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E-Cut Standard-sågbladE-Cut Standard-sågblad curved
Skränkt tandning för alla trä-, gipsskive- och plastmaterial,  
hög snittkvalitet och bra avverkningshastighet.

Skränkt tandning för alla trä-, gipsskive- och plast-
material, hög snittkvalitet och bra avverkningshastighet. 
Krökt skärgeometri för optimal nedsänkningsbeteende 
och snygga, exakta sågkanter.

E-Cut Long-Life-sågblad
Bimetall med skränkt HSS-trätandning för alla trä-, gipsskive- och plastmaterial.  
Suverän livslängd, hög snittkvalitet och bra avverkning. Mycket robust, okänslig även mot 
spik som finns i träet mm. 

E-Cut Precision-sågblad 
Dubbel Japantandning för alla trämaterial, gipsskivor och 
mjukplaster. Mycket snabb avverkning och högsta precision.

E-Cut Precision BiM-sågblad
Bimetall med dubbel HSS-Japantandning för alla trämaterial, 
gipsskivor och mjukplaster. Ökad livslängd och robusthet.  
Mycket snabb avverkning och högsta precision. 

E-Cut Universal-sågblad E-Cut Fine-sågblad
Bimetall med vågig HSS-universaltandning. Brett 
användningsområde för plåt upp till 2 mm, aluminium-
profiler, kopparrör, trä, gipsskivor och plaster. 

Bimetall med fin HSS-tandning för plåt upp 
till 2 mm, aluminiumprofiler, kopparrör. 
Även för glasfiberförstärkt plast och andra 
hårdplaster. Ytterst noggranna snitt som 
kan kontrolleras mycket bra samt extra 
tunn såglinje. 

HSS-sågklinga
Solid HSS-sågklinga med metalltand-
ning för plåt upp till ca 1 mm. Även 
för plaster, glasfiberförstärkt plast, 
trä, kitt och koppar/kopparleger-
ingar. Suverän avverkningshastighet. 
Snygg, tunn såglinje.

HSS-sågklinga
Bimetall ger lång livslängd. HSS-metalltandning för plåt 
upp till ca 1 mm. Även för plaster, glasfiberförstärkt plast, 
trä, kitt och koppar/kopparlegeringar. Arbeta plant mot 
ytan. 

HM-sågklinga Diamantsågklinga
Såga skonsamt i materialet med perfekta sågkanter i kol-/glasfibermaterial utan delaminering.  
Exakt arbete ända in i hörn och längs kanter eller för långa raka snitt med hög avverkningshastighet och precision. 

Hårdmetall – det ekonomiska alternativet. Diamant – överlägsen livslängd, för krävande uppgifter.

Sågklinga

För alla mjuka material. 
Segmenterad, perfekt för 
noggrant arbete i hörn och vid 
kanter.

Segmentkniv

För urtagning av kittat isolerglas..

HM-sågklinga
Tar bort skadade kakelfogar. Även för fräsning av slitsar i puts, lättbetong och liknande byggnadsmaterial samt för rengöring och efterarbe-
te av fogar i nåtade däck. Passar inte för mycket hårda epoxi- eller kakelfogar. Det ekonomiska alternativet till diamantverktyg.

Diamantsågklinga
Tar bort marmor-, epoxiharts- och kakelfogar. Suverän livslängd. Passar även för mycket hårda epoxi- eller kakelfogar. Det rätta valet för frekvent 
användning och krävande uppgifter.

För avgradning och filning i glas-, 
kolfiberarmerad plast, plaster och 
trä. Passar särskilt bra för små 
ursparingar. 

Hårdmetallfil Gör spår i frigolitskivor för  
VP-rör. Automatisk fixering av de 
inlagda rören. 

Kanalkniv

Snabb, ekonomisk rengöring  
av mycket smutsiga kakelfogar.

Rengöring för 
kakelfogar För borttagning av gammal lack, limres-

ter, heltäckningsmattor, underredsmassa 
och silikon- och akrylfogar.

För skärning av mattor,  
PVC-golv, kartong, bitumen-
material och takpapp.  
Med tre skärytor.

Fast spackelMultikniv Kniv
För skärning av silikon 
och mjukt kitt samt för 
att dela på isolerglas.

Skärknivarna tar ur fogmaterialet i nåtade 
däck snabbt och grundligt. Fungerar även 
på problemställen som ruff, pollare, reling, 
knapar och kurvor.

Allroundanvändning för nästan alla 
expansionsfogar.
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HSS-sågklinga
Bimetall ger lång livslängd. Skränkt 
HSS-tandning för trä. Suverän livslängd, 
hög snittkvalitet och bra avverkning.  
Som “minicirkelsåg” perfekt för lång, rak 
sågning och urtag i lagd parkett, laminat 
och väggpaneler.

För grovslipning av spackel, kakelfix, betong, sten 
och trä. 

Hårdmetallrasp

Diamantrenskniv
Rengör fogkanterna före 
omfogningen.

HSS-knivklinga
För allroundanvändning i 
läder, plastfolie, takpapp, 
kork, osv.

NYHET! NYHET!
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Slipplatta, - rondell
De mest skilda former och storlekar för perfekt slipning av mycket små urtag, hörn och kanter och 
upp till stora ytor. Fästplattor av plast för att undvika skador och märken på arbetsstycket. Hålat 
utförande finns för effektiv dammutsugning direkt genom slipplattan. 
Slippapperet sitter säkert på en kardborrplatta.

Slippapper
Omfattande slipmedelssortiment med mycket 
långa livslängder för alla tänkbara material och 
användningsområden.

Profil-slipsats
Hållare och olika profilinsatser 
för slipning i spår och längs 
ytterradier. 

Rengöra, renovera, polera och skydda – FEIN tillbehörssortiment för ytbearbetning erbjuder 
allt från finslipning till spegelglans för att åter ge ny glans till möbler, båtar och fordon.

BorstdukPolerfiltplatta Polerduk Slippapper



Multitalent + MultiMaster + superCut

Störst urval 
av tillbehör

Perfekta 
resultat

Maximal 
avverkning
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Starlock

Framgång med system.
De bästa oscillerande verktygen.  
Sedan 1967 och i framtiden.

FEIN Multitalent
Bästa insteget i proffsklassen.

FEIN MultiMaster
Originalet bland de 

oscillerande verktygen.

FEIN superCut
Det starkaste systemet för 

specialtillämpningar.

ÅR
FEIN PLUS
GARANTI3

INKL. LITIUMJONBATTERIER

antivibration*

* för sladdlös Multitalent AFMT 12 SL/AFMT 12 QSL

antivibration

350 W/18 V

Passar för Starlock- och 
StarlockPlus-tillbehör.

250 W/12 v

antivibration

Passar för Starlock- och 
StarlockPlus-tillbehör.

Passar för Starlock-, StarlockPlus- och 
StarlockMax-tillbehör.

450 W/18 V

FEIN originaltillbehör.

Obegränsat mångsidig användning
maximal prestanda.

Made by FEIN. Det är inte endast ett kvalitetskännetecken utan även ett löfte: Utvecklade av FEIN och till 
största delen tillverkade vid anläggningen i Tyskland med modernaste metoder, står FEIN originaltillbehör 
för utmärkt kvalitet och tillförlitlig funktionalitet med maximal livslängd och största möjliga precision.

Mer information på: www.fein.com/original

FEIN originaltillbehör.
Alltid rätt lösning.
En genial idé som förbättras 
hela tiden. 

Sedan 150 år präglas framgången för FEIN genom en klar princip: Vi förstår våra kunders dagliga utma-
ningar och utvecklar utifrån detta tillämpningslösningar som gör arbetet snabbare, enklare och säkrare. 
I centrum står vår strävan att tillverka slitstarka elverktyg ”Made in Germany”. Och när dessa produk-
ter under årtionden miljontals gånger uppskattas i hela världen och de i varje situation uppfyller detta 
förtroende – då skapas original.

1986 Den första trekantslipen 
erövrar marknaden: FEIN-SLIPEN.

1995 FEIN MultiMaster:  
Namnet talar för sig självt, tack vare 
omfattande tillbehörssortiment.

1967 världsnyhet. Det första 
oscillerande elverktyget från FEIN – 
gipssågen.

2007 Bekvämt, verktygslöst byte av 
tillbehör tack vare det patenterade 
FEIN QuickIN-snabbspännsystemet.

2014 Unikt: Antivibrationssystemet 
från FEIN. För maximal effekt och 
mycket låga vibrationer.

2016 Alla FEIN oscillerande verktyg 
med Starlock, den nya universal-
standarden för verktygsfäste hos 
oscillerande elverktyg. Pr

in
te

d 
in

 G
er

m
an

y. 
Al

la 
up

pg
ift

er
 o

ch
 b

ild
er

 a
ng

es
 o

ve
rifi

er
ad

e.
 T

ek
ni

sk
a ä

nd
rin

ga
r f

ör
be

hå
lls

. 1
 8

8 
31

 9
65

 0
5 

0 
  0

4.
17

   
SV

Universellt verktygsfäste för 
tillbehör för alla oscillerande 

verktyg från FEIN och de vanli-
gaste multifunktionsverktygen 

på marknaden.

Verktygsfäste för tillbehör för 
alla oscillerande verktyg från 
FEIN och övriga multifunk-
tionsverktyg med Starlock-

Plus-verktygsfäste.

Verktygsfäste för tillbehör 
för FEIN superCut och övriga 

oscillerande verktyg med 
StarlockMax-verktygsfäste.

FEIN

Övriga  
Multi-Tools

Bosch, Makita, Hitachi, Metabo, 
Milwaukee, AEG, Einhell, Ryobi, 

Skil osv.
Bosch* Bosch*

* med lämpligt verktygsfäste
Mer information på: www.fein.com/original

Öppna spännarmen, mata ut 
tillbehöret …

… placera det nya tillbehöret och 
klicka fast …

… stäng spännarmen – färdigt!

FEIN originaltillbehör passar alltid och överallt.

Endast från FEIN: Antivibrationssystemet.

50 %

3 s

upp till

unDer

lägre ljudnivå*

verktygsbyte

70 %

100 %

upp till

3D-FORM FÖR

mindre vibration*

kraftöverföring

35 %
upp till

högre avverkning*

Starlock: Den nya standarden för verktygsfäste 
hos oscillerande elverktyg.

* jämfört med maskiner utan antivibrationssystem

Helt avskilt  
hölje

Minimal belastning 
på kroppen

Perfekta 
arbetsresultat

Optimal 
funktionalitet

NYHET!
Starlock

Det finns inget bättre.
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