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 Metal

NOWOŚĆ
Stwórz własny zestaw i ciesz 

się z korzyści

Indywidualne zestawy urządzeń akumulatorowych do obróbki metalu.



2

FEIN Select+ oferuje możliwość tworzenia indywidualnych zesta-
wów. Można wybrać jedno lub kilka urządzeń akumulatorowych 
18V do profesjonalnej obróbki metalu – w komplecie z akumulato-
rami i ładowarką FEIN lub bez. Do każdego pojedynczego urządze-
nia otrzymasz dodatkowo wysokiej klasy walizkę narzędziową FEIN.

Litowo-jonowy 18 V / 4 Ah
ASCM 18 QXASCM 18

ASB 18 ABS 18

Litowo-jonowy 18 V / 2 Ah

Zestawy akumulatorów Pojedyncze urządzenia
Zestawy akumulatorów FEIN Select+ stanowią 
doskonałą bazę bezprzewodowej przyszłości. 
Oczywiście akumulatory można dokupić w dowol-
nym momencie.

Wybierz jedno, dwa lub kilka urządzeń z naszej 
szerokiej oferty narzędzi do profesjonalnej obróbki 
metalu. Wszystkie urządzenia znajdują się w walizce 
narzędziowej FEIN.

Zalety:

 ꨈ Indywidualne zestawy urządzeń i akumulatorów FEIN.
 ꨈ Zakup pojedynczych urządzeń w atrakcyjnej cenie.
 ꨈ Wykorzystanie posiadanych akumulatorów.



Metal jest materiałem bardzo wymagającym – właśnie dlatego nasze 
akumulatory są tak bezpieczne i trwałe. Oferujemy odpowiednią 
moc do wszystkich prac związanych z obróbką metalu.

Wybierz zestaw akumulatorów.

W akumulatorach litowo-jonowych FEIN zastosowano jedyną w 
swoim rodzaju innowacyjną technologię SafetyCell:
Osobny przewód komunikacyjny zapewnia niezawodną ochronę 
akumulatora i urządzenia przed przeciążeniem, przegrzaniem i 
głębokim wyładowaniem. Dzięki temu akumulatory FEIN są tak 
trwałe i bezpieczne. Wskaźnik poziomu naładowania informuje 
o pozostałej pojemności. Okalające miękkie elementy chronią 
obrabiany przedmiot przed uszkodzeniem i zapewniają wysoką 
stabilność.

Technologia litowo-jonowa

Nr katal. 9 26 04 300 01 0 Nr katal. 9 26 04 300 02 0

Zestaw akumulatorów 
18 V / 2 Ah

Zestaw akumulatorów 
18 V / 4 Ah

Mocne i lekkie akumulatory litowo-jonowe 18 V wykonane w inno-
wacyjnej technologii SafetyCell, pojemność 2 Ah, wskaźnik poziomu 
naładowania i 3-letnia gwarancja. Nawet 900 wkrętów na jednym 
naładowaniu akumulatora.*

Bardzo mocne akumulatory litowo-jonowe 18 V w innowacyjnej 
technologii SafetyCell, pojemność 4 Ah, wskaźnik poziomu 
naładowania i 3-letnia gwarancja. Nawet 1800 wkrętów na jednym 
naładowaniu akumulatora.*

*FEIN ASCM liczba wkrętów 5 × 40 mm wkręcanych w miękkie drewno na jednym naładowaniu akumulatora.

856,90 zł
netto (bez VAT)692,90 zł

netto (bez VAT)



Narzędzia akumulatorowe FEIN to idealne rozwiązanie do efektyw-
nej, elastycznej i intensywnej obróbki metalu. Zapewniają zawsze 
odpowiednią prędkość obrotową, najwyższą precyzję i największą 
rezerwę mocy. W profesjonalnej obróbce metalu możesz zawsze 
polegać na FEIN.

Stwórz indywidualny zestaw urządzeń dostosowany do własnych 
potrzeb z naszych trzech kategorii cenowych. 

Stwórz zestaw z różnych pojedynczych urządzeń.

Nr katal. 7 104 06 63 00 0

ASB 18
Do wiercenia i wkręcania w trudnych 
warunkach.

 ꨈ Włączany udar do wiercenia w kamieniu 
i ścianach murowanych.

 ꨈ 4-biegunowy silnik DC z zabezpiecze-
niem przeciążeniowym.

 ꨈ Szybkomocujący uchwyt wiertarski 
wykonany w całości z metalu.

 ꨈ 750 wkrętów (5 × 40 mm) na 
jednym naładowaniu akumulatora.

2-biegowa akumulatorowa  
wiertarko-wkrętarka udarowa

Nr katal. 7 113 19 63 00 0

ABS 18

Lekka i ekstremalnie wytrzymała.

 ꨈ Kompaktowa budowa.
 ꨈ 4-biegunowy silnik z zabezpieczeniem 
przed przeciążeniem.

 ꨈ Szybkomocujący uchwyt wiertarski 
wykonany w całości z metalu.

 ꨈ 750 wkrętów (5 × 40 mm) na 
jednym naładowaniu akumulatora.

2-biegowa akumulatorowa 
wiertarko-wkrętarka 

Nr katal. 7 115 01 63 00 0

ASCD 18 W2

Niezwykła wytrzymałość i moc do 250 Nm.

 ꨈ Uniwersalna wkrętarka do metalu.
 ꨈ Wkręcanie i wykręcenie śrub z ekstre-
malnie wysokim momentem obroto-
wym niemal bez odrzutu.

 ꨈ 4-biegunowy silnik z zabezpieczeniem 
przed przeciążeniem.

 ꨈ Czworokątny uchwyt narzędziowy ½".

Akumulatorowa wkrętarka udarowa 

Nr katal. 7 115 02 63 00 0

ASCD 18 W4

Niezwykła wytrzymałość i moc do 158 Nm.

 ꨈ Uniwersalne urządzenie do obróbki 
drewna i metalu dzięki sześciokątnemu 
uchwytowi narzędziowemu ¼".

 ꨈ Praca niemalże bez odrzutu.
 ꨈ 4-biegunowy silnik z zabezpieczeniem 
przed przeciążeniem.

 ꨈ Kompaktowa i lekka konstrukcja.

Akumulatorowa wkrętarka udarowa 

667,80 zł
 netto (bez VAT)



         

Nr katal. 7 116 04 62 00 0

ASCM 18 QX
Optymalne prędkości wiercenia i wysokie 
momenty obrotowe.

 ꨈ Właściwa prędkość obrotowa niezależnie 
od średnicy otworu.

 ꨈ 4-biegowa przekładnia.
 ꨈ Prędkość obrotowa optymalna do śrub 
samogwintujących.

 ꨈ Bezszczotkowy silnik FEIN PowerDrive. 
 ꨈ Ściągany uchwyt wiertarski.

4-biegowa akumulatorowa 
wiertarko-wkrętarka 

Nr katal. 7 116 03 62 00 0

ASCM 18
Optymalne prędkości wiercenia i wysokie 
momenty obrotowe.

 ꨈ Właściwa prędkość obrotowa niezależnie 
od średnicy otworu.

 ꨈ Przekładnia 4-biegowa.
 ꨈ Prędkość obrotowa optymalna do śrub 
samogwintujących.

 ꨈ Bezszczotkowy silnik FEIN PowerDrive.
 ꨈ Silnik i elektronika w pyłoszczelnej obu-
dowie.

4-biegowa akumulatorowa 
wiertarko-wkrętarka 

Nr katal. 7 113 11 63 00 0

ASCS 6.3

Do mocowania elementów dachów i 
elewacji.

 ꨈ Prędkość obrotowa optymalna do śrub 
samogwintujących.

 ꨈ Masa zaledwie 1,8 kg z akumulatorem.
 ꨈ Bezszczotkowy silnik FEIN PowerDrive.
 ꨈ 200 śrub samogwintujących na jednym 
naładowaniu akumulatora (4 Ah).

Wkrętarka akumulatorowa do metalu 

Nr katal. 7 105 01 62 00 0

ABOP 6
Szybkoobrotowa wiertarka jednobiegowa do 
otworów o średnicy do 6 mm do stali, wyso-
ka stabilność obrotów, idealna do konstrukcji 
metalowych.

 ꨈ Optymalna prędkość obrotowa w dolnym 
zakresie średnic.

 ꨈ Najwyższa jakość zapewniająca precyzyjne 
efekty pracy.

 ꨈ Bezszczotkowy silnik FEIN PowerDrive.

Wiertarka akumulatorowa 

 ꨈ Wyjątkowo płaska i wąska konstrukcja 
z idealnym wymiarem kątowym do prac 
montażowych.

 ꨈ Najwyższa jakość zapewniająca precyzyj-
ne efekty pracy.

 ꨈ Bezszczotkowy silnik FEIN PowerDrive.Nr katal. 7 105 02 62 00 0

ABOP 10
Kompaktowa 1-biegowa wiertarka o 
wysokiej stabilności obrotów do stali, do 
otworów o średnicy do 10 mm, idealna do 
prac montażowych i użytku przenośnego.

Wiertarka akumulatorowa 

950 zł
 netto (bez VAT)



!

Do każdego pojedynczego 
urządzenia walizka narzędziowa 
FEIN gratis.

GRATIS

1199 zł
 netto (bez VAT)

ABOP 13-2
Uniwersalna wiertarka dwubiegowa do 
otworów o średnicy do 13 mm, zakres 
obrotów idealny do obróbki stali i stali 
nierdzewnej.

 ꨈ Mechaniczna przekładnia 2-biegowa.
 ꨈ Najwyższa jakość zapewniająca precyzyjne 
efekty pracy.

 ꨈ Bezszczotkowy silnik FEIN PowerDrive.

2-biegowa wiertarka akumulatorowa

Nr katal. 7 105 03 62 00 0

Nr katal. 7 105 04 62 00 0

AWBP 10
Niezwykle mała wiertarka kątowa do stali do 
otworów o średnicy do 10 mm, doskonała 
do pracy w trudno dostępnych miejscach.

 ꨈ Bardzo płaska i wąska konstrukcja o 
wymiarze kątowym 17 mm i wysokości 
głowicy przekładni 96 mm.

 ꨈ Elastyczne i uniwersalne narzędzie dzięki 
możliwości zmiany kierunku prawo/lewo 
oraz płynnemu elektronicznemu zwięk-
szaniu obrotów.

 ꨈ Bezszczotkowy silnik FEIN PowerDrive.

Akumulatorowa wiertarka kątowa 

Najmocniejsze akumulatorowe narzędzie 
oscylacyjne z systemem szybkiego mocowa-
nia QuickIN.

 ꨈ Szybkie tempo cięcia przy amplitudzie 3,4°.
 ꨈ Elektroniczna regulacja prędkości obroto-
wej z prądnicą tachometryczną zapewniają-
ca stały poziom mocy.

 ꨈ Szeroki wybór akcesoriów i brzeszczotów 
gwarantujący niezwykłą wszechstronność 
zastosowań.

SuperCut AFSC
Akumulatorowe narzędzie oscylacyjne

Nr katal. 7 136 01 67 00 0

Stabilne, mocne, układane jedna na 
drugą: 
Walizki narzędziowe FEIN umożliwiają profe-
sjonalne przechowywanie nowego narzędzia 
FEIN. Wytrzymałe walizki zapewniają wygodne 
przenoszenie i ułatwiają transport.

Nasza rada dotycząca obróbki metalu:
Urządzenie FEIN Supercut ASFC umożliwia bardzo precyzyjne cięcie metalu, dzięki czemu 
wykona bez problemu nawet najmniejsze otwory. Dodatkowo można go używać do precyzyjnego 
odcinania – pozostawia równe i gładkie krawędzie, nie powodując powstawania iskier.



ASCD 18 W2ASCD 18 W4

ASCS 18 6.3

ABOP 6ABOP 10ABOP 13-2 AWBP 10

Supercut AFSC

Przykładowy zestaw: 
jeden komplet akumulatorów, kilka urządzeń, pełna efektywność.

++ =

ASCM 18 QX

4-biegowa akumulatorowa 
wiertarko-wkrętarka

ASCD 18 W2

Akumulatorowa wkrętar-
ka udarowa

Zestaw podstawowy 
akumulatorów 

18 V / 2 Ah

692,90 zł
 netto (bez VAT)

950 zł
 netto (bez VAT) 667,80 zł

 netto (bez VAT)

2310,70 zł
 netto (bez VAT)

Cena łączna

Płać tylko za to, czego naprawdę 
potrzebujesz – ani więcej, ani 
mniej.
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PL: FEIN-Polska-Elektronarzędzia Sp. z o.o., Telefon 012 269 31 03, 269 31 04, www.fein.pl www.fein.com

Masz jeszcze pytania? Autoryzowany dystrybutor FEIN chętnie udzieli wszelkich informacji:

Akcesoria FEIN SuperCut do profesjonalnej obróbki blachy.

E-cut Universal 
Szeroki zakres zastosowań dzięki 
uniwersalnemu bimetalowemu uzębieniu 
z rozwarciem falistym, m. in. do cięcia 
metali kolorowych i blachy o grubości do 
ok. 2 mm.

M-cut  
Wysoka jakość cięcia i precyzja dzięki 
drobnym ząbkom.

Brzeszczot ze stali 
szybkotnącej HSS  
Cienka linia cięcia zapewniająca najwyższe 
tempo pracy.

Brzeszczot ze stali 
szybkotnącej HSS 
(segmentowy, wygięty) 
Cienka linia cięcia zapewniająca najwyższe 
tempo pracy.

Szpachelka 
Długa i wytrzymała szpachelka zapewniają-
ca wysokie tempo pracy.

Brzeszczot ze stali szybkot-
nącej HSS (wygięty) 
Cienka linia cięcia zapewniająca najwyższe 
tempo pracy.

Krótka rejestracja – długa gwarancja:
3 lata gwarancji FEIN PLUS.
Na wszystkie elektronarzędzia FEIN udzielamy 3-letniej gwarancji 
FEIN PLUS. Aby skorzystać z gwarancji, należy zarejestrować nowe 
elektronarzędzie FEIN w ciągu 6 tygodni od dnia zakupu na stronie 
www.fein.com/warranty.

LATA
GWARANCJI
 FEIN PLuS3

RóWNIEż NA AkuMuLATORy LITOWO-JONOWE

Szerokość Długość
mm mm Nr katalogowy
28 60 6 35 02 147 01 5
44 60 6 35 02 148 01 3

Szerokość Długość
mm mm Nr katalogowy
30 50 6 35 02 138 01 4
10 50 6 35 02 158 01 0

Ø
mm Nr katalogowy
63 6 35 02 102 01 6
80 6 35 02 103 01 0

Ø
mm Nr katalogowy
100 6 35 02 180 01 0

Długość
mm Nr katalogowy
64 6 39 03 206 01 8
72 6 39 03 227 01 0

Ø
mm Nr katalogowy
85 6 35 02 145 01 8
100 6 35 02 137 01 6

4 014586 387895

Przykładowy zestaw: 
jeden komplet akumulatorów, kilka urządzeń, pełna efektywność.


