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	 gereedschap

Schroeven met 
schroefondersteuning
Een	elektrisch	aangedreven	schroevendraaier	

Schroefboormachines zijn over het algemeen zwaar en onhandig door hun vorm en leveren veelal niet 

de precisie die gevraagd wordt bij het werken aan elektrische installaties. Een handschroevendraaier 

is wat dat betreft veel beter, alleen kost dat kracht en energie van de monteur waarbij we de kans 

op RSI maar even niet noemen. Wiha heeft al deze problemen onderkend en heeft een wel heel erg 

slimme schroevendraaier ontwikkeld.

Waarom een elektrisch aangedreven schroevendraaier handig 
is, hoeven we niemand meer te vertellen. Sinds de introduc-
tie van de accuschroefmachine draait geen timmerman meer 
met de hand een schroef in hout en ook de elektromon-
teur maakt veelvuldig gebruik van dit uiterst handig stuk 
gereedschap. Toch heeft de schroefmachine grote nadelen. 
Allereerst is dat het gewicht. Dit maakt het lastig om langdu-
rig met de machine te werken. Daarnaast zijn ze groot waar-
door lang niet overal met de machine gewerkt kan worden. 
Tenslotte is er de precisie waarmee de schroef wordt aange-
draaid. De machine mag dan wel een systeem hebben waar-
mee de schroef tot een ingesteld moment wordt aangedraaid, 
maar dat is slechts zelden een moment dat gegarandeerd is 
zoals bij een momentsleutel.
Nu zult u zeggen dat er ook kleine schroefmachines zijn, 
maar ook die zijn meestal groter dan een normale schroeven-
draaier, kennen geen manier om met een exact moment de 
schroef vast te draaien en hebben vaak ook niet voldoende 
kracht om goed vastgedraaide schroeven los te draaien of het 
omgekeerde.

Wiha	speedE
Bij Wiha bedachten ze dat het anders kon. Als maker van 
gewone schroevendraaiers weten ze dat het werken met de 
hand niet alleen veel meer coördinatie over het werk geeft, 
maar dat het stuk gereedschap ook kleiner en lichter kan zijn. 
Toch zagen ze dat een monteur die met de hand bijvoorbeeld 
alle draden aansluit in een schakel- en verdeelinrichting het 
grootste deel van de tijd alleen maar bezig is om schroeven 
verder uit of in te draaien zonder kracht te hoeven zetten wat 
je bij het vastdraaien wel moet doen. Het enige dat hij op die 
momenten doet, is zo snel mogelijk de schroef ronddraaien 

totdat het moment van vastzetten bereikt is. Dan pas wordt 
er echt kracht gevraagd. Hierbij moet hij veelal ook nog de 
schroef op een bepaald moment aandraaien - een moment 
dat op veel van de componenten voor de schakel- en ver-
deelinrichting is afgedrukt of is te vinden in de datasheets of 
technische normen die door de klant opgelegd worden.
Afbeelding 1, een voorbeeld uit de installatietechniek, laat 
fraai zien waar we het over hebben. De monteur die de buis 
moet vastzetten, draait zich een ongeluk om de eigenlijk 
veel te lange bouten helemaal in de klem te draaien tot het 
punt dat het eigenlijke vastzetten begint. Wiha bedacht dat 
juist dit anders kan. Zij hebben in de schroevendraaier een 
elektromotor gebouwd die ingezet wordt als er geen kracht 
gevraagd wordt, maar wel snelheid.  De elektromotor onder-
steunt zo het indraaien van schroeven tot een moment van 
0,4 Nm. Handmatig en met volledig controle kan de schroef 
vervolgens verder worden gefixeerd, net zoals bij een normale 
schroevendraaier.
“Drive with speed, fix with feeling” is wat Wiha gebruikers 
van de speedE belooft. Een schroefklus kan minimaal dub-
bel zo snel worden voltooid waarbij een innovatieve, elektri-
sche ratelfunctie de gebruiker daarbij ondersteunt als hij met 
de hand verder gaat. Overpakken van de schroevendraaier 
is niet meer nodig.  Hierbij is het indraaien comfortabeler 
en wordt de efficiency in het dagelijkse werk merkbaar ver-
beterd. Ook is het verstandiger voor gewrichten en spieren. 
Het veelvuldig draaien van de pols, ook al vraagt dat geen 
kracht, kan RSI opleveren en uiteindelijk er voor zorgen dat 
de monteur niet of moeilijker zijn werk kan doen.
Met een ergonomisch geplaatste schakelaar laat de gebrui-
ker de motor links- of rechtsom draaien. Hierbij stopt het 
draaien bij een moment van 0,4 Nm. Vervolgens kan gewoon 

handmatig en met volledig gevoel doorgedraaid worden tot 
8 Nm om zo de schroef stevig vast te draaien (afbeelding 
2). De speedE wordt op dat moment als normale schroe-
vendraaier gebruikt. De overbrenging tussen de motor en de 
schroefbit blokkeert daarbij op een slimme manier volledig. 
Extra handelingen zijn niet nodig.

Zowel qua afmetingen als gewicht is speedE ver-
gelijkbaar met een “normale” schroevendraaier die 
gebruik maakt van de Wiha slimBits. Deze zijn alle-
maal VDE-getest tot 10.000 VAC, en toegelaten tot 
1.000 VAC. Zoals in afbeelding 3 te zien is, heeft men 
de isolatie verdiept aangebracht waardoor de bit niet 
dikker is geworden. De speedE wordt via de vakhan-
del aangeboden in drie verschillende sets (afbeelding 
4). Daarin zitten naast de elektrische schroeven-
draaier twee accu’s (goed voor twee maal 800 schroef-
verbindingen), een bijpassende, draagbare acculader 
en, al naar gelang de variant, een relevante selectie 
slimBits en easyTorque-momentadapters. Deze laat-
ste worden tussen schroevendraaier en bit ingezet om 
schroeven op een bepaald moment aan te draaien.

In	het	gebruik
Ondanks het feit dat Wiha de speedE op dit moment 
nog maar mondjesmaat uitlevert, mochten wij al een 
middag met de schroevendraaier werken. Na een 
gewenningsperiode van een schroef of tien, krijg je 
al heel snel gevoel voor dit stuk gereedschap. Dat wat 
Wiha belooft, is geen lege belofte. Het werken gaat 
echt een stuk gemakkelijker en sneller, en het scheelt 
echt in de vermoeidheid van de polsspieren. Mijn 
RSI-armen van het vele werk achter de computer 
vonden dit in ieder geval een ideale uitvinding. Wel 
moet opgemerkt worden dat de schroevendraaier 
niet geschikt is voor de houtbewerker tenzij hij 
keurig voorgeboorde gaten heeft waar de schroeven 
ingedraaid moeten worden. De motor kan immers 
geen echt grote kracht leveren. 
Voor de elektromonteur is de speedE in ieder geval 
een ideaal stuk gereedschap. De schroeven van aan-
sluitterminals en connectoren zijn veel gemakkelij-
ker goed ver open te draaien. Daarbij is de snelheid 
nu ook weer niet zo groot dat de totale schroef los-

gedraaid wordt, iets dat met een accuboormachine 
wel vaak het geval is. Het werken gaat gecoördineerd 
en snel en met de opzetbare momentadapters ook 
nog eens op een manier waardoor een gegarandeerd 
goede schroefverbinding wordt verkregen.
Zoals al aangegeven, kunnen op één acculading 
ongeveer 800 schroeven ingedraaid worden. Dit is 
een hoeveelheid die dusdanig groot is dat er in een 
accu voldoende lading zit voor een klus van meer-
dere dagen. Daarbij kan opgemerkt worden dat de 
accu een standaard goedkope lithium-accu is die ook 
voor andere toepassingen verkocht wordt. Dit hoeft 
dus niet een speciale accu te zijn wat vaak wel het 
geval is bij accuboormachines. Vervanging is dan 
ook geen enkel probleem.

Tot	slot
Voor de introductie heeft Wiha de schroevendraaier 
al uitvoerig getest en men wist dus dat er veel 
belangstelling zou zijn voor dit stuk gereedschap. De 
belangstelling is echter zo groot dat men onlangs tij-
dens twee in Duitsland gehouden beurzen al zoveel 
exemplaren verkocht heeft dat de productie het maar 
moeilijk bij kan houden. Te hopen is dat men ten 
tijde dat u dit leest de productie zover heeft weten 
op te voeren dat ook wij snel gebruik kunnen maken 
van deze handige schroevendraaier.                        •
Voor meer informatie zie www.etotaal.nl/ 
achtergrond. Artikel “Schroeven met  
schroefondersteuning”.
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Ewout	de	Ruiter

Afbeelding 1. Lange bouten die zonder noemenswaar-
dige kracht ingedraaid moeten worden kosten wel tijd en 
moeite.

Afbeelding 2. De vier stappen voor het aandraaien van een schroef met de speedE.

Afbeelding 3. De bits die alleen in de schroe-
vendraaiers van Wiha passen, zijn op een 
slimme manier geïsoleerd.

Afbeelding 4: e speedE wordt geleverd in een stevige 
kunststoffen koffer waarin ook de bits, de accu’s, de lader 
en de momentadapters passen.


