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Gyors és hatékony üvegkivágás – rendszerben.
SuperWire und SuperCut – a tökéletes megoldás minden járműszélvédőhöz.

ViláGújdonsáG!  

Fein SuperWire
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Győzze le megbízhatóan az üvegkivágás összes kihívását.

A első elektromos kézi fúrógép feltalálójaként a FEIN már 1867 óta 
meghatározó a mérnöki technikában. 1984-től a FEIN  SuperCut igen 
jól bevált a járműszélvédők megbízható kivágójaként. A SuperWire 
által a FEIN most a világon elsőként bemutatja a járműszélvédők egy 
munkamenetben történő, motorizált kivágását. 

A SuperWire és SuperCut készülékekkel Ön tökéletesen fel van 
szerelve az összes üvegkivágási munkára – a személygépkocsikon vég-
zendő egyszerű munkáktól a tehergépkocsikon, buszokon és sínhez 
kötött járműveken végzendő összetett alkalmazásokig. A FEIN rend-
szerei könnyebbé és biztonságosabbá teszik munkáját. Sőt, az átfogó 
tartozékprogramnak köszönhetően lényegesen hatékonyabbá is.
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Előnyök az Ön számára: 

 ɰA két rendszer közel minden üvegkivágási munkához használható.
 ɰ30 év tapasztalat és szakértelem az üvegkivágó rendszerek terü-
letén
 ɰKiváló, „Made in Germany”, ipari minőségű alkatrészek.
 ɰRobusztus és elpusztíthatatlan kivitel.
 ɰÁtfogó tartozékprogram különleges és kiegészítő alkalmazások-
hoz.

FEiN SuperWire 4

FEiN SuperCut 12

professzionális készlet autóüvegekhez 14

professzionális autójavító készlet 16

professzionális Cargo készlet 18

A SuperCut felhasználási területei 20

SuperCut készletek 22

SuperCut tartozékok 24

FEiN lítium-ion akkumulátortechnológia 28

további FEiN szerszámok 29
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A FEIN SuperWire készüléke igazi világújdonság: A rendszer a világon 
elsőként teszi lehetővé az áthelyezés nélküli üvegkivágást.  
A SuperWire a hétköznapi használatban kényelmes kezelhetőségével, 
precizitásával, gyorsaságával és sokoldalúságával tűnik ki.  
A rendszer közel minden járműüveghez használható és a karosszéria 
megsértése nélkül garantálja a munka biztos eredményét.

Előnyök az Ön számára: 

 ɰ Egyszerű üvegkivágás a SuperWire áthelyezése nélkül.
 ɰ Erősen ívelt üvegek és kis résméret esetén is alkalmazható.
 ɰ A nagy szilárdságú kör keresztmetszetű huzal a kettős ragasztó-
varratokat is átvágja.

 ɰ Robusztus hajtómű és motoregység csúszó tengelykapcsolóval.
 ɰ 40–60 üveg vágható ki egyetlen akkumulátortöltéssel.

Kezelőegység 

Beépített LED-es lámpával és 
szabályozható sebességgel a 
biztonságos üvegkivágás érde-
kében.

FeiNSupErWirE

Huzaltartó

A terelőgörgőkön levő négy 
huzaltartó meggátolja a huzal 
lecsúszását és zavartalan munkát 
biztosít.

Fein SuperWire – az innováció.  
Biztonságos üvegkivágás áthelyezés nélkül.
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Anti-Metal-Cut-rendszer 

A rendszer hangjelzéssel 
figyelmeztet, mielőtt a huzal a 
karosszériát felsértené. Az akti-
válás speciális kábellel történik 
(tartozék).

FeiNSupErWirE

Csúszó tengelykapcsoló 

A SuperWire csúszó tengely-
kapcsolóval rendelkezik, amely 
képes megakadályozni a túlter-
helés miatti vezetékszakadást.

teleszkóp

A kihúzható és elfordítható 
teleszkópokkal az üvegkivágó 
egység különböző szélvédő-
típusokhoz illeszthető. Spe-
ciális alkalmazások esetén a 
teleszkóprudakat egyszerűen 
eltávolítják.

Fein SuperWire – az innováció.  
Biztonságos üvegkivágás áthelyezés nélkül.
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A szélvédőüvegek SuperWire készülékkel történő kivágása olyan 
módon egységesített, hogy a rendszert sem áthelyezni, sem eltolni 
nem szükséges. A nagy forgatónyomatékú motorral kombinált nagy 
szilárdságú huzal megbízhatóan vágja át a különösen széles illetve 
kettős ragasztóvarratokat is. A csúszó tengelykapcsoló biztosítja a 
vezetékszakadás elleni védelmet.

egyszerű szélvédő-kiszerelés az egységesített 
folyamatnak köszönhetően.

A SuperWire egyszerűen összeállítható és kezelhető. Az egység a tel-
jes üvegkivágás során nem szorul áthelyezésre. Ennek köszönhetően 
nem kell megszakítani a munkát. 

A motorizálásnak köszönhetően a SuperWire a távvezérlővel 
különösebb erőfeszítés nélkül belülről és kívülről is irányítható.

Egyszerű kezelhetőség Gyors és kényelmes

A teleszkópkarok változtatható módon illeszthetők, így a szerkezet oldal- és hátsó üvegekhez illetve erősen hajlított szélvédőkhöz is 
használható.

Változtatható módon illeszthető

FeiNSupErWirE

A folyamat: 

1. Helyezze fel a SuperWire készüléket a szélvédőre.
2.  Rögzítse a teleszkópkarokat a jobb felső és a bal alsó sarokban 

a műszerfal felett. 
3.  A behelyezés után a távvezérlővel húzza be a vágóhuzalt a 

 belső térbe. A vágóerőket a teleszkópkarok egyenlő mérték-
ben viszik át a szélvédőre, így az a kivágás során nem terhelő-
dik túlzottan.
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Alacsony hátsó ablakok, pl. kombi járművek esetében a SuperWire 
felszerelése az ablakkal párhuzamosan történik. 

Nagyobb oldalablakok üvegének probléma nélküli kivágása teljesen 
áthelyezés nélkül. A huzal behelyezését mindig jobbra fent kezdje.

A teleszkópos karok leszerelésével és a terelőgörgők közvetlenül 
a hajtóegységre való átszerelésével kis oldalablakok is áthelyezés 
nélkül kivághatók.

Ha a szívóemelő az üveg íve miatt nem tapad meg az üvegen, akkor 
ez a vákuumgyűrű felszerelésével kiegyenlíthető.

Alacsony hátsó ablakok

Nagy oldalablakok

Kis oldalablakok

Hajlított üvegek

FeiNSupErWirE
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A SuperWire segítségével a korlátozottan hozzáférhető tehergépkocsi 
szélvédőüvegek illetve személygépkocsi hátsó szélvédőüvegek is 
kivághatók – ekkor azonban mindenképpen áthelyezés szükséges.

A tehergépkocsi szélvédőüvegek biztonságos kivágásához a 
SuperWire-t a teleszkópkarokkal egyszer át kell helyezni.  

Speciális személygépkocsi-üvegek, pl. kis oldalüvegek vagy kupék 
illetve limuzinok hajlított hátsó üvegeinek kivágásakor a teleszkópos 

karokat előzőleg egyszerűen leszerelik. Utána egyszerűen csak át kell 
helyezni a SuperWire készüléket. A legtöbb esetben teljesen elegendő 
az egyszeri áthelyezés. 

A FEIN professzionális Cargo készlettel (18/19. oldal) a nagyobb 
kihívásokra is tökéletesen felszerelkezhet.

Üvegkivágás különleges esetben –  
tehergépkocsinál és személygépkocsinál.

A SuperWire egyszeri áthelyezésével a tehergépkocsi-szélvédők is biztonságosan kivághatók. A művelet a jármű jobb oldalán kezdődik.  
Az üveg így körülbelül a tetőboltozat közepéig vágható ki. Utána a SuperWire készüléket át kell helyezni a bal oldalra.

tehergépkocsi-szélvédők

Ha a SuperWire a teleszkópos karokkal nem szerelhető fel, akkor egyszer át kell helyezni. A huzal behelyezése után jobb oldalt fent rögzíteni 
kell a SuperWire-t. Az üveg kivágásra kerül a felső éléig, majd a SuperWire balra áthelyezése után a hátralevő szakaszon.

Személygépkocsik szélvédői és hátsó szélvédői áthelyezéssel

FeiNSupErWirE
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A SuperWire segítségével az üvegkivágás igen hatékony. Ahhoz, hogy 
a rendszerrel a napi használat során még egyszerűbben, gyorsabban 
és biztonságosan lehessen dolgozni, ezen az oldalon összefoglalunk 
néhány tippet. 

Tippek és trükkök műhelymunkákhoz.

FeiNSupErWirE

A megfelelő huzalhosszúság az 
üveg teljes alsó szélességének 
5-6-szorosa. Ennek megfele-
lően a jármű belső szélessége 
2-2,5-szeresének megfelelő 
hosszúságú huzalt kell behúzni 
az árral a belső térbe.

A huzalhossz meghatározása

Fémnyársak használata

Ha az üveg a karosszéria pere-
mén túlnyúlik, akkor ajánlatos 
fémnyársak használata, hogy a 
huzal a vágásnál felfeküdjön az 
üvegre.

A huzal befűzése

A huzalt egyszerűen be kell csé-
vélni a rávulkanizált keretek alá 
– így ezek a kivágás során nem 
sérülnek meg és az üveg ismét 
felhasználható.

Ritkán előfordulhat, hogy a tele-
szkópos kar elcsúszik az üvegen. 
Ez hagyományos szívótappancsal 
elkerülhető.

Biztosítás szívótappancsal

A távvezérlőbe épített LED-
es világításnak és az átlátszó 
burkolatoknak köszönhetően 
a vágóhuzal útja folyamatosan 
követhető.

Soha ne tévessze szem elől a huzalt

Az Anti-Metal-Cut aktiválása a 
tartozékként elérhető kábellel 
történik. Ez a rendszer hang-
jelzéssel figyelmeztet, mielőtt a 
huzal a karosszériát felsértené.

Anti-Metal-Cut rendszer a maximális biztonság érdekében
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SuperWire akkumulátor és töltőberendezés nélkül

 ɰ 1 db FEIN SuperWire ADAS 18 műanyag szerszámosládában
 ɰ 300 méter huzal
 ɰ 1 db bekezdő szúrószerszám
 ɰ 10 db fém lándzsa 
 ɰ 1 nagy műanyag borítás
 ɰ 1 kis műanyag borítás 
 ɰ 1 vákuumgyűrű

rendelési szám 7 144 01 62

SuperWire akkumulátorral és jelzőberendezéssel

 ɰ 1 db FEIN SuperWire ADAS 18 műanyag szerszámosládában
 ɰ 1 db akkumulátor gyorstöltő készülék ALG 50
 ɰ 1 db 18 V-os lítium-ion akkumulátor
 ɰ 300 méter huzal
 ɰ 1 db bekezdő szúrószerszám
 ɰ 10 db fém lándzsa 
 ɰ 1 nagy műanyag borítás
 ɰ 1 kis műanyag borítás 
 ɰ 1 vákuumgyűrű

rendelési szám 7 144 01 61

FeiNSupErWirE

Előnyök az Ön számára:

 ɰ Kefe nélküli, karbantartásmentes motor.
 ɰ LED-es lámpával és 1,5 m kábellel felszerelt távvezérlő.
 ɰ A csúszó tengelykapcsoló meggátolja a huzalszakadást.
 ɰ A tekercs sebessége 0–40 ford./perc.
 ɰ Súly kb. 6 kg.
 ɰ 300 méter huzal.

A FEIN SuperWire készülékkel műhelye tökéletes felszereltséggel 
rendelkezik személygépocsik üvegeinek áthelyezés nélküli biztonsá-
gos és kényelmes kivágásához – szűk résméretek esetén is.  
A rendszer akkumulátorral vagy anélkül érhető el. A gazdag tarto-
zékprogram számos további alkalmazást tesz lehetővé.

A SuperWire és a tartozékok áttekintése.
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Vágóhuzal
Nagy szilárdságú vágóhuzal, 300 m, 
kör keresztmetszetű huzallal működő 
rendszerekhez alkalmas.

Rendelési szám 6 42 04 001 01 0

Vákuumgyűrű készlet
Ø 120 mm-es szívóemelők átszerelésé-
hez ívelt üvegek biztonságos tartásához.

Rendelési szám 3 02 40 308 01 0

Anti-Metal-Cut készlet
Figyelmeztető jelzést ad, ha a huzal 
hozzáér a karosszériához.

Rendelési szám 6 42 04 002 01 0

Akkumulátor
18 V 3Ah-s lítium-ion akkumulátor 
töltéskijelzéssel.

Rendelési szám 9 26 04 155 02 0

Gyorstöltő készülék
ALG 50: lítium-ion akkumulátorokhoz.

Rendelési szám 9 26 04 129 01 0

Védőborítás
Kis védőborítás a járműbevonatok és a 
huzal között.

Rendelési szám 3 02 29 347 01 0

SuperWiretartozékok

Bekezdő szúrószerszám
A huzal belső térbe való behúzásához.

Rendelési szám 3 21 19 127 03 0

Csúszásgátló alátét
A felszerelt alkatrészek védelmére.

Rendelési szám 3 14 26 067 01 6

Védőborítás
Nagy védőborítás a műszerfal és a huzal 
között.

Rendelési szám 3 21 74 013 20 0

Védőborítás
Huzalvezetés a szélvédő alsó oldalához.

Rendelési szám 3 21 74 013 10 0
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A FEIN SuperCut az egyedüli elektromos rezgőszerszám, amelynek 
teljesítményét nehéz fűrészelési és vágási munkákhoz igazították – 
nem csak üvegkivágáshoz, hanem az autóipar számos más területén is 
ideálisan használható (lásd a következő oldalakon). A FEIN SuperCut 
valamennyi előnye kábel nélkül is elérhető – azonos teljesítmény 
mellett. A lítium-ion technológiának köszönhetően a FEIN akkumu-

látoroknál nem jelentkezik memóriaeffektus. A két szállított akkumu-
látor és a legmodernebb akkumulátor- és töltési technika folyamatos 
működést biztosít a legkeményebb tartós terhelés mellett is. Teljesen 
mindegy, hogy akkumulátoros vagy hálózati készülék: Az AFSC révén 
Ön a legrugalmasabb és legnagyobb teljesítményű rezgőszerszámmal 
rendelkezik elnyűhetetlen profi minőségben. 

Fein SuperCut. A legmagasabb teljesítmény és minőség –  
nem csak az üvegkivágásban.

FeiNSupErCut

rezgés 

A lehető leggyorsabb munka-
végzés az állandó rezgésnek 
köszönhetően.

Szerszámbefogás 

Erőzáró hatlapú szerszám befo-
gás az optimális nyomatékátvitel 
érdekében.

Fordulatszám-szabályozás 

Elektronikus fordulatszám-sza-
bályozás tachogenerátorral a 
megbízható, állandó fordulat-
szám érdekében, még terhelés 
alatt is.

Gyorsbefogó rendszer

A szabadalmaztatott QuickIN 
gyorsbefogó rendszer gyors és 
kényelmes kulcsnélküli szer-
számcserét tesz lehetővé.

Fém hajtóműház 

Robusztus fém hajtóműház a 
hosszú élettartam érdekében, 
szélsőséges alkalmazási körül-
mények között is.
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A FEIN SuperCut hálózati 
változatban is elérhető QuickIN 
gyorsbefogó rendszerrel.  
A lapos hajtóműfejjel a nehezen 
hozzáférhető helyek is elérhe-
tők.

Különösen lapos hajtóműfej

FeiNSupErCut

Előnyök az Ön számára:

 ɰ Az egyedüli elektromos rezgőszerszám nehéz fűrészelési és 
vágási munkákhoz.

 ɰ Masszív tömörfém-/finomöntvény alkatrészek. 
 ɰ Ugyanakkora munkasebesség az akkumulátoros és hálózati 
gépeknél. 

 ɰ Folyamatos működés tartós terhelés esetén is.

Lítium-ion akkumulátor 

18 V-os lítium-ion akkumulátor 
a tartós teljesítményért.

Kábel

5 m ipari minőségű kábel a nagy 
hatósugár érdekében.

Nagy teljesítményű motor 

Nagy forgatónyomatékú és 
rendkívül terhelhető, nagy 
teljesítményű FEIN motor a 
kivételes teljesítményért.

Ergonómia

Igazán kézbe illő az ergonomi-
kus kialakítás révén. A szinte 
fáradságmentes munkavégzés 
érdekében.
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Gyors, megbízható, gazdaságos: A FEIN SuperCut segítségével az 
üvegeket egy személy kívülről tudja eltávolítani – mindössze két 
perc alatt. Költséges kézi munka nélkül, kis erőfeszítéssel és óriási 
idő- és költségmegtakarítással. A nagy teljesítményű, autóüvegekhez 
való FEIN professzionális készletet kifejezetten az autóüvegezés, az 
autójavító műhelyek illetve a Cargo terület sokoldalú feladataira fej-
lesztették ki. Ennek megfelelően minden professzionális felhasználó 
nélkülözhetetlen alapfelszereléséhez tartozik.

Profik igényeire szabva:  
a Fein professzionális készlet  autóüvegekhez.

Az autóüvegekhez való FEIN professzionális készletről további 
információt a 24 oldalon talál.

Akkumulátoros professzionális készlet autóüvegekhez

 ɰ 1 db akkumulátoros FEIN SuperCut AFSC 18 szerszám műanyag szerszámosládában 
 ɰ 3 db L alakú fogazott vágókés (207-es alak) 
 ɰ 2 db L alakú fogazott vágókés (208-as alak) 
 ɰ 1 db L alakú fogazott vágókés (209-es alak) 
 ɰ 2 db U-alakú, erősített kivitelű vágókés (1 x 157-es és 1 x 111-es alak) 
 ɰ 2 db U alakú, erősített kivitelű fogazott vágókés (212-es alak) 
 ɰ 1 db egyenes alakú, Z-hajlatos vágókés állítható ütközőgörgővel (143-as alak) 
 ɰ 1 db egyenes alakú, Z-hajlatos, fogazott vágókés (081-es alak) 
 ɰ 1 db védőborítás szerszámcseréhez 
 ɰ 1 db fenőkő 
 ɰ 2 db akku 
 ɰ 1 db gyorstöltő készülék

rendelési szám 7 136 02 56

professzionális készlet autóüvegekhez

 ɰ 1 db FEIN SuperCut FSC 1.6 Q műanyag szerszámosládában 
 ɰ 3 db L alakú fogazott vágókés (207-es alak) 
 ɰ 2 db L alakú fogazott vágókés (208-as alak) 
 ɰ 1 db L alakú fogazott vágókés (209-es alak) 
 ɰ 2 db U-alakú, erősített kivitelű vágókés (1 x 157-es és 1 x 111-es alak) 
 ɰ 2 db U alakú, erősített kivitelű fogazott vágókés (212-es alak) 
 ɰ 1 db egyenes alakú, Z-hajlatos vágókés állítható ütközőgörgővel (143-as alak) 
 ɰ 1 db egyenes alakú, Z-hajlatos, fogazott vágókés (081-es alak) 
 ɰ 1 db védőborítás szerszámcseréhez 
 ɰ 1 db fenőkő  

rendelési szám 7 236 42 56Az autóüvegekhez való FEIN professzionális készletről további 
információt a 24 oldalon talál.

Előnyök az Ön számára: 

 ɰ Független használat a nagy teljesítményű lítium-ion akkumulá-
toroknak köszönhetően.

 ɰ Ragasztott üvegek kivágása kívülről egyedül is lehetséges.
 ɰ A személygépkocsi elülső szélvédője kivágásának időigénye 
általában két percnél kevesebb.

 ɰ Az eredeti FEIN vágókések hosszú élettartamúak.
 ɰ Csaknem minden járműtípushoz használható.

proFeSSzioNÁLiSkéSzLetautÓÜVeGekHez

A professzionális készlet összes elemének áttekintése
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A tokozott szélvédőüvegek és 
rávulkanizált keretek (alumíni-
um erősítéssel is) az L-késsel 
egy munkamenetben kivágha-
tók. Ajánlott sebesség: 3–4. 
fokozat.

Üvegek kivágása

Oldalüveg / hátsó üveg kivágása

A tokozott oldal- és hátsó 
üvegek a három különböző, 
maximum 38 mm hosszúságú 
L-késsel vághatók ki.

Üvegkivágás a motorháztető alatt

A motorháztető alatti üvegki-
vágásnál az erősített U-kések 
kerülnek használatra. Ajánlott 
sebesség: 3–4. fokozat.

A tartozékok között található: 
fenőkő a tartósan gyors és opti-
mális vágás érdekében. Ajánlott 
sebesség: 1–2. fokozat.

Kések élezése

Ha az üveg és a karosszéria 
közötti külső résméret 3 mm 
alatt van, akkor az üveget belül-
ről, egyenes késsel kell kivágni. 
Ajánlott sebesség: legfeljebb 3. 
fokozat.

Szélvédőüvegek kivágása belülről 

Rendkívül gyors vágás: Az L-alakú 207-es kés ugyanazon sebességfokozat mellett 40 %-kal magasabb vágási teljesítménnyel rendelkezik,  
mint a hozzá hasonló U-kés. Nagy előny szélvédőüvegek kívülről való kivágásánál. Ajánlott sebesség: 3–4. fokozat.

Szélvédőüveg kivágása

proFeSSzioNÁLiSkéSzLetautÓÜVeGekHez
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A karosszériajavítás az autójavító műhely leggyakoribb tevékeny-
ségei közé tartozik. A FEIN professzionális autójavító készlet ezért 
mindent tartalmaz, amire egy profinak szükséges van. Üvegek 
kivágásához, műanyagok átvágásához, fémfűrészeléshez, csiszolás-
hoz, rozsdátlanításhoz, hegesztés előkészítéséhez és számos más 
alkalmazáshoz. Ideális kezdő vagy kiegészítő készletként üvegkivá-
gáshoz – karosszériajavításhoz nélkülözhetetlen.

Univerzális az üvegkivágáshoz és a karosszériamunkákhoz:  
a Fein professzionális autójavító készlet.

professzionális autójavító készlet

A FEIN professzionális autójavító készletről további információt 
a 24 / 25. oldalon talál.

 ɰ 1 db FEIN SuperCut FSC 1.6 Q műanyag szerszámosládában 
 ɰ 2 db U alakú, rövid szárú vágókés (076-os alak) 
 ɰ 2 db U-alakú, rövid szárú vágókés (1 x 079-es és 1 x 101-es alak) 
 ɰ 2 db L alakú fogazott vágókés (207-es alak)
 ɰ 1 db L alakú fogazott vágókés (208-es alak) 
 ɰ 1 db U alakú, erősített vágókés (157-es alak) 
 ɰ 1 db egyenes alakú, Z-hajlatos vágókés állítható ütközőgörgővel (143-as alak) 
 ɰ 1 db lapát alakú hántolókés, karcálló bevonattal (129-es alak) 
 ɰ 1 db HSS fűrészlap (Ø 80 mm) 
 ɰ 1 db védőborítás szerszámcseréhez 
 ɰ 1 spakli alvázvédő réteg eltávolításához
 ɰ 1 db fenőkő

rendelési szám 7 236 42 55

Motorháztető alatti üvegkivágáshoz az U-kések kerülnek használatra. Ajánlott sebesség: 3 – 5. fokozat

Üvegkivágás a motorháztető alatt

Előnyök az Ön számára: 

 ɰ Neves autógyártók gyári ajánlásaival rendelkezik.
 ɰ Kiküszöböli az üveg- és lakksérüléseket.
 ɰ Szikraképződés nélküli nagy teljesítményű karosszériafűrész.
 ɰ Alvázvédő réteg vagy karosszéria-alkatrészek könnyű eltávo-
lítása.

 ɰ Egyemberes szélvédő kivágás.
 ɰ Univerzális kialakítás üvegekhez és karosszéria-alkalmazások-
hoz.

proFeSSzioNÁLiSautÓJaVÍtÓkéSzLet

A professzionális készlet összes elemének áttekintése
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Az L-kés esetében ugyanazon 
sebesség mellett 40 %-kal ma-
gasabb vágási teljesítmény érhe-
tő el, mint a hasonló U-késsel. 
A karosszéria sérülései csaknem 
kizárhatók. Ajánlott sebesség: 
3–4. fokozat.

Szélvédőüveg kivágása

A tokozott szélvédőüvegek és 
rávulkanizált keretek (alumíni-
um erősítéssel is) az L-késsel 
egy munkamenetben kivágha-
tók. Ajánlott sebesség: 3–4. 
fokozat.

Üvegek kivágása

A 143-as alakú vágókéssel és az 
állítható ütközőgörgővel az ol-
dal- és hátsó üvegek egyszerűen 
és gyorsan, belülről vághatók ki. 
Ajánlott sebesség: legfeljebb 3. 
fokozat.

Oldalüveg / hátsó üveg kivágása

A hántolókéssel tisztán, gyorsan 
és erőfeszítés nélkül távolítha-
tók el a ragasztómaradványok. 
Ajánlott sebesség: 2–3. fokozat.

ragasztómaradványok eltávolítása

A spaklival az alváz- és kőfelve-
rődés-védő réteg egyszerűen 
és gyorsan eltávolítható. Így 
a javítási helyek probléma 
nélkül szabaddá tehetők és pl. 
a vonószerkezetek az alvázhoz 
csavarozhatók. Ajánlott sebes-
ség: 2–4. fokozat.

Alvázvédő réteg és szőnyegpadló eltávolítása

A HSS fűrészlappal gyorsan és 
szikramentesen fűrészelhetők 
a karosszérialemezek 1 mm 
vastagságig, valamint a legtöbb 
műanyag és üvegszál-erősítésű 
műanyag. A vágás szélessé-
ge mindössze 0,5 mm. Nagy 
szilárdságú karosszérialemezek-
hez nem használható. Ajánlott 
sebesség: 3–5. fokozat.

Fűrészelés karosszériafűrésszel
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Az üvegek cseréje a leggyakoribb tevékenységekhez tartozik a 
tehergépkocsik, buszok és vasúti járművek esetében. Itt is érvényes: 
nagyobb készlet, nagyobb kihívás. A kifejezetten Cargo alkalmazá-
sokra szolgáló FEIN professzionális Cargo készlettel Ön tökéletesen 
fel van szerelve, lényegesen gyorsabban és kényelmesebben vághatja 
ki a tehergépkocsik, buszok és sínhez kötött járművek keményen 
ragasztott üvegeit. Nem véletlenül ajánlja a legtöbb busz- és teher-
gépkocsi-gyártó a FEIN professzionális Cargo készletet.

nagyobb kihívásokra specializálva:  
a Fein professzionális Cargo készlet.

Előnyök az Ön számára: 

 ɰ A legnagyobb teljesítmény a Cargo terület szélsőségesen nagy 
igénybevételéhez.

 ɰ Neves autógyártók gyári ajánlásaival rendelkezik.
 ɰ Ragasztott üvegek kivágása egy személy által.
 ɰ Gazdag FEIN tartozékkészlet számos különleges alkalmazáshoz.

A 081-es alakú vágókéssel az 
igen nagy méretű üvegek is 
belülről, egyszerűen kivághatók. 
Ajánlott sebesség: 3–5. fokozat.

Buszüvegek esetében az üveg 
csak a fugázások V-vágással tör-
ténő eltávolítása után vágható 
ki. Erre gyors vágóképességének 
köszönhetően a 073-as alakú 
vágókés optimálisan használ-
ható. Ajánlott sebesség: 3–5. 
fokozat.

Nagy üvegek kivágásaV-vágás kívülről

professzionális Cargo készlet

 ɰ 1 db FEIN SuperCut FSC 1.6 Q műanyag szerszámosládában 
 ɰ 2 db egyenes alakú, fogazott vágókés (073-as alak) 
 ɰ 2 db egyenes alakú, Z-hajlatos, fogazott vágókés (081-es alak) 
 ɰ 1 db kampó alakú, fogazott vágókés (217-es alak) 
 ɰ 1 db hajlított alakú, Z-hajlatos vágókés (072-es alak) 
 ɰ 3 db L-alakú, fogazott vágókés (2 x 207-es alak, 1 x 209-es alak) 
 ɰ 1 db U alakú, fogazott vágókés (212-es alak) 
 ɰ 1 db lapát alakú hántolókés, karcálló bevonattal (105-ös alak) 
 ɰ 1 húzókötél rögzítővel
 ɰ 1 db fenőkő 
 ɰ 1 db védőborítás szerszámcseréhez 

rendelési szám 7 236 42 57A FEIN professzionális Cargo készlet tartozékairól további 
információt a 25 / 26. oldalon talál.

A professzionális készlet összes elemének áttekintése

proFeSSzioNÁLiSCarGokéSzLet
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Tehergépkocsik és buszok 
üvegeinek kivágásánál az üveg 
és a keret közötti kis résméret 
esetén a 207-es és 209-es alakú 
L-kések használatosak. Így a 
fixen szerelt keretek is egysze-
rűen és gyorsan átvághatók. 
Ajánlott sebesség: 4–5. fokozat.

Nehezen hozzáférhető helyek 
esetében, pl. napellenzők alatt 
vagy buszok nem leszerelhető 
kijelzőtábláinak környezeté-
ben a 217-es alakú erősített 
kés használata ideális. Ajánlott 
sebesség: 4–5. fokozat.

Az üveg kivágásaKomplikált hozzáférés – könnyen legyűrve

A húzókötél és a rögzítő 
alkatrészek ideálisak a húzóerő 
támogatására.

A hántolókéssel egyszerűen 
eltávolíthatók a ragasztómarad-
ványok – nehezen hozzáférhető 
helyeken is.

A húzóerő támogatása ragasztómaradványok eltávolítása

A ragasztott takarólécek a 
081-es és 216-os alakú egyenes 
késekkel tisztán, megbízhatóan 
és gyorsan eltávolíthatók. Így a 
keretek a legtöbb esetben újra 
felhasználhatóak maradnak. 
Ajánlott sebesség: 3–5. fokozat.

A 072-es alakú rezgő vágókés 
ideálisan használható oldalüve-
gek belülről végzett elválasztó 
vágásához. Ajánlott sebesség: 
3–4. fokozat.

takarópanelek eltávolítása Elválasztó vágások oldalüvegek esetében
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Szűk résméretek (min. 3 mm) 
esetén a 207-es és 208-as alakú, 
25,4 ill. 19 mm-es kések hasz-
nálatosak. A rövid kialakítás fe-
leslegessé teheti az A-oszlopok 
belső burkolatának leszerelését.

A 081-es alakú fogazott egyenes 
vágókés optimálisan választja 
le a ragasztott műanyag és 
felszerelt alkatrészeke, a dísz- és 
védőkereteket. A 073-as alakú 
vágókés ideálisan használható 
utólagos kivágásokhoz, pl. mű-
anyag lökhárítókon.

A BiMetall fogazású e-Cut 
fűrészlapok tökéletesen 
használhatók a karosszériamun-
káknál – különösen nehezen 
hozzáférhető helyek vagy 
áthatások esetében, javítási vagy 
járműátalakítási munkák (pl. 
navigációs készülékek beszere-
lése) során.

A pontos pontszerű csiszoláshoz 
való átszerelhetőségnek köszön-
hetően gond nélkül elvégezhe-
tők az olyan kisebb munkák is, 
mint rozsdafoltok, kőfelverődés 
vagy lakksérülések javítása nehe-
zen hozzáférhető karosszériaré-
szeken. További előnyöket jelent 
a csiszolólapkészlet, valamint a 
QuickIN-nel ellátott és anélküli 
gépekhez való adapter.

A HSS fűrészlappal gyorsan 
fűrészelhetők a normál szilárd-
ságú karosszérialemezek 1 mm 
vastagságig, valamint a legtöbb 
kemény műanyag és üvegszál-
erősítésű műanyag. A vágási 
vonal mindössze 0,5 mm széles. 
További előnyök: Szikramen-
tes vágás és egyedi bemerítési 
mélység az anyagba.

A spatulyával az alváz- és kőfel-
verődés-védő réteg egyszerűen 
és gyorsan eltávolítható. A 
javítási helyek probléma nélkül 
szabaddá tehetők, a vonószer-
kezetek közvetlenül az alváz-
hoz csavarozhatók. Ezen kívül 
probléma nélkül eltávolíthatók 
a belső térből a szőnyegpadlók, 
csillapító- és szigetelőlemezek.

Üvegkivágás

VágásFűrészelés

Csiszolás

Lemezvágás Alvázvédő réteg lehántolása

A FEIN SuperCut tartozékokat kifejezetten az autóüvegezés, a 
gépjárműjavítás és a Cargo terület tipikus alkalmazásaira fejlesztet-
ték ki és folyamatosan optimalizálják. A FEIN ennek során szorosan 
együttműködik a professzionális felhasználókkal, hogy rendelkezésre 
bocsáthassa az Ön által a napi használat során igényelt teljesítményt, 
megbízhatóságot, kezelhetőséget és elnyűhetetlenséget.

Több lehetőség, nagyobb teljesítmény:  
a Fein SuperCut tartozékok.

A SupErCut FELHASzNáLáSi tErÜLEtEi
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A gomba alakú vágókéssel 
kényelmesen és gyorsan dara-
bolhatók a buszok és vasúti jár-
művek szigetelő üveglapjai. Az 
üvegen levő ragasztómaradvá-
nyok is könnyen eltávolíthatók.

Nehezen hozzáférhető helye-
ken levő kivágások utómunkála-
taihoz optimálisan használható 
a keményfémbetétes reszelő: 
könnyedén megmunkálhatók 
vele a műanyagok, a kompozit 
anyagok és a fa.

Az üvegszál-erősítésű műanyag 
és egyéb műanyag-kompozit 
anyagokba a széles vagy keskeny 
M-Cut HSS fűrészlapokkal pon-
tos kivágások készíthetők.

Egyes VAG modellek esetében 
a hátsó és oldalüvegek rávulka-
nizált kerettel rendelkeznek. A 
FEIN tökéletes megoldást kínál 
Önnek a VW Passat Variant 
modellek (a 2004-es évjáratig), 
a VW Polo modellek (a 2001-es 
évjáratig), illetve a Lupo, Seat 
VW Golf III modellek üvegeinek 
sérülésmentes kiszerelésére.

A lépcsős részekbe vagy 
U-profilokba ragasztott üvegek 
a 177-es alakú, 8 mm-es derék-
szögű késsel az éleknél is kivág-
hatók. Kiválóan alkalmas buszok 
és vasúti járművek ablakaihoz.

Szigetelt üvegek darabolása

Kivágások utómunkálataiÜvegszál-erősítésű műanyagok darabolása

VAG-üvegek kivágása

Lépcsős részekbe ragasztott üvegek

Előnyök az Ön számára: 

 ɰ Egyes alkalmazások, pl. fűrészelés csak a FEIN SuperCut segít-
ségével végezhetők el.

 ɰ Megkönnyíti a munkát komplikált alkalmazások esetén. 
 ɰ Sokoldalúan alkalmazható Profi készlet változatok és tartozé-
kok. 

 ɰ Minden FEIN SuperCut modellel kompatibilis tartozékok.

A különleges feladatokhoz való komplett tartozékkészletről további információt  
a 24. oldaltól található.

A SupErCut FELHASzNáLáSi tErÜLEtEi

Az új tartozékprogram más 
feladatokhoz is használható. A 
gombakés segítségével pl. köny-
nyen eltávolíthatók a modern 
járművekben gyakran megtalál-
ható fény- és ablaktörlő-érzé-
kelők. Ajánlott sebesség: 2–3. 
fokozat.

Különleges tartozékok
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szuper módon áttekinthető: 
Az összes SuperCut gép és készlet rövid áttekintése.

Műszaki adatok

típus FSC 1.6 FSC 1.6 Q AFSC 18

Nagy teljesítményű rendszer 
személygépkocsik, teher-
gépkocsik, buszok és vasúti 
járművek ablaküvegeinek 
kivágásához.

QuickIN-nel felszerelt nagy 
teljesítményű rendszer 
személygépkocsik, teher-
gépkocsik, buszok és vasúti 
járművek ablaküvegeinek 
kivágásához.

QuickIN-nel felszerelt nagy 
teljesítményű akkumulátoros 
rendszer személygépkocsik 
ablaküvegeinek kivágásához.

Névleges teljesítmény W 400 400 –

Leadott teljesítmény W 220 220 –

Akkumulátor feszültsége V – – 18

Akkumulátor kapacitása Ah – – 2,4

Rezgésszám 1/ perc 11 000 – 18 500 11 000 – 18 500 11 000 – 18 500

Amplitúdó fok 3,2 3,2 3,4

Kábel csatlakozóval m 5 5 –

Tömeg kg 1,25 1,45 2

Hajtóműfej magassága mm 55 80 80

szerszámcsere 5 mm 
imbuszkulcs QuickIN QuickIN

rendelési szám 7 236 31 50 7 236 42 50 7 136 02 

A készlet tartalma FEIN SuperCut 
FSC 1.6 műanyag 
szerszámosládában;  
1 fenőkő; 1 kulcs

FEIN SuperCut FSC 1.6 Q 
műanyag szerszámosládá-
ban; 1 fenőkő; 1 kulcs;  
1 védőborítás

FEIN SuperCut AFSC 18 mű-
anyag szerszámosládában;  
2 akkumulátor;  
1 gyorstöltő készülék;  
1 fenőkő; 1 védőborítás

SupErCut KÉSzLEtEK
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SupErCut KÉSzLEtEK

 ɰ 1 db akkumulátoros FEIN SuperCut AFSC 18 szerszám műanyag szerszámosládában 
 ɰ 3 db L alakú fogazott vágókés (207-es alak) 
 ɰ 2 db L alakú fogazott vágókés (208-as alak) 
 ɰ 1 db L alakú fogazott vágókés (209-es alak) 
 ɰ 2 db U-alakú, erősített kivitelű vágókés (1 x 157-es és 1 x 111-es alak) 
 ɰ 2 db U alakú, erősített kivitelű fogazott vágókés (212-es alak) 
 ɰ 1 db egyenes alakú, Z-hajlatos vágókés állítható ütközőgörgővel (143-as alak) 
 ɰ 1 db egyenes alakú, Z-hajlatos, fogazott vágókés (081-es alak) 
 ɰ 1 db védőborítás szerszámcseréhez 
 ɰ 1 db fenőkő 
 ɰ 2 db akku 
 ɰ 1 db gyorstöltő készülék

rendelési szám 7 136 02 56

Akkumulátoros professzionális készlet autóüvegekhez

 ɰ 1 db FEIN SuperCut FSC 1.6 Q műanyag szerszámosládában 
 ɰ 2 db egyenes alakú, fogazott vágókés (073-as alak) 
 ɰ 2 db egyenes alakú, Z-hajlatos, fogazott vágókés (081-es alak) 
 ɰ 1 db kampó alakú, fogazott vágókés (217-es alak) 
 ɰ 1 db hajlított alakú, Z-hajlatos vágókés (072-es alak) 
 ɰ 3 db L-alakú, fogazott vágókés (2 x 207-es alak, 1 x 209-es alak) 
 ɰ 1 db U alakú, fogazott vágókés (212-es alak) 
 ɰ 1 db lapát alakú hántolókés, karcálló bevonattal (105-ös alak) 
 ɰ 1 húzókötél rögzítővel 
 ɰ 1 db fenőkő 
 ɰ 1 db védőborítás szerszámcseréhez 

rendelési szám 7 236 42 57

professzionális Cargo készlet 

 ɰ 1 db FEIN SuperCut FSC 1.6 Q műanyag szerszámosládában 
 ɰ 3 db L alakú fogazott vágókés (207-es alak) 
 ɰ 2 db L alakú fogazott vágókés (208-as alak) 
 ɰ 1 db L alakú fogazott vágókés (209-es alak) 
 ɰ 2 db U-alakú, erősített kivitelű vágókés (1 x 157-es és 1 x 111-es alak) 
 ɰ 2 db U alakú, erősített kivitelű fogazott vágókés (212-es alak) 
 ɰ 1 db egyenes alakú, Z-hajlatos vágókés állítható ütközőgörgővel (143-as alak) 
 ɰ 1 db egyenes alakú, Z-hajlatos, fogazott vágókés (081-es alak) 
 ɰ 1 db védőborítás szerszámcseréhez 
 ɰ 1 db fenőkő 

rendelési szám 7 236 42 56

professzionális készlet autóüvegekhez

 ɰ 1 db FEIN SuperCut FSC 1.6 Q műanyag szerszámosládában 
 ɰ 2 db U alakú, rövid szárú vágókés (076-os alak) 
 ɰ 2 db U-alakú, rövid szárú vágókés (1 x 079-es és 1 x 101-es alak) 
 ɰ 2 db L alakú fogazott vágókés (207-es alak) 
 ɰ 1 db L alakú fogazott vágókés (208-es alak) 
 ɰ 1 db U alakú, erősített vágókés (157-es alak) 
 ɰ 1 db egyenes alakú, Z-hajlatos vágókés állítható ütközőgörgővel (143-as alak) 
 ɰ 1 db lapát alakú hántolókés, karcálló bevonattal (129-es alak) 
 ɰ 1 db HSS fűrészlap (Ø 80 mm) 
 ɰ 1 db spakli 
 ɰ 1 db védőborítás szerszámcseréhez 
 ɰ 1 db fenőkő  

rendelési szám 7 236 42 55

professzionális autójavító készlet
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Kivágóberendezés
Hátsó vagy oldalüvegek kiszerelésére a rá-
vulkanizált tömítőajak megsértése nélkül. 
A következő modellekhez: VW Golf III és 
VW Polo az 1995-ös gyártási évtől, Lupo, 
Passat V Kombi, hátsó ajtó. A készlet 
tartalma: 1 db vezetőszán és 2 db vágókés 
(197-es, 121-es és 113-as alak).

Rendelési szám 9 06 07 003 01 3

Vágókés, egyenes 
Hajlított, Z-hajlatos, pótalkatrész a  
9 06 07 001 01 6 cikkszámú 
kivágóberendezéshez, 2 db/csomag.

Rendelési szám 6 39 03 197 01 7

Mélységhatároló 
Mélységhatároló HSS és e-Cut fűrészla-
pokhoz.

Rendelési szám 3 21 27 069 01 0

Fűrészlapok
HSS, finom fogazással a pontos vágás ér-
dekében. Univerzálisan alkalmazható max. 
1  mm-es lemezvastagságig, kettős lemezek-
hez vagy műanyagokhoz is, 2 db/ csomag.

Ø mm Rendelési szám

63 6 35 02 102 01 6

80 6 35 02 103 01 0

HSS, hajlított kivitel, süllyesztett feszítő-
csavar síkban végzett munkához, 1 db/
csomag.

Ø mm Rendelési szám

85 6 35 02 145 01 8

100 6 35 02 137 01 6

HSS, hajlított és szegmentált kivitel, 
süllyesztett feszítőcsavar síkban egészen a 
sarkokig végzett munkához, 1 db/csomag.

Ø mm Rendelési szám

100 6 35 02 180 01 0

Vágókés, u alakú
ideális a motorháztető alatti üveg-
kivágáshoz. 
rövid szár, 2 db/csomag.

Vágóél

L mm Rendelési szám

10 6 39 03 083 01 0

16 6 39 03 095 01 1

16 6 39 03 108 01 4

18 6 39 03 087 01 9

19,5 6 39 03 118 01 3

22 6 39 03 115 01 8

24 6 39 03 076 01 6

28 6 39 03 163 01 1

32 6 39 03 147 01 2

36 6 39 03 079 01 2

40 6 39 03 110 01 0

60 6 39 03 101 01 0

70 6 39 03 155 01 4

Hosszú szár, 2 db/csomag.

Vágóél

L mm Rendelési szám

18 6 39 03 127 01 4

32 6 39 03 114 01 4

32 6 39 03 191 01 1

45 6 39 03 154 01 0

52 6 39 03 153 01 2

60 6 39 03 107 01 6

Erősített kivitel, 2 db/csomag.

Vágóél

L mm Rendelési szám

60 6 39 03 157 01 1

95 6 39 03 111 01 9

Erősített kivitel, fogazott, 2 db/csomag.

Vágóél

L mm Rendelési szám

19 6 39 03 210 01 6

25,5 6 39 03 211 01 5

38 6 39 03 212 01 8

Vágókés, L alakú 
Fogazott, 2 db/csomag.

Vágóél

L mm Rendelési szám

19 6 39 03 208 01 0

25,4 6 39 03 207 01 2

38 6 39 03 209 01 4

Vágókés, egyenes 
2 db/csomag.

Vágóél  
L mm

Teljes hossz 
mm

 
Rendelési szám

26 56 6 39 03 121 01 8

40 90 6 39 03 176 01 5

35 145 6 39 03 194 01 6

Z-hajlatos, 2 db/csomag.

 

Vágóél  
L mm

Teljes hossz 
mm

 
Rendelési szám

19 68 6 39 03 122 01 1

18 84 6 39 03 181 01 2

23 65 6 39 03 173 01 0

25 65 6 39 03 124 01 3

27 85 6 39 03 174 01 8

32 110 6 39 03 123 01 5

70 120 6 39 03 171 01 3

Hajlított, 2 db/csomag.

Vágóél  
L mm / +°

Teljes hossz 
mm

 
Rendelési szám

14 / 90º 65 6 39 03 120 01 9

16 / 90º 75 6 39 03 104 01 5

20 / 50º 75 6 39 03 103 01 7

20 / 75º 75 6 39 03 109 01 8

10 / 75º 75 6 39 03 164 01 9

25 / 50º 75 6 39 03 172 01 6

Hajlított, Z-hajlatos, 2 db/csomag.

Vágóél  
L mm

Teljes hossz 
mm

 
Rendelési szám

45 120 6 39 03 168 01 8

70 120 6 39 03 125 01 7

Z-hajlatos, fix mélységhatárolóval,  
2 db/csomag.

Vágóél  
L mm

Teljes hossz 
mm

 
Rendelési szám

16 120 6 39 03 099 01 0

58 125 6 39 03 097 01 8

Z-hajlatos, állítható mélységhatárolóval,  
2 db/csomag.

Vágóél  
L mm

Teljes hossz 
mm

 
Rendelési szám

16 – 43 100 6 39 03 143 01 3

18 – 39 100 6 39 03 170 01 4

20 – 35 100 6 39 03 198 01 5

60 – 76 120 6 39 03 169 01 2

Lapos, állítható mélységhatárolóval,  
2 db/csomag.

Vágóél  
L mm

Teljes hossz 
mm

 
Rendelési szám

42 – 60 145 6 39 03 182 01 5

Z-hajlatos, hajlított, fix mélységhatároló-
val, 2 db/csomag.

Vágóél  
L mm

Teljes hossz 
mm

 
Rendelési szám

54 120 6 39 03 160 01 5

Vágókés, hajlított alakú 
Z-hajlatos, fix mélységhatárolóval,  
2 db/csomag.

Vágóél  
L mm

Teljes hossz 
mm

 
Rendelési szám

14 80 6 39 03 082 01 6

16 80 6 39 03 133 01 4

39 85 6 39 03 152 01 8

Z-hajlatos, állítható mélységhatárolóval,  
2 db/csomag.

Vágóél  
L mm

Teljes hossz 
mm

 
Rendelési szám

32 – 46 110 6 39 03 195 01 0

Autóüvegező tartozékok tartozékok autójavító műhelyek 
számára

SupErCut tArtOzÉKOK
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Keményfém reszelő, keskeny
Kireszelésre és sorjátlanításra üvegszál- és 
szénszálerősítésű műanyagban, műanyag-
ban és fában.

Szélesség

mm Db. Rendelési szám

12 2 6 37 06 018 01 0

 

e-Cut universal fűrészlapok
BiMetall fogazással, hajlított, pontos kivá-
gásokhoz lemezekben, műanyagokban és 
minden fafajtában különleges készülékek, 
pl. navigációs készülékek, képernyők, 
DVD-lejátszók, erősítők és hangszórók 
beépítéséhez. 
Hossza 60 mm.

Szélesség

mm Db. Rendelési szám

28 1 6 35 02 147 01 5

44 1 6 35 02 148 01 3

Szélesség

mm Db. Rendelési szám

28 5 6 35 02 147 02 1

44 5 6 35 02 148 02 9

Vágópaszta 
Lemezanyagok megmunkálása során 
használt kenőanyag.

Rendelési szám 3 21 32 020 12 9

Vágókés, egyenes
Fogazott, 2 db/csomag.

Vágóél
L mm

Teljes hossz 
mm

 
Rendelési szám

35 56 6 39 03 073 01 1

Z-hajlatos, 2 db/csomag.

Vágóél
L mm

Teljes hossz 
mm

 
Rendelési szám

60 120 6 39 03 216 01 7

Z-hajlatos, fogazott, 2 db/csomag.

Vágóél
L mm

Teljes hossz 
mm

 
Rendelési szám

60 120 6 39 03 081 01 3

Derékszögű kés, 2 db/csomag.

Vágóél  
L mm

Teljes hossz 
mm

 
Rendelési szám

65 / 8 85 6 39 03 177 01 9

38 / 20 45 6 39 03 203 01 3

Vágókés, hajlított alakú
Z-hajlatos, 2 db/csomag.

Vágóél  
L mm

Teljes hossz 
mm

 
Rendelési szám

45 80 6 39 03 072 01 7

Vágókés, L alakú
Fogazott, 2 db/csomag.

Vágóél

L mm Rendelési szám

25,4 6 39 03 207 01 2

38 6 39 03 209 01 4

Vágókés, egyenes
Kerek nyílások készítéséhez műanyagok-
ban. Fogazott, 2 db/csomag.

Vágóél Teljes hossz

L mm mm Rendelési szám 

35 56 6 39 03 073 01 1

Karosszériára szerelt alkatrészek 
eltávolítására alkalmas. 
Z-hajlatos, fogazott, 2 db/csomag.

Vágóél Teljes hossz

L mm mm Rendelési szám 

60 120 6 39 03 081 01 3

 

Merev spatulya
Burkolatok és bevonatok, pl. alvázvédő 
réteg, ragasztóanyag stb. lemunkálására,  
2 db/csomag.

Rendelési szám 6 39 03 227 01 0

Adapter QuickiN nélküli FEiN 
SuperCut géphez 
A kör alakú befogással rendelkező tarto-
zékok befogásához szükséges, ráspolyo-
záshoz, csiszoláshoz és polírozáshoz.

Rendelési szám 3 06 05 114 01 1

Adapter QuickiN-nel ellátott FEiN 
SuperCut készülékhez 
A kör alakú befogással rendelkező tarto-
zékok befogásához szükséges, ráspolyo-
záshoz, csiszoláshoz és polírozáshoz.

Rendelési szám 6 37 33 005 01 0

Csiszolólap készlet
2 db/csomag, nem lyukasztott.

Rendelési szám 6 38 06 129 02 6

tartozékok Cargo járművekhezCsiszolópapír készlet
Részei: 10-10 db nem lyukasztott csiszo-
lólap tépőzáras rögzítéssel, 60-as, 80-as, 
120-as, 180-as, 240-es szemcseméret.

Rendelési szám 6 37 17 082 03 3

A FEIN csiszolópapírok gazdag választékát 
kínálja. Részletes információval a FEIN 
szakkereskedők szolgálnak.

 

Gomba alakú vágókés
Szilikon és lágy kitt vágására, valamint 
szigetelt üvegek szétválasztására, 5 db/
csomag.

Rendelési szám 6 39 03 128 01 2

M-Cut fűrészlap
Levágáshoz, kivágások és nyílások készíté-
séhez lemezben vagy műanyagban, 2 db/
csomag.

Szélesség Hossz

mm mm Rendelési szám

30 50 6 35 02 138 01 4

M-Cut fűrészlap, keskeny
Levágáshoz, kivágások és nyílások készíté-
séhez kapcsolók és különleges készülékek 
számára lemezben, műanyagban, üvegszál- 
ill. szénszálerősítésű műanyagban, 2 db/
csomag.

Szélesség Hossz

mm mm Rendelési szám

10 50 6 35 02 158 01 0
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Hántolókés
Lapát alakú, karcálló bevonattal,  
2 db/csomag.

Vágóél  
L mm

Teljes hossz 
mm Rendelési szám

12 64 6 39 03 129 05 0

18 65 6 39 03 146 01 8

25 64 6 39 03 105 01 9

Keresztvágóéllel és a homlokoldali ütkö-
zőn karcálló bevonattal, 2 db/csomag.

Vágóél

Szélesség mm Rendelési szám

13 6 39 03 113 01 6

25 6 39 03 131 01 7

Keresztvágóéllel, 2 db/csomag.

Vágóél

Szélesség mm Rendelési szám

13 6 39 03 144 01 1

Hántolókéskészlet 
Részei: 1-1 lapát alakú hántolókés karcálló 
bevonattal (129-es/105-ös alak).

Rendelési szám 6 39 03 129 01 6

Részei: 1-1 hántolókés keresztvágóéllel és 
a homlokoldali ütközőn karcálló bevonat-
tal (113-as/131-es alak).

Rendelési szám 6 39 03 113 02 2

A kések szállítása 2 db-os csomagokban 
történik.

Európai szabadalmi számok: 0 141 035 és 
0 147 427. Japán használati minta számok: 
1756 638 és 1817 594. USA szabadalmi 
számok: 4,543,720 és 4,700,478.

Védőborítás
A biztonságos szerszámcsere érdekében a 
QuickIN-nel ellátott SuperCut esetében az 
emelőkar nyitásához és zárásához.

Rendelési szám 3 21 74 011 00 0

Fenőkő
A kések használat előtti élezéséhez az 
optimális vágás érdekében.

Rendelési szám 6 37 19 010 01 4

tartozék ragasztóvarrat-
maradványok eltávolításához

Szűrőzsák DuStex 25-höz 

Normál kivitel, 5 darab 

Rendelési szám 3 13 22 781 01 7

Extra finom kivitel, 5 darab

Rendelési szám 3 13 22 757 01 6

Szűrőzsák DuStex 25-höz 

Rendelési szám 3 13 22 765 00 9

Szűrőzsák DuStex 40-höz 

Normál kivitel, 5 darab 

Rendelési szám 3 13 22 810 01 0

Extra finom kivitel, 5 darab

Rendelési szám 3 13 22 811 01 0

Szűrőpatron DuStex 40-hez

Rendelési szám 3 13 22 765 00 9

Akkumulátor 
18 V 2,4 Ah-s lítium-ion akkumulátor 
töltéskijelzővel.

1 darab  

Rendelési szám 9 26 04 124 02 0

ALG 30 gyorstöltő készülék
Lítium-ion akkumulátorokhoz.

1 darab 

Rendelési szám 9 26 04 096 01 0

SupErCut tArtOzÉKOK

Vágókés, u alakú 
Meghosszabbított gerinccel, 2 db/csomag.

Vágóél

L mm Rendelési szám

40 6 39 03 156 01 7

Horog alakú 
Fogazott, 2 db/csomag.

Vágóél

L mm Rendelési szám

38 6 39 03 217 01 1

Szegmens kés
2 db/csomag.

Vágóél  
L mm

Teljes hossz 
mm

 
Rendelési szám

30 73 6 39 03 132 01 0

Húzókötél 
Fogantyúval. Használata kívülről, L-alakú 
vagy horog alakú vágókéssel történő 
kivágás esetén ajánlott. Egyszerűbb 
munkavégzés kisebb erőfeszítéssel buszok 
és tehergépkocsik ablakainak kivágásánál 
és sínhez kötött járművek problémás 
helyein.

Rendelési szám 9 26 02 030 01 4

Munkavédelmi kesztyű 
Rezgéscsillapító, EN 388/420, EN ISO 
10819, EEC 0200. sz. szabványok szerint 
tanúsítva, 1 pár.

Méret Rendelési szám

  9  L 3 21 73 003 00 3

10  XL 3 21 73 004 00 1

11  XXL 3 21 73 005 00 5

Fogantyú 
A FEIN SuperCut rezgésének csökkentése 
és a hosszabb idejű használat közbeni jobb 
kezelhetősége érdekében.

Rendelési szám 3 21 19 116 01 1

AFSC 18 tartozékok általános tartozékok

DuStex tartozékok
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100 %

> 85 %
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A FEIN lítium-ion akkumulátorok és a FEIN motorok a kis tömeg 
és a nagy teljesítmény tökéletes arányát kínálják. Az akkumuláto-
rok a különösen magas élettartamukat egyrészt a túlterheléstől, 
túlhevüléstől és mélykisüléstől védő egyenkénti cellafelügyeletnek, 
másrészt a különösen kíméletes töltési eljárásnak köszönhetik. 

Mobil munkavégzés a legnagyobb teljesítmény mellett:  
a Fein lítium-ion technológiájával.

Gyors és kíméletes: A gyors-
töltő készülékkel az akku kb. 
25  perc alatt teljesen feltölthe-
tő. A folyamatos munkavégzés 
érdekében.

Kényelmes lekérdezés gomb-
nyomásra: A kapacitáskijelző 
információt nyújt az akku töltési 
állapotáról.

Erős az elsőtől az utolsó 
vágásig: Az új FEIN lítium-ion 
technológia az akku teljes kime-
rüléséig gondoskodik az állandó 
teljesítményről.

Lerövidített töltési idő: A 
kiváló minőségű, alacsony belső 
ellenállású akkumulátorcellák-
nak köszönhetően csökken a 
felmelegedés és az akkut 45 °C 
külső hőmérsékletig nem kell 
hűteni.

A csúcs- és tartós terhelés 
érdekében: A kétsoros felépíté-
sű akkuegység 10 darab kiváló 
minőségű lítium-ion cellát tar-
talmaz. A felhasznált akkumulá-
torcellákat magas kisütőáramra 
tervezték.

A kifinomult elektronika 
egyenként felügyeli a cellákat és 
ezáltal a megbízható védelmet 
biztosít túlterhelés, túlhevülés 
és mélykisülés ellen.

tartós teljesítmény

Folyamatos munkavégzés

rövid töltési idő

Csekély felmelegedés

Kitartás és teljesítmény Egyenkénti cellafelügyelet

Előnyök az Ön számára: 

 ɰ Nagy munkateljesítmény a 18 V-os akkumulátoroknak köszönhetően.
 ɰ Hosszú élettartam az A és B minőségi osztályú akkumulátorcelláknak 
és a valódi egyenkénti cellafelügyeletnek köszönhetően. 

 ɰ Biztonságos munkavégzés a cellák nagy áramterhelhetőségének és a 
vészkikapcsoló funkcióval rendelkező védőelektronikának köszön-
hetően. 

 ɰ A FEIN akkumulátorok egymás közötti kompatibilitása.

Versenytárs:  
A töltési fázis csak 
a cellák lehűlése 
után indul

Ah

t

NiCd
NiMh

Lítium-ion
Ah

t
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A FEIN üvegkivágó rendszereivel üzeme minden feladatra kész. 
Biztosítsa a legnagyobb teljesítményt, a legjobb minőséget és a 
legnagyobb tartósságot üzemének minden tevékenységi területén. 
Például a FEIN akkumulátoros fúróival, polírozó gépeivel, illetve 
száraz és nedves elszívóival. Kérjen tanácsot szakkereskedőjétől.

nagyobb teljesítmény, jobb minőség, nagyobb tartósság.  
A Fein többet nyújt.

FEiN DuStex 25 + 40 porszívókFEiN ABOp akkumulátoros fúrógép

FEiN sarokpolírozók

Nagyteljesítményű nedves- és száraz elszívók elektromos kéziszer-
számok csatlakozatására, műhelyben és a szerelés helyén történő 
használatra.

Egyedülálló kitartás és erő teljesen vezeték nélkül, a legnagyobb 
precizitással és gyorsasággal a legnehezebb munkakörülmények 
között is.

Kis fordulatszámokon is rendkívül nagy teljesítményű – üveg- vagy 
lakkozott felületek polírozásához.

 ɰ 1 db FEIN DuStex 40 
 ɰ 1 db 5 m-es szívótömlő 
 ɰ 1 db adapter FEIN elektromos 
szerszámokhoz 

 ɰ 1 db univerzális elektromos kéziszerszám 
adapter (egyéb elektromos szerszámokhoz) 

 ɰ 2 db fém hosszabbítócső 
 ɰ 1-1 résszívó fej, kárpittisztító szívófej, 
 kiváló minőségű padlótisztító szívófej 
szőnyeghez vagy keménypadlóhoz 

 ɰ 1 db porzsák

rendelési szám 9 20 2 3

 ɰ 1 db FEIN DuStex 25 
 ɰ 1 db 5 m-es szívótömlő 
 ɰ 1 db adapter FEIN elektromos 
 szerszámokhoz 

 ɰ 1 db univerzális elektromos kéziszerszám 
adapter (egyéb elektromos szerszámokhoz) 

 ɰ 2 db műanyag hosszabbítócső 
 ɰ 1-1 résszívó fej, kárpittisztító fej, 
 padlótisztító szívófej 

 ɰ 1 db porzsák 

rendelési szám  9 20 2 2
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A FEIN igazi szakértő, ha professzionális és rendkívül megbízható 
elektromos kéziszerszámokról és speciális alkalmazási megoldások-
ról van szó a fémmegmunkálás, a belsőépítészet és az autóipar terü-
letén. Az elektromos kézi fúrógép feltalálójaként a FEIN több mint 
140 éve innovatív és verhetetlenül hatékony megoldásokat fejleszt ki 
a felhasználók számára, amelyek a gyártó- és a szakipar legnehezebb, 
tartós igénybevétele során is beválnak. 

Vegye igénybe a 3 éves FEiN pLuS garanciát!  
Minden FEIN elektromos szerszámhoz 3 éves 
FEIN PLUS garanciát biztosítunk. Ehhez az új FEIN 
elektromos kéziszerszámot vásárlás után 6 héten 
belül regisztrálnia kell a www.fein.com/warranty 
weboldalon.

DE: C. & E. FEIN GmbH, Telefon 07173 183-0, www.fein.de

Hu: FEIN Hungária Kft., Telefon 06-28 503 100 / 101, www.fein.hu www.fein.com

további kérdései vannak? további információval szívesen áll rendelkezésére az Ön szakkereskedője:

Fein – az elnyűhetetlen elektromos szerszámok szakértője.


