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Nästa generation:
De nya FEIN sladdlösa slipmaskinerna med innovativ PowerDrive-motor.

NYHET
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Hållbara, starka och robusta: De nya FEIN sladdlösa 
vinkelsliparna med innovativ PowerDrive-motor.
De nya FEIN sladdlösa vinkelsliparna kännetecknas av ett tydligt 
 teknologiskt försprång: Nästa generations borstlösa FEIN PowerDrive-
motor. Hjärtat i maskinen övertygar med slittålighet och lång livslängd. 
Det helt slutna motorhuset skyddar motorn mot smuts och damm och 

kräver inte ytterligare skyddsåtgärder på maskinen.  Kompatibel med 
alla FEIN-batterier, men med det nya HigHPower-litiumjonbatteriet 
ger den maximal prestanda och är lämpad för många jobb genom det 
steglösa, elektroniska varvtalsvalet.   

* Jämfört med FEIN 18 V/5 Ah-batteri med kapskiva Ø 125 mm. Rundmaterial S235JR, Ø 16 mm.

helkapslad och underhållsfri.

Optimala varvtal, avstämt till många slipmedel och material 
genom steglöst, elektroniskt varvtalsval.

 ꨈ Broms för att snabbt stoppa skivan. 
 ꨈ Återstartspärr skyddar mot oavsiktlig återstart. 
 ꨈ Överlastskydd för elektronik och motor. 
 ꨈ Mjukstart för att starta upp maskinen jämnt och säkert.

jämfört med universalmotorer 
med en uteffekt på 1 100 W.

med FEIN HigHPower-litiumjonbatterier. 
Högkapacitetsceller med konstant hög 
strömavgivning och 75 % högre ström-
styrka än litiumjonbatterier ger upp till 
41 % fler kapsnitt.*

Borstlös FEIN PowerDrive-
motor med lång livslängd

Perfekt för många jobb Fokus på användarskydd

Stark, 
30 % högre 
verkningsgrad

Maximal 
avverkning

Komfortknapp med dödmansgrepp MultiVolt-gränssnitt Halkfritt handtag
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Alltid rätt maskin. 

De nya sladdlösa vinkelsliparna från FEIN: Mobilt arbete överallt. De 
sladdlösa varianterna möjliggör mångsidigt arbete och rätt verktyg för 
alla jobb. Den innovativa PowerDrive-motorn garanterar maximal 
prestanda i alla utföranden – med och utan dödmansgrepp. FEIN 
sladdlösa vinkelslipar är kompatibla med alla batterivarianter från 
FEIN och kan beställas separat som Select-maskin eller som sats med 
HigHPower-litiumjonbatteri.

Tekniska data
Modell CCG 18-115 BL CCG 18-125 BL CCG 18-115 BLPD CCG 18-125 BLPD

Batterispänning V 18 

Batterikapacitet Ah 5.2

Batterikompatibilitet Litiumjon/HigHPower-litiumjon*

Tomgångsvarvtal v/min 2 500 - 8 500

Snabbchuck/fläns M14

Slip-/kapskiva Ø mm 115 125 115 125

Elastisk sliptallrik Ø mm 115 125 115 125

Broms, elektronisk ja

Dödmansgrepp nej nej ja ja

Vikt med batteri (EPTA) kg 2,7

Beställningsnr. SELECT 7 120 01 62 00 0 7 120 02 62 00 0 7 120 03 62 00 0 7 120 04 62 00 0

Rek. pris exkl. moms 2.990:- SEK 2.990:- SEK 2.990:- SEK 2.990:- SEK

I priset ingår 1 sladdlös vinkelslip, 1 sprängskydd, 1 snabbchuck, 1 vibrationsdämpat handtag, 1 nyckel, 1 plastväska

Beställningsnr. sats 7 120 01 61 00 0 7 120 02 61 00 0 7 120 03 61 00 0 7 120 04 61 00 0

Rek. pris exkl. moms 5.630:- SEK 5.630:- SEK 5.630:- SEK 5.630:- SEK

I priset ingår 1 sladdlös vinkelslip, 2 batterier (HigHPower-litiumjon), 1 snabbladdare ALG 50, 1 sprängskydd, 
1 snabbchuck, 1 vibrationsdämpat handtag, 1 nyckel, 1 plastväska

* Högsta prestanda med FEIN HigHPower-litiumjonbatteri
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Nu är slipning flexiblare än 
någonsin.
FEIN sladdlösa slipmaskiner möjliggör flexibelt arbete och ger 
samtidigt hög avverkningskapacitet. Den helkapslade och borstlösa 
motorn arbetar varvtalsstabilt, kraftfullt och slitstarkt. 

Optimala varvtal och steglös inställning 
för jobb i rostfritt stål och svartstål.

genom borstlös motor med egen 
lagring helt avskilt från huset.

jämfört med universalmotorer med 
en uteffekt på 1 100 W.

genom MultiVolt-gränssnitt.

i arbetsstyckena tack vare 
lång, smal hals.

Perfekt för 
många jobb

Mycket jämn gång 
och arbete med 
låg vibrationsnivå

Stark, 
30 % högre 
verkningsgrad

Kompatibel med alla 
FEIN litiumjonbatterier

Går ner djupt
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FEIN sladdlösa raka slip-
maskiner. Specialister för 
 slipning, borstning, 
avgradning och polering.

Mobilt arbete även på svåråtkomliga ställen.

De nya FEIN sladdlösa raka slipmaskinerna garanterar högsta livslängd 
och är utmärkt lämpade för många olika jobb. Den långa halsen gör 
att man kommer långt ner i arbetsstyckena och ger flexibelt arbete 
även i svåråtkomliga utrymmen. Nästa generation FEIN PowerDrive-
motorer med helt slutet motorhus ger effektivt arbete. Tack vare det 
steglösa varvtalsvalet går det att stämma av varvfrekvenserna optimalt 
till slipmedel och material.

Tekniska data
Modell AGSZ 18-280 BL AGSZ 18-280 LBL AGSZ 18-90 LBL

Batterispänning V 18 

Batterikapacitet Ah 5.0

Batterikompatibilitet Litiumjon/HigHPower-litiumjon

Tomgångsvarvtal v/min 9 000 - 28 000 2 900 - 9 000

Slipstift max-Ø mm 50

Spännhylsa max. Ø mm 8

Fräs max. Ø mm 12

Polerverktyg max. Ø mm - - 80

Vikt utan batteri (EPTA) kg 1,4 1,6 1,8

Beställningsnr. SELECT 7 123 01 62 00 0 7 123 02 62 00 0 7 123 03 62 00 0

Rek. pris exkl. moms 2.360:- SEK 2.560:- SEK 2.760:- SEK

I priset ingår 1 sladdlös rak slipmaskin, 1 spännhylsa Ø 6 mm, 1 U-nyckel NV13, 1 U-nyckel NV17, 1 plastväska

Beställningsnr. SATS 7 123 01 61 00 0 7 123 02 61 00 0 7 123 03 61 00 0

Rek. pris exkl. moms 4.950:- SEK 5.160:- SEK 5.360:- SEK

I priset ingår 1 sladdlös rak slipmaskin, 2 batterier (litiumjon), 1 snabbladdare ALG 50, 1 spännhylsa Ø 6 mm, 1 U-nyckel NV13, 1 U-nyckel 
NV17, 1 plastväska
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Det nya hjärtat. Den innovativa 
FEIN PowerDrive-motorn.
Den nya FEIN PowerDrive-motorn med innovativt teknologikoncept över-
tygar med effektivitet och robusthet. Den helkapslade motorn är avskild 
från huset och ger på så vis arbete med låg vibrationsnivå. Den slits inte, har 
lågt underhållsbehov och skyddas optimalt mot keramiskt och mineraliskt 
slipdamm. Användarsäkert utrustad med snabbstoppfunktion utan mekanisk 
broms. Den låga motorvikten och långa livslängden understryker FEIN:s 
 teknologiska ledning. 

för en lång livslängd. Inga kolborstar behöver bytas ut. 

för optimal kylning inklusive temperaturövervakning i 
motorkärnan som skydd mot överbelastning.

för ett betydligt bättre konstantvarvtal vid belastning jämfört 
med universalmotorer.

utan mekanisk broms.

genom motorn med egen lagring helt avskild från huset och 
fyra extra vibrationsdämpare.

Underhållsfri och 
lågt slitage

Innovativa kylflänsar

VarvtalsstabilitetSnabbstoppfunktion

Mycket jämn gång och arbete 
med låg vibrationsnivå
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FEIN HigHPower-teknologin.
FEIN HigHPower-litiumjonbatterier med högkapacitetsceller ger 
konstant arbetskapacitet. 

 ꨈ Upp till 41 % fler kapsnitt.*
 ꨈ Hög varvtalsstabilitet genom 75 % högre strömstyrka.
 ꨈ Fullt kompatibel med alla FEIN 18 V sladdlösa verktyg.
 ꨈ Batteri och verktyg skyddas mot överbelastning, överhettning och 
djupurladdning med FEIN Safetycell tecHnology. 

 ꨈ Batterivikt 700 g - lättare och mindre än konkurrenternas 
högkapacitetsbatterier. 

Beställningsnummer
Rek. pris

exkl. moms
9 26 04 307 01 0 2.660:- SEK

HigHPower-batteristartsats

* Jämfört med FEIN 18 V/5 Ah-batteri med kapskiva Ø 125 mm. Rundmaterial S235JR, Ø 16 mm.

Riktigt lyckat: FEINs batteriprogram.
Maximal prestanda kombinerat 
med FEIN HigHPower-batteriet!

Unikt, flexibelt och enkelt: FEINs batteriprogram för metallbearbetande och oscillerande 
verktyg erbjuder kraftfulla maskiner på 18 V.

NYHET
Sladdlös 
vinkelslip

NYHET
Sladdlös 

borrhammare

NYHET
Sladdlös rak 
slipmaskin

Mutterdragare

2-växlad (slag-)borrskruv-
dragare

Kärnborrmaskiner

LED-lampa

SuPercut

MultiMaSter

Plåtsax

Universalplåtsax

Nibblare

4-växlad borrskruvdragare

Borr-
maskiner

Gipsskruvdragare

Plåtskruvdragare

Vinkelborrmaskin

Gängmaskin



Emissionsvärden (ljud-/vibrationsnivåer) hittar du på www.fein.com/vibration

FEIN är specialist på professionella och extremt tillförlitliga elverktyg 
och speciallösningar inom områdena metall samt trä och kompositma-
terial. FEIN uppfann den elektriska handborrmaskinen och utvecklar 
sedan mer än 150 år innovativa och oslagbart effektiva praktiska 
lösningar för tuff, kontinuerlig användning inom industri och hantverk.

Kort registrering – förlängd garanti: 
3 års FEIN PLUS-garanti.
Du får 3 års FEIN PLUS-garanti på alla elverktyg från FEIN. 
Du behöver bara registrera din nya FEIN produkt inom  
6 veckor från inköp på www.fein.com/warranty.

Upplev slipningens värld från FEIN nu.
Upptäck hela programmet med FEIN sladdlösa slipmaskiner direkt på 
www.fein.com.

FEIN – specialisten på slitstarka elverktyg.
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Din återförsäljare hjälper dig gärna:

ÅR
FEIN PLUS
GARANTI3

INKL. LITIUMJONBATTERIER

DE: C. & E. Fein GmbH, Telefon 07173 183-0, www.fein.com

SE: Hultafors Group Sverige AB, Telefon 033 7237550, www.fein.se 4 014586 423937


