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 METAAL

Compacte oplossing voor hoeken en kanten.
FEIN lasnaadslijper KS 10-38 E

Nieuw FEIN-product voor 

de bewerking van roest-

vrijstalen oppervlakken!
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Werk ook in krappe ruimtes uiterst precies:  
met de FEIN lasnaadslijper KS 10-38 E.
Met de FEIN lasnaadslijper vervolledigt FEIN zijn assortiment in het 
segment van de bewerking van roestvrijstalen oppervlakken. De 
kleine, plat gebouwde en handige machine verwijdert lasnaden na 
het lassen precies en snel. Tot in de kleinste hoeken kunnen deze 
geëgaliseerd, afgeslepen en gepolijst worden en kunnen krassen en 
oneffenheden precies verwijderd worden. Altijd met het optimaal 
aan elke toepassing aanpasbare toerental en met origineel FEIN-
toebehoren voor perfecte resultaten zonder nabewerking.

Een overzicht van uw voordelen

 ɰ Flexibel gebruik door gereedschaploos zwenkbaar voorzetstuk. 

 ɰ Platte constructie voor hoeken en moeilijk toegankelijke 
plaatsen. 

 ɰ Elektronische toerentalregeling. 

 ɰ Hoge standtijd van de riemaandrijving door onderhoudsvrij 
spansysteem. 

 ɰ Kwaliteit Made in Germany

Comfortabel

Voor octrooi aangemelde 
spilvergrendeling voor snelle 
gereedschapswissel.

Flexibel

Zonder gereedschap zwenkbaar 
voorzetstuk.

Trillingsarm

Standaard met anti-vibratie-
handgreep.

Veilig

Zonder gereedschap verstel- en 
afneembare vonkenkap.

Technische gegevens

Model KS 10-38 E

Opgenomen vermogen W 800

Toerental 1 / min 1 350 – 3 750

Omtreksnelheid max. m / sec 29,5 (bij 3 750 1 / min)

Gewicht (EPTA) kg 3,2

Diameter gereedschap mm 150

Compact

Platte kop met slechts 33 mm 
bouwhoogte.

Onderhoudsvrij

Robuust, onderhoudsvrij 
 riemspansysteem.

Volhardend

Krachtige machine-eenheid van 
800 watt voor geringe opwar-
ming, ook bij continu gebruik.

Praktisch

4 meter kabel voor grote reik-
wijdte in H07-kwaliteit.
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 ɱ Lasnaadslijper KS 10-38 in kunststof koffer 
 ɱ telkens een vliesschijf medium (Ø 150 mm) in 3 en 6 mm dikte 
 ɱ telkens een vliesschijf fijn (Ø 150 mm) in 3 en 6 mm dikte
 ɱ Profileersteen voor het profileren van vliesschijven  

Bestelnummer  7 221 67 60

De basisuitrusting voor werkzaamheden op moeilijk bereikbare 
plaatsen: 
aanloopkleuren van lasnaden verwijderen, lasnaden afslijpen, 
 contouren aanpassen en satineren.

Aanloopkleuren kunnen met de 
vliesschijf fijn en zonder beschadiging 
van aangrenzende componenten snel 
verwijderd worden.

Lasnaden kunnen met de viltschijf en de 
polijstpasta’s tot spiegelglans gepolijst 
worden.

Lasnaden worden met de vliesschijf 
medium op het gewenste profiel 
afgeslepen. De profileersteen brengt de 
vliesschijven in de juiste vorm.

Door de hoge invaldiepte en het 
zwenkbare machinevoorzetstuk kunnen 
ook moeilijk bereikbare plaatsen bereikt 
worden.

Toebehoren

FEIN lasnaadslijper KS 10-38 E Set

Microvezeldoek 
Fijnmazige kwaliteit voor verwijderen 
van polijstresten. Uitvoering zonder 
zoom voor werken zonder krassen en 
pluizen. 
  Bestelnummer 

  6 37 33 003 01 0

Weense kalk  
Reinigingspoeder voor roestvrij staal 
voor het verwijderen van polijstpasta’s 
en vingerafdrukken,  1 kg. 

  Bestelnummer 

  6 37 26 007 01 4 

Glanspasta wit  
Voor glanzend maken en hoogglanspo-
lijsten in combinatie met de viltschijf. 

  Bestelnummer 

  6 37 26 009 01 6  

Voorpolijstpasta rood 
Voor voorpolijsten in combinatie met 
de viltschijf. 
  Bestelnummer 

  6 37 26 008 01 2

Profileersteen 
Voor het opschuren van de vliesschijven 
voor gelijkblijvende lasnaadprofielen. 

  Bestelnummer 

  6 37 19 011 01 0 

Viltschijf, Ø 150mm 
Voor het polijsten van lasnaden tot 
spiegelglans in combinatie met FEIN 
polijstpasta’s. 

Dikte 
mm st. Bestelnummer 

6 1 6 37 18 011 01 0 

Vliesschijf zeer fijn, Ø 150 mm 
Voor het voorpolijsten van opper-
vlakken van lasnaden. Verwijdert snel 
aanloopkleuren zonder de lasnaad af  
te slijpen.  

Dikte 
mm st. Bestelnummer 

6 1 6 37 34 007 01 0 

Vliesschijf fijn, Ø 150mm  
Verwijdert aanloopkleuren en lichte 
krassen, ideaal voor de voorbereiding 
voor het polijsten van lasnaden.  

Dikte 
mm st. Bestelnummer 

3 1 6 37 34 005 01 0 

6 1 6 37 34 006 01 0

Vliesschijf medium, Ø 150 mm 
Voor het afslijpen, aanpassen,  afbikken 
en voor fijne satineerslijping op 
lasnaden. Verwijdert lichte krassen  
op profielen en oppervlakken. 

Dikte 
mm st. Bestelnummer 

3 1 6 37 34 003 01 0 

6 1 6 37 34 004 01 0 

Vliesschijf grof, Ø 150 mm 
Met hoog afnamevermogen voor het slij-
pen, afbikken en satineren van lasnaden. 

Dikte 
mm st. Bestelnummer 

3 1 6 37 34 001 01 0 

6 1 6 37 34 002 01 0 



Uw speciaalzaak geeft u graag advies:
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RHH Rotterdams Handelshuis B.V., Telefoon 0180 441 600
www.fein.com

Klikken en meer te weten komen:  
www.fein-edelstahl.com

Maak gebruik van de 3 jaar FEIN PLUS-garantie 
Op alle FEIN elektrische gereedschappen verlenen wij u de 3 jaar 
FEIN PLUS garantie. Hiervoor dient u uw nieuwe elektrische hand-
gereedschap van FEIN binnen 6 weken na aankoop te registreren op 
www.fein.com.


