
Hurtig og ren afmontering af gamle vinduer.
FEIN monteringsfræser MF 14-180.

 OMBYGNING



Den ekstremt rene og hurtige demontering af gamle vinduer gør 
et overbevisende indtryk – ikke mindst på kritiske kunder. For på 
grund af de høje skærehastigheder og det helt sparede efterarbejde i 
sammenligning med alternative metoder er også den enorme tidsef-
fektivitet helt overbevisende.

Lav et rent snit, når du afmonterer 
gamle vinduer. 
Beskadigede vægge, knækkede fl iser, en masse støv og et 
omfattende efterarbejde … Den, der har prøvet at fjerne 
gamle vinduer, kender de ubehagelige „bivirkninger“, der 
ofte er forbundet med det arbejde. Den ekstra robuste 
FEIN monteringsfræser MF 14-180 gør en ende på det! 
Med special-diamantskiven skærer den i puds, murværk, 
cement, fl iser og metal-fastgørelsesbånd med et eneste 
kraftfuldt, rent snit – uden beskadigelser og næsten støv-
frit.

Ren afmontering af vinduesrammer

Udskæring af gamle vinduer med ét snit 

Gennemskæring af fl iser, puds og forankringer

En rent snit

Gamle vinduer skæres ud af lys-
ningen med et enkelt snit: Stort 
set uden brug af kræfter, hurtigt 
og præcist, praktisk taget uden at 
der opstår støv.

FEIN SUPERCUT er det perfekte 
supplement til FEIN monterings-
fræseren. Ved hjælp af den kan de 
resterende vinduesrammer fjernes 
hurtigt og enkelt, uden at man risi-
kerer yderligere beskadigelser.

Diamantskiven skærer problem-
løst gennem fl iser og puds. 
Selv metalforankringer er ikke 
noget problem for FEIN monte-
ringsfræseren.

Når monteringsfræseren føres 
skråt under skæringen, ligger 
snitlinjen direkte over den gamle 
vinduesramme. Ellers er en afstand 
på 7 –8 mm til den gamle vindues-
ramme ideel til rammerne om de 
nyere termoruder.

Effektiv udsugning

Førsteklasses diamant-
skive

Præcist dybdeanslag

lavt, lukket udsugningshus 
for næsten støvfrit arbejde 
i kombination med FEIN 
DUSTEX 40 

med ekstreme standtider ved 
forskellige materialer såsom 
fl iser, natursten, tegl, kalk-
sandsten, gipsplader, Ferma-
cell, beton, armeringsjern op 
til 10  mm, metalfastgørelses-
lasker osv.

til nøjagtig indstilling af 
 skæredybden



Overbelastning udelukket  
FEIN monteringsfræseren er udstyret med en elektronisk over-
belastningsbeskyttelse. Den beskytter motoren effektivt mod over-
belastning. Det sikrer dels maskinen en lang levetid og ude lukker 
samtidig irriterende afbrydelser i arbejdet.

 Ekstremt kraftig og robust  

Støvfrit arbejde takket være det lukkede udsugningshus  

Præcise snit uden skader på væggen  

 Snit med minimal afstand (7 – 8 mm) over rammen på det  
gamle vindue 

 Snit med vinklet maskine direkte over rammen på det gamle  
vindue

Overblik over dine fordele:

Stærk 
HIGH-POWER-MOTOR

Sikker føring

med ekstraordinær ydelse og 
holdbarhed

takket være det stabile ekstra-
håndtag og monteringsfræse-
rens ergonomiske design

Intelligent elektronik 

for pålidelig beskyttelse mod 
overbelastning og unødven-
dige afbrydelser i arbejdet

Indeholdt i prisen

  1 FEIN monteringsfræser MF 14-180 
 1 diamantskive, Ø 180 mm 
 1 plast-værktøjskuffert 

Bestillingsnr. 7 238 14

FEIN DUSTEX 40 

Kraftig våd- og tørsuger med indkoblingsauto-
matik, byggepladsegnet softstart-funktion og 
omfattende tilbehør.

Bestillingsnr. 9 20 2 3

Permanent nylonfilter  

som erstatning for standard-fi lterposen. Til 
økonomisk drift med FEIN DUSTEX 40 ved større 
mængder stenstøv. Meget lang levetid.  

Bestillingsnr. 3 13 22 813 00 0

Tilbehør

Diamantskive 

Ø 180 mm, specialholder til M 14-180  

Bestillingsnr. 6 35 02 146 01 1

Optagende effekt W 1200

Afgiven effekt W 750

Ubelastet 1/ min 7000

Kabel med stik m 4

Vægt kg 4,1

Diamantskive Ø (mm) 180

Snitdybde mm 0 – 50 

Bestillingsnr. 7 238 14

Tekniske data MF 14-180



Tyskland: C. & E. FEIN GmbH
Hans-Fein-Str. 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau

Danmark: FEIN Danmark A/S
Lillevang 9, 4300 Holbæk, Telefon 59 44 15 11, Fax 59 44 24 55
fein@fein.dk
www.fein.dk

Norge: Charlie Storm Messel A/S
Jerikoveien 28 D, 1067 Oslo, Tel. 22 90 71 40, Faks 22 30 82 42
www.fein.com
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FEIN – Specialist inden for slidstærke el-værktøjer.

FEIN er specialist, når det drejer sig om professionelt og ekstremt 
pålideligt el-værktøj og specielle anvendelsesløsninger på områder-
ne metal, ombygning og automobil. Som opfi nder af den elektriske 
håndboremaskine har FEIN i over 140 år udviklet innovative og 
yderst effektive løsninger til praktisk brug, der står distancen også 
under meget krævende vedvarende anvendelse inden for industri 
og håndværk.

Udnyt de 3 års FEIN PLUS-garanti 
På alle FEIN el-værktøjer giver vi 3 års FEIN 
PLUS-garanti. Det forudsætter, at du registrerer 
dit nye FEIN el-værktøj inden for 6 uger efter 
købet på www.fein.com.

Din forhandler rådgiver dig gerne:

Sverige:  Specma Tools AB
J.A. Wettergrens gata 7, 42130 V. Frölunda, Box 336, 40125 Göteborg 
Tel. 031 89 16 00, Fax 031 47 19 84
e-mail: fein@specma.se
www.fein.se

Suomi: Ota-Tuote Oy
Hämeentie 155, 00560 Helsinki, Puh. 09 5499 2400
www.otatuote.fi 


