
Borstelloze  
FEIN PowerDrive-

motor

 VERBOUWING

Al meer dan 1 miljoen schroefverbindingen.
FEIN schroefmachine voor droge montagebouw – als accu- en kabelgebonden machine.
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Nieuw van de professional voor de droge montagebouw: 
FEIN ASCT 14 en 18.

FEIN is de specialist op het gebied van boren en schroeven. Als uit-
vinder van de eerste elektrische boormachine zorgt FEIN al vele jaren 
voor nieuwe maatstaven in techniek, prestaties en ergonomie. Ook in 
de droge montagebouw staat de naam FEIN al meer dan 40 jaar voor 
professionele kwaliteit. Zo hebben de nieuwe accuschroefmachines 
voor de droge montagebouw ASCT 14 en ASCT 18 dankzij de nieuwe 
motoer de benodigde kracht, zelfs 2-voudig uitgevoerde hardgipsplaten 
betrouwbaar vast te schroeven. 

Uw voordelen:

 ꨈ Zeer lange levensduur.
 ꨈ Borstelloze FEIN PowerDrive-motor.
 ꨈ Getest voor meer dan 1 miljoen schroefverbindingen.
 ꨈ Geschikt voor alle schroefverbindingen in de droge montagebouw.
 ꨈ Hoog rendement voor meer dan 2300 schroefverbindingen  
per acculading (ASCT 18 M).

Meer dan 2300 schroefverbindingen per acculading

Geschikt voor deurprofielen

De FEIN schroefmachines voor droge montagebouw maken meer dan 
1 miljoen schroefverbindingen; en dat praktisch zonder enig onder-
houd. Dat komt bij 25 schroeven per vierkante meter overeen met 
een oppervlakte van meer dan 40.000 vierkante meter.

Hardgipsplaten vragen om een bijzondere krachtige schroefmachine. 
Met de FEIN schroefmachine voor droge montagebouw verwerkt u 
zelfs moeiteloos dubbel uitgevoerde hardgipsplaten. Hetzelfde geldt 
natuurlijk ook voor gipsvezelplaten.

Werk ononderbroken en mobiel. De FEIN accuschroefmachine voor 
droge montagebouw ASCT 18 M maakt meer dan 2300 (ASCT  14  M 
meer dan 2000) schroefverbindingen per acculading. Dat komt 
overeen met ca. 92 m² enkelvoudige droogbouwwand of 28 profi-
bouwplaten 2500 × 1250 mm.

Met de „gasgeef“-schakelaar en de robuuste constructie zijn ook 
moeilijke schroeftaken in de droge montagebouw geen probleem. 
Daardoor zijn de FEIN schroefmachines voor de droge montagebouw 
de ideale probleemoplosser, op alle gebieden.

Geteste duurzaamheid

Schroeft moeiteloos hardgipsplaten
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Toepassingsgebieden

 goed geschikt    zeer goed geschikt

Duurzaam

Koppeling en drijfwerk van vol-
metaal. Daardoor haalt de FEIN 
schroefmachine voor de droge 
montagebouw ASCT 14 en 18 
moeiteloos meer dan 1 miljoen 
schroefverbindingen.

Krachtig

Krachtige, borstelloze FEIN 
PowerDrive-motor voor alle 
droogbouwplaten inclusief 
gipsvezel- en hardgipsplaten. Het 
hoge rendement van de borstel-
loze motor waarborgt daarbij 
een groot aantal schroefverbin-
dingen per acculading.

Veilig

De FEIN SafetyCell Technology 
beschermt de accu door een 
aparte communicatieleiding be-
trouwbaar tegen overbelasting, 
oververhitting en diepontlading.

Gips-, akoesti-
sche-, brandwe-

rende platen

Gipsvezelplaten Hardgipsplaten
Deurprofielen Serieschroefverbin-

dingen
Schroefverbindin-
gen per acculadingEnkel uitgevoerd Dubbel uitgevoerd Enkel uitgevoerd Dubbel uitgevoerd

ASCT 18 M               > 2300

ASCT 18             – –

ASCT 14 M             > 2000

ASCT 14           – –

SCT 5-40 M               –

SCT 5-40 X             – –
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Krachtig en mobiel werken met FEIN accuschroefmachines voor 
de droge montagebouw.

FEIN Li-ion accu's bieden in combinatie met het hoge rendement 
van de motor de perfecte verhouding tussen gering gewicht en hoge 
prestaties. Hun extreem lange levensduur danken ze aan de Safety-
Cell Technology die de accu's tegen overbelasting, oververhitting en 
diepontlading beschermt en aan de bijzonder behoedzame laadme-
thode. De geringere binnenweerstand van de hoogwaardige cellen 
minimaliseert de opwarming van de accu. Daardoor is het mogelijk 
om ze in een gesloten en stofresistente behuizing onder te brengen, 
wat de levensduur bijkomend verhoogt.

SafetyCell Technology

De hoogwaardige accucellen 
met een capaciteit van 4 Ah 
kunnen afhankelijk van belasting 
maximaal 2000 keer worden 
opgeladen. Dat komt bij een 
geschat aantal werkdagen van 
250 per jaar en dagelijks opladen 
overeen met een accu-levens-
duur van 8 jaar.

Bij overbelasting grijpt de veilig-
heidselektronica in de accu in en 
schakelt de schroefmachine uit 
via een aparte communicatielei-
ding. Het elektrisch gereedschap 
is daarna meteen weer gereed 
voor gebruik. 

2000 oplaadcycli per accu

Betrouwbare serieschroefverbindingen Efficiënt werken

Het opsteekbare magazijn is 
voor meer dan 500.000 schroef-
verbindingen ontworpen. Dat 
komt overeen met meer dan 
20.000 vierkante meter droog-
bouwplaten. Ook stofinten-
sieve werkzaamheden worden 
betrouwbaar uitgevoerd.

Verwerk droogbouwplaten 
tot 6 keer sneller met de FEIN 
schroefmachine met magazijn.  
Het magazijn wordt zonder 
gereedschap gemonteerd en is 
bijzonder stofbestendig.

Borstelloze FEIN PowerDrive-motor

Met een gewicht van slechts 
1,3 kg bij de kabelgebonden 
schroefmachine en slechts 1,7 kg 
bij de accuversie horen de FEIN 
schroefmachines voor droge 
montagebouw tot de lichtste op 
de markt. Dat maakt het mogelijk 
om te werken zonder echt moe 
te worden. Ook bovenhands of 
met maar één hand.

Motorkwaliteit „Made by FEIN“: 
De door FEIN ontwikkelde 
en gefabriceerde borstelloze 
motor is speciaal ontwikkeld 
voor het gebruik in elektrisch 
gereedschap. Hij garandeert 
een maximale levensduur en is 
onderhoudsvrij.

Sterk lichtgewicht

FEIN accutechnologie

De FEIN accuschroefmachines voor droge montagebouw zijn 
verkrijgbaar met:

 ꨈ 18 V of 14,4 V.
 ꨈ SafetyCell Technology.
 ꨈ Oplaadaanduiding.
 ꨈ 3 jaar garantie op accu en oplaadapparaat.
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Technische gegevens Accumachines Kabelgebonden machines
Model ASCT 14 ASCT 18 SCT 5-40 M SCT 5-40 X

Lichte en ergonomische 
schroefmachine voor droge 
montagebouw met uitste-
kende levensduur.

Bijzonder krachtige schroef-
machine voor de droge mon-
tagebouw met uitstekende 
standtijd. 

Schroefmachine met magazijn 
voor snelle serieschroefver-
bindingen.

De specialisten voor droge 
montagebouw en binnenaf-
werking.

Accuspanning V 14,4 18 – –
Accucapaciteit Ah 4 4 – –
Nominaal opgenomen 
vermogen W – – 450 450

Onbelast toerental min-1 0 – 4000 0 – 4000 0 – 4000 0 – 4000
Max. draaimoment 
(hard/zacht) Nm 14 / 7 14 / 7 12 12

Gewicht kg 1,7 1,7 1,6 1,3
Snelwisselhouder inch ¼ ¼ ¼ ¼
Schroef-Ø mm 3 – 4,2 3 – 4,2 5 5
Leveringsomvang  ꨈ  1 FEIN schroefmachine voor 

droge montagebouw ASCT 14 
 ꨈ  1 kunststof koffer
 ꨈ 1 snellaadapparaat ALG 50
 ꨈ 2 Li-ion-accu's 14,4 V / 4 Ah
 ꨈ  1 bit met stofbeschermingsring
 ꨈ 1 bithouder
 ꨈ 1 diepteaanslag
 ꨈ 1 steigerhaak
 ꨈ  1 riemclip

 ꨈ  1 FEIN schroefmachine voor 
droge montagebouw ASCT 18 

 ꨈ  1 kunststof koffer
 ꨈ 1 snellaadapparaat ALG 50
 ꨈ 2 Li-ion-accu's 18 V / 4 Ah
 ꨈ 1 bit met stofbeschermingsring
 ꨈ 1 bithouder
 ꨈ 1 diepteaanslag
 ꨈ 1 steigerhaak
 ꨈ  1 riemclip

 ꨈ  1 FEIN schroefmachine voor 
droge montagebouw  
SCT 5-40 M

 ꨈ  1 kunststof koffer
 ꨈ  1 magazijn M 55 X
 ꨈ  1 lang bit voor schroefverbin-
dingen met magazijn 

 ꨈ  1 bit met stofbeschermingsring
 ꨈ  1 bithouder
 ꨈ  1 diepteaanslag
 ꨈ  1 riemclip
 ꨈ  1 polslus

 ꨈ  1 FEIN schroefmachine voor 
droge montagebouw  
SCT 5-40 X

 ꨈ 1 bit met stofbeschermingsring
 ꨈ 1 bithouder
 ꨈ 1 diepteaanslag
 ꨈ 1 riemclip
 ꨈ  1 polslus

Bestelnummer 7 113 14 61 00 0 7 113 16 61 00 0 7 213 06 50 7 213 13 00

Model ASCT 14 M ASCT 18 M

Lichte schroefmachine met 
magazijn voor meer dan 2000 
serieschroefverbindingen per 
acculading.

Krachtige schroefmachine met 
magazijn voor meer dan 2300 
serieschroefverbindingen per 
acculading.

Gewicht kg 2,1 2,2
Schroeflengte mm 25 – 55 25 – 55
Leveringsomvang  ꨈ  Leveringsomvang als afzon-

derlijke schroefmachine

Bovendien:
 ꨈ Magazijn M55 X
 ꨈ  1 lang bit voor schroefver-

bindingen met magazijn

 ꨈ  Leveringsomvang als afzon-
derlijke schroefmachine

Bovendien:
 ꨈ Magazijn M55 X
 ꨈ  1 lang bit voor schroefver-

bindingen met magazijn

Bestelnummer 7 113 14 62 00 0 7 113 16 62 00 0

De schroefmachines ASCT 14 en 18 zijn ook beschikbaar als schroefmachine met maga-
zijn; compleet met gereedschapsloos monteerbaar magazijn.
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Origineel FEIN toebehoren.
Magazijn en toebehorenAlgemeen toebehoren

Koffer 
kunststof, binnenmaten: 
470 × 275 × 116 mm.

Bestelnummer 3 39 01 118 01 0

Magazijn M 55 X 
Voor aan band vastzittende schroeven 
met een lengte van 25 tot 55 mm en max. 
Ø 5 mm, zonder gereedschap aanpasbaar, 
gewicht 0,4 kg.

Bestelnummer 9 01 04 009 01 0

Magazijnverlenging M 55 X met 
bandgeleider 
Lengte 520 mm.

Bestelnummer 9 01 04 010 01 0

Kunststof box 
Koffer-inzetdoos met afsluitbaar deksel 
voor kleine onderdelen en accessoires, 
passend bij koffer 3 39 01 118 01 0, max. 
5 st./koffer

Bestelnummer 3 39 01 119 00 0

Houder ¼" buitenzeskant  
Aansluiting ¼" binnenzeskant met snel-
wisselhouder.

Ø L
mm mm  Bestelnummer
15 51  6 05 10 011 00 9

Snelbouwschroeven
Fijne schroefdraad, voor gipskarton op 
metalen draagconstructies, trompetkop 
Ø 8 mm.

Ø L St.
mm mm  Bestelnummer
3,9 35  1000 6 39 01 030 01 4

Grove schroefdraad, voor gipskarton op 
houten draagconstructies, trompetkop 
Ø 8 mm.

Ø L St. 
mm mm Bestelnummer
3,9 30 1000 6 39 01 031 01 3
3,9 35 1000 6 39 01 032 01 6
3,9 45 1000 6 39 01 033 01 0

Dubbele schroefdraad, met freesprofiel 
voor Fermacell-platen op metalen en 
gipsvezelplaten draagconstructies.

Ø L St. 
mm mm Bestelnummer
3,9 30 1000 6 39 01 034 01 8

Dubbele schroefdraad, met freesprofiel 
voor houten draagconstructies.

Ø L St. 
mm mm Bestelnummer
4,2 35 1000 6 39 01 035 01 2

Bits ¼" buitenzeskant 
Vorm H/Phillips (5 per verpakking) extra 
hard, met stofbeschermingsring.

Mt. L
 mm  Bestelnummer
2 25  6 27 12 109 03 4

Accupack 
Li-ion-accu's met oplaadaanduiding. 
Verkrijgbaar met 4 Ah en 2 Ah.

FEIN snellaadapparaten  
Voor alle FEIN Li-ion-accu's.

 Laadtijd Bestelnummer
ALG 30 max. 60 min 9 26 04 096 01 0
ALG 50 max. 80 min  9 26 04 129 01 0

Bits ¼" buitenzeskant  
Voor schroefverbindingen bij plafond en 
vloer. Mt. 2.

 Vorm Bestelnummer
Phillips H 6 05 03 306 00 8

Bestelnummer
18 V 4 Ah 9 26 04 165 02 0
18 V 2 Ah 9 26 04 161 02 0
14,4 V 4 Ah 9 26 04 164 02 0
14,4 V 2 Ah 9 26 04 160 02 0
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De FEIN Profi-sets voor  
de droge montagebouw.

FEIN Profi Combo ASCT 14 + AFMM 14

FEIN Profi Combo ASCT 14 M + AFMM 14

Krachtige nat- en droogzuigers 
voor gebruik in de werkplaats 
en bij de montage. De FEIN 
stofzuigers Dustex 25  L en 
Dustex  35 L zijn uitgerust met 
een automatische inschakeling 
voor het gebruik van elektri-
sche gereedschappen. Optimaal 
gebruik op de bouwplaats door 
softstart-functie en elektronische 
zuigkrachtregeling.

FEIN Dustex 25 L en 35 L

Voor de installatie van revisiekleppen of het uitvoeren van reparaties 
adviseert FEIN de accu-MultiMaster met e-Cut zaagblad. 

FEIN accu-MultiMaster 14,4 V

Nog meer FEIN accu-
gereedschappen voor de droge 
 montagebouw.

De FEIN superCut is de krachtige machine met oscillerende bewe-
ging voor alle verbouw- en renovatiewerkzaamheden. Met de vele 
toebehoren kunnen ook droogbouwplaten en deurprofielen worden 
bijgesneden.

FEIN accu-superCut 18 V

Bij de levering inbegrepen:
 ꨈ 1 accuschroefmachine voor droge montagebouw ASCT 14
 ꨈ 1 accu-MultiMaster AFMM 14
 ꨈ 2 Li-ion-accu's 14,4 V / 4 Ah
 ꨈ 1 snellaadapparaat ALG 50
 ꨈ 1 kunststof koffer
 ꨈ 1 E-Cut Long-Life zaagblad

Bestelnummer 7 19 00 361 00 0

Bij de levering inbegrepen:
 ꨈ 1 accuschroefmachine met magazijn ASCT 14 M
 ꨈ 1 accu-MultiMaster AFMM 14
 ꨈ 1 Li-ion-accu 14,4 V / 4 Ah
 ꨈ 1 snellaadapparaat ALG 50
 ꨈ 1 kunststof koffer
 ꨈ 1 E-Cut Long-Life zaagblad

Bestelnummer 7 19 00 260 00 0



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

BE: FEIN BELGIË, InduTools NV, Telefoon 02/270 96 60, www.fein.be

Koop uw eigen FEIN schroefmachine voor droge montagebouw aan.
Voor snel en precies werken.

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

Korte registratie, verlengd uw 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 te registreren.
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