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M-CUBE ®  
DE NIEUWE GENERATIE ACCUMACHINES 
 
 
Würth Nederland B.V. introduceert de ‘M-CUBE® ACCU MACHINE LIJN. Voortgekomen uit de 
ideeën van de vakman, gemaakt door Würth.  
 
De belofte van Würth aan haar klanten heet FULL POWER. FULL SERVICE. Daaraan verbonden 
is een accu machineprogramma met een krachtig presterende accu technologie, dat in de 
komende jaren met veel machines zal groeien. De eerste machines in deze nieuwe lijn zijn de  
‘M-CUBE® Accu boorschroefmachine ABS 18 Compact’ en de ‘M-CUBE® Haakse slijpmachine 
AWS 18-125 P COMPACT 
 
Onze klanten hebben ons geïnspireerd om een nieuw accu systeem te ontwikkelen: M-Cube: 
compacte machines gecombineerd met krachtige en duurzame batterijen. Dit garandeert u als 
professional maximale vrijheid tijdens het werken. De krachtige en duurzame 18 Volt Li-Ion-
batterijen passen op alle draadloze gereedschappen van Würth M-Cube. Het intelligente 
accumanagement met continue celbewaking zorgt voor een optimaal stroomverbruik met een 
lange levensduur. Een geïntegreerd cellenframe voor stevigheid en optimale warmteafvoer 
beschermt de batterij tegen oververhitting en schokken. En de LED-laadmeter laat u weten hoe 
lang u nog kunt werken 
 
 
Met de ontwikkeling van het nieuwe accu platform, wil Würth de echte vakman alles bieden wat hij 
nodig heeft. 
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Over de Würth-Groep: 
De Würth-Groep is wereldmarktleider op het gebied van handel in montage- en 
bevestigingsmaterialen. Zij bestaat momenteel uit meer dan 400 ondernemingen in meer dan 80 
landen en biedt werk aan meer dan 77.000 medewerkers. Hiervan zijn er ongeveer 33.000 
werkzaam als verkoper in de buitendienst. In 2018 was de omzet van de Würth-Groep 13,6 miljard 
euro.  
 
Het leveringsprogramma van de kernactiviteit van de Würth-Groep omvat meer dan 125.000 
producten: van schroeven, schroeventoebehoren, pluggen en gereedschappen tot aan chemisch-
technische producten. Naast dit basisassortiment behoren ook persoonlijke 
beschermingsmiddelen, producten voor de bouw en DHZ-markten, elektro-installatiematerialen, 
elektronische bouwdelen (bijv. printplaten), fotovoltaïsche zonnepanelen alsook financiële 
dienstverlening tot het leveringsprogramma van de Würth-Groep. 
 
Würth Nederland B.V. 
Würth Nederland B.V. is een dochteronderneming van de Würth-Groep en is de eerste Würth 
vestiging buiten de Bondsrepubliek Duitsland. Würth Nederland B.V. is sinds 1962 gevestigd in ‘s-
Hertogenbosch. Met meer dan 580 medewerkers, waarvan 380 werkzaam zijn in de buitendienst, 
ontzorgt Würth Nederland B.V. 37.000 klanten in de divisies hout, bouw, metaal, installatie, auto, 
cargo en maritiem. www.wurth.nl 

 

Informatie voor de pers: 
www.wurth.nl/mcube 

 
Perscontact: 
Dhr. M. Lankhaar, manager Inkoop & Product Würth Nederland B.V. 
E: Mark.Lankhaar@wurth.nl 
T: 073-6291524 
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