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FEIN vinkelpoleringsmaskin 
  FEIN WPO 14

Kompakte og effektsterke: 
De nye FEIN WPO 14 vinkelpoleringsmaskinene

Fordeler i serie 

De nye FEIN vinkelpoleringsmaskinene i WPO14-serien overbeviser i bilpleien og bilindustrien. De kompakte kraftpakkene gir like 
fremragende resultater ved polering av overfl ater på biler som ved polering av andre lakkerte fl ater.  

  Konstruert for kontinuerlig arbeid 
  Lang levetid også ved kontinuerlig belastning 

takket være robust metalldrivverk og slitesterk  
HIGH-POWER-MOTOR. 

  Turtallsstabilitet
  Takket være den doble girreduksjonen forblir 

turtallet stabilt også ved høye belastninger.

  Kompakt byggestørrrelse 
  Ekstremt liten byggestørrrelse med høy effekt.

  Optimal turtallsinnstilling 
  De nye bryterinnretningene gjør det mulig med 

optimal innstilling av turtallet i alle driftstilstander.

Robust metalldrivverk med 
dobbelt girreduksjon



For førsteklasses resultater: Den nye FEIN WPO 14 familien

Fordelene ligger i WPO 14-familien:

 HIGH-POWER-MOTOR i alle maskinvarianter

 Dobbel nedgiring for høyt dreiemoment

 Lav maskintemperatur – også ved kontinuerlig arbeid

 Poleringsverktøy med verktøydiameter på inntil 250 mm 

 Høyeste turtallsstabilitet også ved høy belastning

 Høy effekt ved kompakt konstruksjon

 Ekstrem overbelastningskapasistet
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WPO 14-15 XE
Ekstremt sterk vinkelpoleringsmaskin til 
reparasjon og behandling av biler med 
svært ripefast lakk, ny- og gammel lakk.

WPO 14-15 E
Ekstremt sterk vinkelpoleringsmaskin til 
reparasjon av biler og båter, for behand-
ling av ny- og gammel lakk.

WPO 14-25 E
Ekstremt sterk vinkelpoleringsmaskin 
til behandling av bruktbiler ved kraftig 
forvitrede lakker og poleringsmidler som 
krever høyt turtall.

Tekniske data WPO 14-15 E WPO 14-25 E WPO 14-15 XE

Opptatt effekt W 1200 1200 1200

Avgitt effekt W 750 750 750

Turtall ubelastet ¹/min 500 – 1500 900 – 2500 200 – 1500

Kabel med støpsel m 4,0 4,0 4,0

Vekt  kg 2,4 2,4 2,4

Poleringsverktøy Ø mm 250 250 250

Verktøyfeste M 14 14 14

Artikkelnummer 7 221 48 7 221 49 7 221 50

Det optimale settet for lakkbehandling 
av eldre bruktbiler–også dette i praktisk 
plastkoffert. 

Spesielt for  nye og nyere biler, samt 
reparasjons-lakkerte biler (for eks. 1 år 
gamle): med ripefast lakk og NANO-
 poleringsmiddel i praktisk plastkoffert.

Artikkelnummer: 6 37 23 028 02 0 Artikkelnummer: 6 37 23 028 03 0

Tyskland: C. & E. FEIN GmbH
Hans-Fein-Str. 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau

www.fein.com

Norge: Charlie Storm Messel A/S
Jerikoveien 28 D, 1067 Oslo, 
Tel. 22 90 71 40, Faks 22 30 82 42

Benytt deg av 3 års FEIN PLUS-garanti

Vi gir 3 års FEIN PLUS-garanti på alt elektro-
verktøy fra FEIN. Da må du bare registrere 
ditt nye elektroverktøy fra FEIN på 
www.fein.com innen fi re uker etter 
kjøpsdato.

Nybil-lakksett Bruktbil-lakksett

Har du spørsmål? Forhandleren din svarer deg gjerne.


