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 Metaal

NIEUW
Combineren en profiteren

Accumachines voor metaal-, houtbewerking individueel te combineren.



FEIN Select+ biedt u de mogelijkheid één of meerdere 18V-
accumachines voor professionele metaalbewerking naar behoefte 
te combineren – met of zonder FEIN accu's en oplaadapparaten. Bij 
elke losse body krijgt u er bovendien een hoogwaardige FEIN koffer 
gratis bij.

Li-ion 18 V / 4 Ah
ASCM 18 QXASCM 18

ASB 18 ABS 18

Li-ion 18 V / 2 Ah

Accu startersets Losse body's
De FEIN Select+ accu startersets zijn uw basis 
voor een toekomst zonder kabels. Natuurlijk 
kunt u accu's op elk moment zonder problemen 
bijkopen.

Kies één, twee of meteen meerdere machines uit ons 
uitgebreide gereedschapsassortiment voor professio-
nele metaalbewerking. Alle machines worden geleverd 
in de FEIN koffer.

Uw voordelen:

 ꨈ FEIN machines en accu's individueel combineren.
 ꨈ Losse body's voor een voordelige prijs kopen.
 ꨈ Reeds aangeschafte accu's gebruiken.



M.n. metaalbewerkingen zijn veeleisend – daarom zijn onze accu's 
erg betrouwbaar en duurzaam. Wij bieden u voldoende vermogen 
voor alle werkzaamheden op metaalgebied.

Accu starterset kiezen.

Het bijzondere aan lithium-ion-accu's van FEIN is de innovatieve 
SafetyCell Technology:
Een aparte communicatieleiding beschermt de accu en de machine 
betrouwbaar tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. 
Dat maakt de FEIN accutechnologie duurzaam en betrouwbaar. 
De oplaadaanduiding informeert over de resterende capaciteit. 
Rubberelementen rondom beschermen de werkstukken tegen 
beschadigingen en bieden stabiliteit.

Li-ion-technologie

Bestelnr. 9 26 04 300 01 0 Bestelnr. 9 26 04 300 02 0

Accu starterset 18 V / 2 Ah Accu starterset 18 V / 4 Ah

Volhardende en lichte 18 V Li-ion-accu's met innovatieve SafetyCell 
Technology, 2 Ah capaciteit, oplaadaanduiding en 3 jaar garantie. 
Voor tot wel 900 schroefverbindingen met één acculading.*

Zeer volhardende 18 V Li-ion-accu's met innovatieve SafetyCell 
Technology, 4 Ah capaciteit, oplaadaanduiding en 3 jaar garantie. 
Voor tot wel 1800 schroefverbindingen met één acculading.*

*FEIN ASCM schroefverbindingen per acculading met 5 × 40 mm schroeven in zacht hout.

€ 209,-
excl. btw

€ 169,-
excl. btw



FEIN accugereedschappen zijn de ideale oplossing voor sterk, effectief 
en flexibel werken in metaal: altijd het juiste toerental, de hoogste 
precisie en de grootste vermogensreserve. Bij de professionele me-
taal- en houtbewerking kunt u vertrouwen op FEIN.

Combineer heel eenvoudig naar behoefte meerdere losse body's uit 
onze drie prijscategorieën. 

Losse body's combineren.

Bestelnr. 7 104 06 63 00 0

ASB 18
Voor veeleisend boren en schroeven.

 ꨈ Inschakelbaar slagwerk voor boren  
in steen en metselwerk.

 ꨈ 4-polige DC-motor met overbelastings-
beveiliging.

 ꨈ Massief metalen snelspanboorhouder.
 ꨈ 750 schroefverbindingen (5 × 40 mm)  
met één acculading.

Accuklopboorschroefmachine met 
2  versnellingen

Bestelnr. 7 113 19 63 00 0

ABS 18
Licht en extreem volhardend.

 ꨈ Compacte constructie.
 ꨈ 4-polige motor met overbelastings-
beveiliging.

 ꨈ Massief metalen snelspanboorhouder.
 ꨈ 750 schroefverbindingen (5 × 40 mm) 
met één acculading.

Accuschroefboormachine met 
2  versnellingen 

Bestelnr. 7 115 01 63 00 0

ASCD 18 W2

Extreem robuust en krachtig tot 250 Nm.

 ꨈ Universeel gebruik bij schroef-
verbindingen in metaal.

 ꨈ Werken zonder terugslag bij extreem 
hoge draaimomenten.

 ꨈ 4-polige motor met overbelastingsbe-
veiliging.

 ꨈ ½ in vierkant gereedschapopname.

Accumoeraanzetter 

Bestelnr. 7 115 02 63 00 0

ASCD 18 W4

Extreem robuust en krachtig tot 158 Nm.

 ꨈ Universeel gebruik in hout en metaal 
door ¼ inch zeskant gereedschapop-
name.

 ꨈ Werken zonder terugslag.
 ꨈ 4-polige motor met overbelastings-
beveiliging.

 ꨈ Compacte en lichte constructie.

Accuslagschroevendraaier 

€ 159,-
 excl. btw



         

Bestelnr. 7 116 04 62 00 0

ASCM 18 QX
Optimale bewerkingssnelheden en hoge 
draaimomenten.

 ꨈ Voor elke boordiameter het juiste 
toerental.

 ꨈ Drijfwerk met 4 versnellingen.
 ꨈ Toerentallen geschikt voor zelfborende 
schroeven.

 ꨈ Borstelloze FEIN PowerDrive-motor. 
 ꨈ Afneembare boorhouder.

Accuschroefboormachine met  
4 versnellingen 

Bestelnr. 7 116 03 62 00 0

ASCM 18
Optimale bewerkingssnelheden en hoge 
draaimomenten.

 ꨈ Voor elke boordiameter het juiste toeren-
tal.

 ꨈ Drijfwerk met 4 versnellingen.
 ꨈ Toerentallen geschikt voor zelfborende 
schroeven.

 ꨈ Borstelloze FEIN PowerDrive-motor.
 ꨈ Stofdichte motor en elektronica.

Accuschroefboormachine met  
4 versnellingen 

Bestelnr. 7 113 11 63 00 0

ASCS 6.3

Voor bevestiging van dak- en gevelelementen.

 ꨈ Optimale toerentallen voor zelfborende 
schroeven.

 ꨈ Slechts 1,8 kg, inclusief accu.
 ꨈ Borstelloze FEIN PowerDrive-motor.
 ꨈ 200 zelfborende schroeven met slechts één 
acculading (4 Ah).

Accumetaalschroefmachine 

Bestelnr. 7 105 01 62 00 0

ABOP 6
Sneldraaiende boormachine met één versnel-
ling tot 6 mm in staal met grote toerentalsta-
biliteit voor de metaalbouw.

 ꨈ Optimaal toerental in het onderste 
diameterbereik.

 ꨈ De hoogste kwaliteit voor precieze 
boorresultaten.

 ꨈ Borstelloze FEIN PowerDrive-motor.

Accuboormachine 

 ꨈ Zeer platte en slanke constructie met een 
uitstekende hoekmaat voor montage-
werkzaamheden.

 ꨈ De hoogste kwaliteit voor precieze 
boorresultaten.

 ꨈ Borstelloze FEIN PowerDrive-motor.Bestelnr. 7 105 02 62 00 0

ABOP 10
Compacte en toerentalstabiele boormachine 
met 1 versnelling tot 10 mm in staal voor 
montagewerkzaamheden op locatie.

Accuboormachine 

€ 249,-
 excl. btw



!

Bij elke losse body een  
FEIN koffer gratis erbij krijgen.

GRATIS

€ 299,-
 excl. btw

ABOP 13-2
Universele boormachine met twee versnel-
lingen tot 13 mm met ideaal toerentalbereik 
voor staal en roestvrij staal.

 ꨈ Mechanisch drijfwerk met 2 versnellingen.
 ꨈ De hoogste kwaliteit voor precieze boor-
resultaten.

 ꨈ Borstelloze FEIN PowerDrive-motor.

Accuboormachine met 2 versnellingen

Bestelnr. 7 105 03 62 00 0

Bestelnr. 7 105 04 62 00 0

AWBP 10
Extreem kleine haakse boormachine tot 
10 mm in staal voor werken op moeilijk 
toegankelijke plekken.

 ꨈ Zeer platte en slanke constructie met een 
hoekmaat van 17 mm en een aandrijfkop-
hoogte van 96 mm.

 ꨈ Flexibel en universeel gebruik door 
rechts-/linksdraaien en traploze "gasgeef"-
elektronica.

 ꨈ Borstelloze FEIN PowerDrive-motor.

Haakse boormachine met accu 

 
Zeer krachtig oscillerend gereedschap met 
accu inclusief QuickIN-snelspansysteem.

 ꨈ Snelle zaagprogressie bij een amplitude 
van 3,4°.

 ꨈ Elektronische toerentalregeling met 
tachogenerator voor een gelijkblijvend 
vermogen.

 ꨈ Grote keus in accessoires incl. zaagbladen 
voor vele toepassingsmogelijkheden.

SuperCut AFSC
Oscillerend gereedschap met accu

Bestelnr. 7 136 01 67 00 0

Stabiel, stapelbaar, sterk: 
FEIN koffers zijn de professionele opslagmo-
gelijkheid voor uw nieuwe FEIN gereedschap. 
De robuuste koffers bieden de machines ideale 
houvast en maken het transport gemakkelijker.

Onze tip voor de metaalbewerking:
De FEIN Supercut ASFC snijdt metaal zeer fijn en is daarom zelfs geschikt voor de kleinste 
uitsparingen. Bovendien kunnen precieze doorsnijwerkzaamheden worden uitgevoerd – zuiver 
en zonder rondvliegende vonken.



ASCD 18 W2ASCD 18 W4

ASCS 18 6.3

ABOP 6ABOP 10ABOP 13-2 AWBP 10

Supercut AFSC

Combinatievoorbeeld: 
één accuset, meerdere losse body's, maximale efficiëntie.

++ =

ASCM 18 QX

Accuschroefboormachine  
met 4 versnellingen

ASCD 18 W2

Accuslag-
schroevendraaier

€ 159,-
 excl. btw

Accu starterset 

18 V / 2 Ah

€ 169,-
 excl. btw

€ 249,-
 excl. btw

€ 577,-
excl. btw

Totaalprijs

Betaal alleen dat wat u ook echt 
nodig heeft – niet meer, niet 
minder.
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DE: C. & E. Fein GmbH, Telefon 07173 183-0, www.fein.com
NL: RHH Rotterdams Handelshuis B.V., Telefoon 0180 441 600, www.fein.nl www.fein.com

U hebt nog vragen? Uw dealer geeft u graag advies:

Accessoires FEIN SuperCut  
voor metaalplaat bewerking.

E-cut Universal 
Breed toepassingsspectrum door univer-
sele vertanding met golvende schranking in 
bimetaal-kwaliteit, o.a. geschikt voor non-
ferrometalen en plaatstaal tot ca. 2 mm.

M-cut  
Hoge zaagkwaliteit en precisie door fijne 
vertanding.

HSS-zaagblad  
Dunne snijlijn voor de hoogste bewer-
kingssnelheid.

HSS-zaagblad (verzonken 
en gesegmenteerd) 
Dunne snijlijn voor de hoogste bewer-
kingssnelheid.

Plamuurmes 
Lang en stug plamuurmes voor een hoge 
bewerkingssnelheid.

HSS-zaagblad (verzonken) 
Dunne snijlijn voor de hoogste bewer-
kingssnelheid.

Korte registratie – verlengde garantieperiode:
de 3 jaar FEIN PLUS-garantie.
Op alle FEIN elektrische gereedschappen verlenen wij u de 
3  jaar FEIN PLUS-garantie. Hiervoor dient u uw nieuwe FEIN 
product eenvoudig binnen 6 weken na aankoop te registreren 
op www.fein.com/warranty.

J AAR
FEIN PLUS-
GARANTIE3

INCL. LI-ION-ACCu'S

Breedte Lengte
mm mm Bestelnummer
28 60 6 35 02 147 01 5
44 60 6 35 02 148 01 3

Breedte Lengte
mm mm Bestelnummer
30 50 6 35 02 138 01 4
10 50 6 35 02 158 01 0

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

Ø
mm Bestelnummer
100 6 35 02 180 01 0

Lengte
mm Bestelnummer
64 6 39 03 206 01 8
72 6 39 03 227 01 0

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

4 014586 387956


