaw 
1/4“ TorqueVario®-S electric 
10-cz. z adapterami w torbie 
rozkładanej
Nr zam.: 43466
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6-cz.  
9 konfiguracji do 
wyboru

12-cz. 
3 konfiguracji  
do wyboru

Kaseta slimBit



83 profile. 
Jeden system.

NapastnikBramkarz Pomocnik Obrońca

Zespół zawodników wyjątkowy jak nigdy dotąd: Seria ElectricVario 

Family firmy Wiha łączy w sobie wszystkie narzędzia do wkręcania, jakich 

potrzebują elektrycy do codziennej pracy. Wśród nich znajduje się wiele 

nowości, które sprawiają, że zespół staje się kompletny. I co najlepsze: 

elastyczne stosowanie narzędzi pozwala na zaoszczędzenie cennego czasu i 

miejsca. Łączenie ze sobą poszczególnych narzędzi gwarantuje, dzięki 

izolacji, bezpieczne przykręcanie lub odkręcanie części znajdujących się pod 

napięciem. Bezpieczeństwo: każde z izolowanych narzędzi jest testowane 

przy napięciu 10 000 woltów. Przyjazne dla zdrowia ze względu na 

ergonomiczny kształt, który zmniejsza obciążenie mięśni i stawów. Wysoce 

wydajne: możesz zaoszczędzić cenny czas i przestrzeń dzięki opcjom 

łączenia elementów. A to wszystko w przyjemnych dla oka, wyjątkowo 

praktycznych zestawach, dzięki którym praca staje się jeszcze

przyjemniejsza. Innymi słowy- wszystko to, czego możesz się spodziewać od 

swojego ulubionego klubu Wiha. Bez cienia wątpliwości: z ElectricVario Family 

grasz w pierwszej lidze. Zawsze łatwe do rozpoznania – po logo EVF.

Torque QuickCheck
Do szybkiego i łatwego 

sprawdzania narzędzi 

dynamometrycznych 

TorqueVario® firmy Wiha.

Klucz nasadowy do  
sześciokąta zewnętrznego 1/4"
Do rozwartości klucza od 4 mm do  

14 mm.

Bity slimBit
do profili płaskich, 

Phillips, Pozidriv, 

TORX, 

sześciokątów i 

kwadratów itp.

Adapter easyTorque
0,8 - 4,0 Nm
Do przedłużenia narzędzia 

dynamometrycznego

Bit z serii slimBit i adapter 1/4" do 
narzędzia TorqueVario®-S electric

Przedłużka i adapter 
slimBit do klucza 
nasadowego 1/4“

Stubby electric
Mały, zwinny i mocny. 

Sprawdzi się wszędzie.

PicoFinish® electric
Narzędzie do pracy z wyczuciem: 

wąskie, precyzyjne i ze strefą 

miękkiego uchwytu.

slimVario® electric
Okaz zdrowia: dzięki zachowaniu 

optymalnej równowagi pomiędzy siłą i 

kontrolą.

speedE®

Wkręca elektrycznie do 0,4 

Nm, dwa razy szybciej niż 

zwykły wkrętak! Po nim 

następuje ręczne dokręcanie z 

wyczuciem.

LiftUp® electric
Czarodziej: sprytny, elastyczny, 

niewielki i lekki.

TorqueVario®-S electric
Kontrolowana moc: zapobiega 

uszkodzeniom materiału, jest 

dokładne i posiada certyfikat 

VDE.


