 Metall

Kombiner din versjon av batteridrevne verktøy for arbeid med metall.
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FEIN Select+ tilbyr nå muligheten for å kombinere én eller flere
18 V batteridrevne verktøy for profesjonell bearbeiding av metall –
med eller uten FEIN-batterier og batteriladere. Til hver solomaskin
får du nå i tillegg en FEIN-verktøykoffert gratis med på kjøpet.

Batteri start sett

Batteri start settene fra FEIN Select+ danner
basen for din kabelløse fremtid. Selvfølgelig kan
du også helt enkelt kjøpe nye batterier når du
måtte ønske.

Dine fordeler:
ꨈꨈ Kombiner FEIN maskiner og batterier slik du selv ønsker.
ꨈꨈ Kjøp solomaskiner til en gunstig pris.
ꨈꨈ Bruk batterier du allerede har.

Solo verktøy
Velg én, to eller like godt enda flere maskiner fra det
omfattende verktøysortimentet vårt for profesjonell
bearbeiding av metall. Alle verktøyene leveres i verktøykofferten fra FEIN.

Li-ion 18 V / 2 Ah

ASB 18

Li-ion 18 V / 4 Ah

ASCM 18

ASCM 18 QX

ABS 18

Velg et batteri start sett.
Bearbeiding av metall er krevende – og nettopp derfor er batteriene
våre ekstra sikre og har en lang levetid. Vi tilbyr nok kraft til alt slags
arbeid med metall.

Batteri start sett 18 V / 2 Ah

Batteri start sett 18 V / 4 Ah

Utholdende og lette 18 V Li-ion-batterier med innovativ SafetyCell
Technology, 2 Ah kapasitet, batterinivåindikator og 3 års garanti.
For opptil 900 skruforbindelser med bare en batterilading.*

Meget utholdende og lette 18 V Li-ion-batterier med innovativ
SafetyCell Technology, 4 Ah kapasitet, batterinivåindikator og 3 års
garanti. For opptil 1800 skruforbindelser med bare en batterilading.*

Artikkelnr.

9 26 04 300 01 0

Artikkelnr.

9 26 04 300 02 0

Li-ion-teknologi

Den innovative SafetyCell Technology er det som gjør FEIN
litium-ion-batteriene spesielle.
En separat kommunikasjonsledning beskytter batteriet og maskinen mot overbelastning, overoppheting og dyputlading. Dette
bidrar til at FEIN batteriteknologi er sikker og har lang levetid.
Batterinivåindikatoren viser resterende kapasitet. Mykt omsalgsmateriale sørger for å beskytte arbeidsstykkene fra å bli skadet og
sikrer godt grep og stabilitet.

FEIN ASCM skruforbindelser per batterilading med 5 × 40 mm skruer i mykt treverk.

*

Kombiner soloverktøy.
De batteridrevne verktøyene fra FEIN er den perfekte løsningen for
kraftig, effektiv og fleksibel bearbeiding av metall. Alltid riktig turtall,
høyest mulig presisjon og store kraftreserver. Du kan stole på FEIN
når det kommer til profesjonell bearbeidingen av metall.

2-girs batteridrevet slagbormaskin

ASB 18

For krevende boring og skruing.
Artikkelnr.

7 104 06 63 00 0

ꨈꨈ Slagverk som kan kobles inn ved boring
i stein og mur.
ꨈꨈ 4-polet DC-motor med overlastsikring.
ꨈꨈ Hurtigspenn-chuck i helmetall.
ꨈꨈ 750 skruforbindelser (5 × 40 mm) på én
batteriladning.

2-girs batteridrevet borskrutrekker

ABS 18

Lett og ekstremt utholdende.
Artikkelnr.

7 113 19 63 00 0

ꨈꨈ Kompakt design.
ꨈꨈ 4-polet motor med overlastsikring.
ꨈꨈ Hurtigspenn-chuck i helmetall.
ꨈꨈ 750 skruforbindelser (5 × 40 mm) på én
batteriladning.

Batteridrevet muttertrekker

ASCD 18 W2

Ekstremt robust og kraftig inntil 250 Nm.
Artikkelnr.

7 115 01 63 00 0

ꨈꨈ Universell bruk ved skruforbindelser i
metall.
ꨈꨈ Lite rekyl ved ekstremt høye dreie
momenter.
ꨈꨈ 4-polet motor med overlastsikring.
ꨈꨈ ½" firkantet verktøyfeste.

Batteridrevet muttertrekker

ASCD 18 W4

Ekstremt robust og kraftig inntil 158 Nm.
Artikkelnr.

7 115 02 63 00 0

ꨈꨈ Universell bruk i tre og metall takket
være ¼" innv. sekskantet vertøyfeste.
ꨈꨈ Rekylfattig arbeid.
ꨈꨈ 4-polet motor med overlastsikring.
ꨈꨈ Kompakt og lett konstruksjon.

4-girs batteridrevet borskrutrekker

ASCM 18 QX

Optimale hastigheter og høye dreiemoment.
Artikkelnr.

7 116 04 62 00 0

4-girs batteridrevet borskrutrekker

ASCM 18

Optimale hastigheter og høye dreiemoment.
Artikkelnr.

7 116 03 62 00 0

ꨈꨈ For hver bordiameter finnes det riktige
turtallet.
ꨈꨈ 4-trinns gir.
ꨈꨈ Turtall egnet for selvborende skruer.
ꨈꨈ Børsteløs FEIN PowerDrive-motor.
ꨈꨈ Avtakbar chuck.

ꨈꨈ For hver bordiameter finnes det riktige
turtallet.
ꨈꨈ 4-girs motor.
ꨈꨈ Turtall egnet for selvborende skruer.
ꨈꨈ Børsteløs FEIN PowerDrive-motor.
ꨈꨈ Støvtett motor og elektronikk.

Batteridrevet boremaskin

ABOP 6

Hurtiggående ettgirs-boremaskin, inntil 6 mm
i stål, med høy turtallstabilitet for metallkonstruksjoner.
Artikkelnr.

7 105 01 62 00 0

ꨈꨈ Optimalt turtall for de minste bordimensjonene.
ꨈꨈ Den beste kvaliteten for presise bore
resultater.
ꨈꨈ Børsteløs FEIN PowerDrive-motor.

Batteridrevet boremaskin

ABOP 10

Kompakt ettgirs-boremaskin med stabilt
turtall, inntil 10 mm i stål, til monterings
arbeider ute i felten.
Artikkelnr.

7 105 02 62 00 0

ꨈꨈ Ekstra flat og slank konstruksjon med
fremragende hjørnemål for monteringsarbeid.
ꨈꨈ Den beste kvaliteten for presise bore
resultater.
ꨈꨈ Børsteløs FEIN PowerDrive-motor.

Batteridrevet metallskrutrekker

ASCS 6.3

For feste av tak- og fasadeelementer.
Artikkelnr.

7 113 11 63 00 0

ꨈꨈ Optimale turtall for selvborende skruer.
ꨈꨈ Kun 1,8 kg inkludert batteri.
ꨈꨈ Børsteløs FEIN PowerDrive-motor.
ꨈꨈ 200 selvborende skruer på bare en
batteriladning (4 Ah).

GRATIS

For hvert soloverktøy kan
du nå sikre deg en gratis
verktøykoffert fra FEIN.
Stabil, robust og kan stables:
Verktøykofferter fra FEIN er det profesjonelle
oppbevaringstedet for ditt nye FEIN-verktøy.
Den robuste kofferten holder verktøyene perfekt på plass og letter transporten.

2-girs batteridrevet borskrutrekker

ABOP 13-2

Universell togirs-boremaskin, inntil 13 mm,
med ideelt turtallsområde for stål og rustfritt
stål.
Artikkelnr.

7 105 03 62 00 0

ꨈꨈ Mekanisk totrinnsgir.
ꨈꨈ Den beste kvaliteten for presise bore
resultater.
ꨈꨈ Børsteløs FEIN PowerDrive-motor.

Batteridrevet vinkelbormaskin

AWBP 10

Ekstremt liten vinkelbormaskin inntil 10 mm i
stål til arbeid på vanskelig tilgjengelige steder.
Artikkelnr.

7 105 04 62 00 0

ꨈꨈ Spesielt flat og slank konstruksjon med
17 mm hjørnemål og 96 mm spindelhøyde.
ꨈꨈ Fleksibel og universell i bruk takket være
høyre-/venstregang og trinnløs akselerasjonselektronikk.
ꨈꨈ Børsteløs FEIN PowerDrive-motor.

Batteridrevet oscillerer

SuperCut AFSC

Kraftig batteridrevet oscillerer inkludert
QuickIN hurtigspennsystem.
Artikkelnr.

!

7 136 01 67 00 0

ꨈꨈ Rask sageprogresjon ved 3,4° amplitude.
ꨈꨈ Elektronisk turtallsregulering med turtallsgenerator for konstant effekt.
ꨈꨈ Stort utvalg i tilbehør inkl. sagblader for
mange bruksområder.

Vårt tips for bearbeiding av metall:
FEIN SuperCut ASFC skjærer spesielt fint i metall og egner seg derfor til selv de minste
utsparingene. I tillegg kan det gjennomføres presis kutting – rent og uten gnister.

Eksempel på kombinasjoner:
Ett batteri sett, flere solomaskiner, full effektivitet.
+
Batteri start sett

+
4-girs batteridrevet
borskrutrekker

18 V / 2 Ah

Betal kun for det du
virkelig trenger –
ikke mer, ikke mindre.
Batteridrevet
muttertrekker

ASCM 18 QX

ABOP 13-2

ASCD 18 W2

ABOP 10

ABOP 6

AWBP 10

ASCS 18 6.3

ASCD 18 W4

ASCD 18 W2

SuperCut AFSC

Passende FEIN SuperCut tilbehør for
profesjonell platebearbeiding.
Et bredt spekter av bruksformål takket
være den bølgede universalfortanningen
i bimetall-kvalitet som blant annet egner
seg til jernfritt metall og metallplater inntil
ca. 2 mm.

Bredde
mm
28
44

Lengde
mm
60
60

Artikkelnummer
6 35 02 147 01 5
6 35 02 148 01 3

HSS-sagblad (forsenket nav
og segmentert)

En tynn snittlinje for et raskt arbeidsforløp.

M-Cut

Høy kuttekvalitet og presisjon takket være
den fine fortanningen.

Bredde
mm
30
10

Lengde
mm
50
50

Artikkelnummer
6 35 02 138 01 4
6 35 02 158 01 0

Sparkel

Lang og vridningsfri sparkel for raskt
arbeidsforløp.

HSS-sagblad

En tynn snittlinje for et raskt arbeidsforløp.

Ø
mm
63
80

Artikkelnummer
6 35 02 102 01 6
6 35 02 103 01 0

3

HSS-sagblad (forsenket nav)

En tynn snittlinje for et raskt arbeidsforløp.

Ø
mm
85
100

Artikkelnummer
6 35 02 145 01 8
6 35 02 137 01 6

ÅERINSPLUS-

F
I
GARANT
-batterier

inkl. li-ion

Ø
mm
100

Artikkelnummer
6 35 02 180 01 0

Lengde
mm
64
72

Artikkelnummer
6 39 03 206 01 8
6 39 03 227 01 0

Kort registrering – forlenget garanti:
3 års FEIN PLUS-garanti.
Vi gir 3 års FEIN PLUS-garanti på alt elektroverktøy fra FEIN.
Da må du bare registrere ditt nye FEIN-produkt på
www.fein.com/warranty innen seks uker etter kjøpsdato.

Lurer du på noe? Forhandleren din hjelper deg gjerne:

DE: C. & E. Fein GmbH, Telefon 07173 183-0, www.fein.com
NO: Charlie Storm Messel A/S, Telefon 22 90 71 40, www.csmessel.no

www.fein.com

4 014586 387949

Printed in Germany. Alle opplysninger og bilder uten garanti. Med forbehold om feil og endringer. 1 88 70 184 17 0 05.15 NO
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