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 Metall

NYHET
Kombinera och dra nytta

Kombinera sladdlösa maskiner för metallbearbetning.



FEIN Select+ ger dig möjligheten att efter behov kombinera en el-
ler flera 18 V sladdlösa maskiner för professionell metallbearbetning 
– med eller utan FEIN batterier och laddare. Till varje maskin utan 
batteri och laddare får du dessutom en FEIN verktygsväska på köpet.

Litiumjon 18 V / 4 Ah
ASCM 18 QXASCM 18

ASB 18 ABS 18

Litiumjon 18 V / 2 Ah

Batterisatser Maskiner utan batteri och laddare
FEIN Select+ batterisatser är din bas för en sladd-
lös framtid. Naturligtvis kan du när som helst utan 
problem köpa till batterier.

Välj en, två eller flera maskiner ur vårt omfattande 
sortiment för professionell metallbearbetning. Alla 
maskiner levereras i en FEIN verktygsväska.

Dina fördelar:

 ꨈ Kombinera FEIN maskiner och batterier efter behov.
 ꨈ Köp maskiner utan batteri och laddare till attraktiva priser.
 ꨈ Använd redan köpta batterier.



Metall är krävande – därför är våra batterier extra säkra och har lång 
livslängd. Vi ger dig tillräcklig kraft för alla arbeten i metall.

Välj batterisats.

Det speciella med litiumjonbatterier från FEIN är den innovativa 
SafetyCell Technology:
En separat kommunikationsledning skyddar batteriet och maskinen 
tillförlitligt mot överbelastning, överhettning och djupurladdning. 
Det gör FEINs batteriteknik långlivad och säker. Laddindikeringen 
informerar om den kvarvarande kapaciteten. Mjuka delar runt om 
skyddar arbetsstyckena mot skador och ger bra stabilitet.

Litiumjonteknik

Beställningsnr 9 26 04 300 01 0 Beställningsnr 9 26 04 300 02 0

Batterisats 18 V; 2 Ah Batterisats 18 V; 4 Ah

Långlivade och lätta 18 V litiumjonbatterier med innovativ SafetyCell 
Technology, 2 Ah kapacitet, laddindikering och 3 års garanti. För upp 
till 900 skruvdragningar på en laddning.*

Mycket långlivade 18 V litiumjonbatterier med innovativ  
SafetyCell Technology, 4 Ah kapacitet, laddindikering och 3 års 
garanti. För upp till 1800 skruvdragningar på en batteriladdning.*

*FEIN ASCM skruvdragningar per batteriladdning med 5 × 40 mm skruv i mjukt trä.

SEK 2.490:-
exkl. moms

SEK 1.990:-
exkl. moms



FEIN sladdlösa maskiner är den perfekta lösningen för kraftfullt, ef-
fektivt och flexibelt arbete i metall: Alltid det rätta varvtalet, högsta 
precision och största kraftreserv. När det gäller professionell metallbe-
arbetning kan du lita på FEIN.

Kombinera helt enkelt efter behov flera maskiner utan batteri och 
laddare. 

Kombinera maskiner utan batteri och laddare.

Beställningsnr 7 104 06 63 00 0

ASB 18

För krävande borrning och skruvdragning.

 ꨈ Inkopplingsbart slagverk för borrning  
i sten och tegel.

 ꨈ 4-polig likströmsmotor med överlast-
skydd.

 ꨈ Snabbchuck i metall.
 ꨈ 750 skruvdragningar (5 x 40 mm)  
på en laddning.

2-växlad sladdlös slagborrmaskin

Beställningsnr 7 113 19 63 00 0

ABS 18

Lätt och extremt tålig.

 ꨈ Kompakt konstruktion.
 ꨈ 4-polig motor med överlastskydd.
 ꨈ Snabbchuck i metall.
 ꨈ 750 skruvdragningar (5 x 40 mm) på en 
laddning.

2-växlad sladdlös borrskruvdragare 

Beställningsnr 7 115 01 63 00 0

ASCD 18 W2

Extremt robust och stark upp till 250 Nm.

 ꨈ Allroundanvändning vid  
skruvdragning i metall.

 ꨈ Arbete med svag rekyl vid extremt stora 
vridmoment.

 ꨈ 4-polig motor med överlastskydd.
 ꨈ ½ tum fyrkantsfäste.

Sladdlös mutterdragare 

Beställningsnr 7 115 02 63 00 0

ASCD 18 W4

Extremt robust och stark upp till 158 Nm.

 ꨈ Allroundanvändning i trä och 
metall genom ¼ tum sexkantsfäste.

 ꨈ Arbete med svag rekyl.
 ꨈ 4-polig motor med överlastskydd.
 ꨈ Kompakt och lätt konstruktion.

Sladdlös mutterdragare 

SEK 1.590:-
 exkl. moms



         

Beställningsnr 7 116 04 62 00 0

ASCM 18 QX

Optimal avverkning och höga vridmoment.

 ꨈ Rätt varvtal för varje borrdiameter.
 ꨈ 4-växlad växellåda.
 ꨈ Varvtalen är lämpliga för självborrande 
skruv.

 ꨈ Borstlös FEIN PowerDrive motor. 
 ꨈ Avtagbar chuck.

4-växlad sladdlös borrskruvdragare 

Beställningsnr 7 116 03 62 00 0

ASCM 18

Optimal avverkning och höga vridmoment.

 ꨈ Rätt varvtal för varje borrdiameter.
 ꨈ 4-växlad växellåda.
 ꨈ Varvtalen är lämpliga för självborrande 
skruv.

 ꨈ Borstlös FEIN PowerDrive motor.
 ꨈ Dammskyddad motor och elektronik.

4-växlad sladdlös borrskruvdragare 

Beställningsnr 7 113 11 63 00 0

ASCS 6.3

För infästning av tak- och fasadelement.

 ꨈ Optimalt varvtal för självborrande skruv.
 ꨈ Endast 1,8 kg inklusive batteri.
 ꨈ Borstlös FEIN PowerDrive motor.
 ꨈ 200 självborrande skruv med endast en 
batteriladdning (4 Ah).

Plåtskruvdragare sladdlös 

Beställningsnr 7 105 01 62 00 0

ABOP 6

Snabbgående 1-växlad borrmaskin för upp 
till 6 mm-stål med hög varvtalsstabilitet för 
metallkonstruktioner.  ꨈ Optimalt varvtal för mindre diametrar.

 ꨈ Högsta kvalitet för exakta borresultat.
 ꨈ Borstlös FEIN PowerDrive motor.

Sladdlös borrmaskin 

 ꨈ Mycket slank konstruktion med suveränt 
hörnmått för monteringsjobb.

 ꨈ Högsta kvalitet för exakta borresultat.
 ꨈ Borstlös FEIN PowerDrive motor.Beställningsnr 7 105 02 62 00 0

ABOP 10

Kompakt och varvtalsstabil 1-växlad borr-
maskin för upp till 10 mm-stål och monte-
ringsjobb på plats.

Sladdlös borrmaskin 

Från SEK 2.490:-
 exkl. moms



!

Till varje maskin utan batteri 
och laddare får du nu en FEIN 
verktygsväska på köpet.

PÅ KÖPET

SEK 3.890:-
 exkl. moms

ABOP 13-2

2-växlad allroundborrmaskin för upp till 
13 mm stål med perfekt varvtalsintervall för 
stål och rostfritt.  ꨈ Mekanisk, 2-växlad växellåda.

 ꨈ Högsta kvalitet för exakta borresultat.
 ꨈ Borstlös FEIN PowerDrive motor.

2-växlad sladdlös borrmaskin

Beställningsnr 7 105 03 62 00 0

Beställningsnr 7 105 04 62 00 0

AWBP 10

Extremt liten vinkelborrmaskin för jobb upp 
till 10 mm i stål på svåråtkomliga ställen.

 ꨈ Mycket slank konstruktion med 17 mm 
hörnmått och 96 mm växelhushöjd.

 ꨈ Flexibel allroundanvändning genom 
höger-/vänstergång och steglös varvtals-
elektronik.

 ꨈ Borstlös FEIN PowerDrive motor.

Sladdlös vinkelborrmaskin 

 
Kraftfullt sladdlöst oscillerande verktyg med 
QuickIN-snabbspännsystem.

 ꨈ Snabb sågavverkning vid 3,4° amplitud.
 ꨈ Elektronisk varvtalsreglering med varvtalls-
hållare för konstant kapacitet.

 ꨈ Stort urval av tillbehör för mångsidig 
användning.

SuperCut AFSC
Sladdlöst oscillerande verktyg

Beställningsnr 7 136 01 67 00 0

Stabila, kan staplas, starka: 
FEIN verktygsväska är den professionella för-
varingen för ditt nya FEIN verktyg. De robusta 
väskorna håller maskinerna perfekt på plats och 
underlättar transporten.

Våra tips för metallbearbetning:
FEIN Supercut ASFC skär metall mycket fint och passar därför till och med för mycket små 
urtag. Dessutom kan exakta skärsnitt utföras – snyggt och utan gnistbildning.



ASCD 18 W2ASCD 18 W4

ASCS 18 6.3

ABOP 6ABOP 10ABOP 13-2 AWBP 10

Supercut AFSC

Exempel på kombination: 
En batterisats, flera maskiner utan batteri och laddare.

++ =

ASCM 18 QX

4-växlad sladdlös 
borrskruvdragare

ASCD 18 W2

Sladdlös mutterdragare

SEK 1.590:-SEK 2.490:-SEK 1.990:-
exkl. momsexkl. momsexkl. moms

Batterisats 

18 V / 2 Ah

SEK 6.070:-
exkl. moms

Totalpris

Betala endast för vad du  
verkligen  behöver –  
varken mer eller mindre.
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DE: C. & E. Fein GmbH, Telefon 07173 183-0, www.fein.com
SE: Hultafors Group Sverige AB, Telefon 033 7237550, www.fein.se www.fein.com

Har du fler frågor? Din återförsäljare hjälper dig gärna:

Rätt FEIN SuperCut-tillbehör för professionell plåtbearbetning.

E-cut Universal 
Brett användningsområde genom univer-
saltandning med vågskränkning i bimetall-
kvalitet. Passar bl.a. för järnfri metall och 
plåt upp till ca 2 mm.

M-cut  
Hög skärkvalitet och precision genom fin 
tandning.

HSS-sågklinga  
Tunn såglinje för snabb avverkning.

HSS-sågklinga  
(försänkt och segmenterad) 
Tunn såglinje för snabb avverkning.

Fast spackel 
Lång och vridstyv spackel för snabb 
avverkning.

HSS-sågklinga (försänkt) 
Tunn såglinje för snabb avverkning.

Snabb registrering – förlängt garantianspråk:
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 på  
www.fein.com/warranty inom 6 veckor från inköp.

ÅR
FEIN PluS
GARANTI3

INKl. lITIuMjONBATTERIER

Bredd Längd
mm mm Beställningsnummer
28 60 6 35 02 147 01 5
44 60 6 35 02 148 01 3

Bredd Längd
mm mm Beställningsnummer
30 50 6 35 02 138 01 4
10 50 6 35 02 158 01 0

Ø
mm Beställningsnummer
63 6 35 02 102 01 6
80 6 35 02 103 01 0

Ø
mm Beställningsnummer
100 6 35 02 180 01 0

Längd
mm Beställningsnummer
64 6 39 03 206 01 8
72 6 39 03 227 01 0

Ø
mm Beställningsnummer
85 6 35 02 145 01 8
100 6 35 02 137 01 6

4 014586 387871


