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 Metal

NYHED
Kombiner og profiter

Kombiner genopladelige maskiner til metalforarbejdning som du vil.



FEIN Select+ giver dig muligheden for at kombinere en eller flere 
batteridrevne 18-V-maskiner til professionel metalforarbejdning 
helt frit og efter behov – med eller uden genopladelige batterier 
og opladere fra FEIN. Hver soloenhed leveres i en lækker FEIN 
værktøjskuffert.

Li-ion 18 V / 4 Ah
ASCM 18 QXASCM 18

ASB 18 ABS 18

Li-ion 18 V / 2 Ah

Akku-startsæt Soloenheder
Akku-startsættene fra FEIN Select+ er din vej til 
en fremtid helt uden ledninger. Du kan selvfølgelig 
altid købe nye batterier.

Vælg et, to eller endnu flere enheder fra vores store 
værktøjssortiment til professionel metalforarbejdning. 
Alle enheder leveres i en FEIN værktøjskuffert.

Fordelene for dig:

 ꨈ Kombiner maskiner og genopladelige batterier fra FEIN helt 
som du vil.

 ꨈ Køb soloenheder til en fordelagtig pris.
 ꨈ Anvend de batterier, du allerede har.



Metal er et krævende materiale, og derfor er vores genopladelige 
batterier ekstra sikre og har ekstra lang levetid. Vi giver dig power 
nok til at klare alle arbejdsopgaver i metal.

Vælg akku-startsæt.

Det særlige ved litium-ion-batterierne fra FEIN er den innovative 
SafetyCell-teknologi:
En separat kommunikationsledning beskytter det genopladelige 
batteri og maskinen effektivt mod overbelastning, overophedning 
og dybdeafladning. Det sikrer, at batteriteknologien fra FEIN har 
ekstra lang levetid og overlegen sikkerhed. Ladeindikatoren op-
lyser om restkapaciteten. Softelementer beskytter emnerne mod 
skader og sikrer, at værktøjet står solidt.

Li-ion-teknologi

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

Akku-startsæt 18 V / 2 Ah Akku-startsæt 18 V / 4 Ah

Robuste og lette 18 V li-ion-batterier med innovativ SafetyCell-
teknologi, 2 Ah kapacitet, ladeindikator og 3 års garanti.  
Op til 900 iskruninger på en enkelt opladning.*

Ekstremt robuste 18 V li-ion-batterier med innovativ SafetyCell-
teknologi, 4 Ah kapacitet, ladeindikator og 3 års garanti.  
Op til 1800 iskruninger på en enkelt opladning.*

*FEIN ASCM iskruninger pr. opladning med 5 × 40 mm skruer i blødt træ.

1.585,- Kr.
ekskl. moms

1.285,- Kr.
ekskl. moms



Det genopladelige værktøj fra FEIN er den ideelle løsning til stærkt, 
effektivt og fleksibelt arbejde med metal. Altid det rigtige omdrejnings-
tal, den skarpeste præcision og den største ydelsesreserve. Du kan 
stole på FEIN, når opgaven lyder på professionel metalforarbejdning.

Kombiner soloenheder fra vores tre priskategorier helt frit og efter 
behov. 

Kombiner soloenheder.

Bestillingsnr. 7 104 06 63 00 0

ASB 18

Til krævende bore- og skrueopgaver.

 ꨈ Tilkobling af slagfunktion til boring i sten 
og murværk.

 ꨈ Firepolet DC-Motor med overbelast-
ningsbeskyttelse.

 ꨈ Selvspændende borepatron af metal.
 ꨈ 750 iskruninger (5 × 40 mm)  
på en enkelt opladning.

Akku-slagboremaskine med 
totrinsgear

Bestillingsnr. 7 113 19 63 00 0

ABS 18

Let og ekstremt robust.

 ꨈ Kompakt konstruktion.
 ꨈ Firepolet motor med overbelastnings-
beskyttelse.

 ꨈ Selvspændende borepatron af metal.
 ꨈ 750 iskruninger (5 × 40 mm) på en 
enkelt opladning.

Akku-boreskruemaskine med 
totrinsgear 

Bestillingsnr. 7 115 01 63 00 0

ASCD 18 W2

Ekstremt robust og kraftfuld op til 250 Nm.

 ꨈ Universel anvendelse til iskruninger i 
metal.

 ꨈ Arbejde uden tilbageslag ved ekstremt 
højt drejningsmoment.

 ꨈ Firepolet motor med overbelastnings-
beskyttelse.

 ꨈ ½ til firkant-værktøjsholder.

Akku-slagnøgle 

Bestillingsnr. 7 115 02 63 00 0

ASCD 18 W4

Ekstremt robust og kraftfuld op til 158 Nm.

 ꨈ Universal anvendelse til træ og metal 
med ¼ til sekskant-værktøjsholder.

 ꨈ Arbejde uden tilbageslag.
 ꨈ Firepolet motor med overbelastnings-
beskyttelse.

 ꨈ Kompakt og let konstruktion.

Akku-slagnøgle 

1.199,- Kr.
 ekskl. moms



         

Bestillingsnr. 7 116 04 62 00 0

ASCM 18 QX
Optimale skærehastigheder og et højt 
drejningsmoment.

 ꨈ Det rigtige omdrejningstal til hver 
bordiameter.

 ꨈ Firetrinsgear.
 ꨈ Egnede omdrejningstal til selvskærende 
skruer.

 ꨈ Kulløs FEIN PowerDrive-motor. 
 ꨈ Aftagelig borepatron.

Akku-boreskruemaskine med 
firetrinsgear 

Bestillingsnr. 7 116 03 62 00 0

ASCM 18
Optimale skærehastigheder og et højt 
drejningsmoment.

 ꨈ Det rigtige omdrejningstal til hver 
bordiameter.

 ꨈ Firetrinsgear.
 ꨈ Egnede omdrejningstal til selvskærende 
skruer.

 ꨈ Kulløs FEIN PowerDrive-motor.
 ꨈ Motor og elektronik beskyttet mod støv.

Akku-boreskruemaskine med 
firetrinsgear 

Bestillingsnr. 7 113 11 63 00 0

ASCS 6.3

Til fastgørelse af tag- og facadeelementer.

 ꨈ Optimalt omdrejningstal til selvskærende 
skruer.

 ꨈ Lette 1,8 kg inklusive batteri.
 ꨈ Kulløs FEIN PowerDrive-motor.
 ꨈ 200 selvskærende skruer på en  
opladning (4 Ah).

Batteriskruemaskine til 
metalskruer 

Bestillingsnr. 7 105 01 62 00 0

ABOP 6

Hurtigtroterende etgearsboremaskine, op 
til 6 mm i stål med stabilt omdrejningstal til 
metalarbejde.

 ꨈ Optimalt omdrejningstal i det lave 
diameterområde.

 ꨈ Suveræn kvalitet til nøjagtige 
boreresultater.

 ꨈ Kulløs FEIN PowerDrive-motor.

Akku-boremaskine 

 ꨈ Ekstremt flad og slank konstruktion 
med fremragende hjørnemål til 
montagearbejder.

 ꨈ Suveræn kvalitet til nøjagtige 
boreresultater.

 ꨈ Kulløs FEIN PowerDrive-motor.Bestillingsnr. 7 105 02 62 00 0

ABOP 10

Kompakt og omdrejningsstabilt etgears 
boremaskine, op til 10 mm i stål til monte-
ringsopgaver i marken.

Akku-boremaskine 

1.895,- Kr.
 ekskl. moms



!

Få en gratis FEIN værktøjskuffert, 
når du køber en soloenhed.

GRATIS

2.275,- Kr.
 ekskl. moms

ABOP 13-2

Universel togearsboremaskine, op til 13 mm 
i stål med optimalt omdrejningstal til stål og 
rustfrit stål.

 ꨈ Mekanisk totrinsgear.
 ꨈ Suveræn kvalitet til nøjagtige 
boreresultater.

 ꨈ Kulløs FEIN PowerDrive-motor.

Akku-boremaskine med totrinsgear

Bestillingsnr. 7 105 03 62 00 0

Bestillingsnr. 7 105 04 62 00 0

AWBP 10

Ekstremt kompakt vinkelboremaskine til 
arbejde på svært tilgængelige steder og op til 
10 mm i stål.

 ꨈ Ekstra flad og kompakt konstruktion med 
17 mm hjørnemål og 96 mm højde på 
gearhoved.

 ꨈ Fleksibel og universel anvendelse takket 
være højre-/venstreløb og trinløs elektro-
nisk hastighedsregulering.

 ꨈ Kulløs FEIN PowerDrive-motor.

Akku-vinkelboremaskine 

Det kraftigste oscillerende værktøj med 
genopladeligt batteri inklusive QuickIN-
hurtigspændesystem.

 ꨈ Hurtig savehastighed ved amplitude  
på 3,4°.

 ꨈ Elektronisk regulering af omdrejningstal 
med tachogenerator til en ensartet ydelse.

 ꨈ Et stort udvalg af tilbehør inkl. savklinger 
til alsidigt arbejde.

SuperCut AFSC
Akku-oscillerende værktøj

Bestillingsnr. 7 136 01 67 00 0

Stabil, stærk, stabelbar: 
FEIN værktøjskufferterne er den professionelle 
måde at opbevare dit nye FEIN værktøj på.  
De robuste kufferter holder styr på værktøjet 
og gør det let at transportere det omkring.

Vores bedste råd til metalforarbejdning:
FEIN Supercut ASFC skærer ultrapræcist i metal og er derfor perfekt egnet til selv små 
udsparinger. Derudover klarer det også præcise skæresnit – helt rent og uden gnister.



ASCD 18 W2ASCD 18 W4

ASCS 18 6.3

ABOP 6ABOP 10ABOP 13-2 AWBP 10

Supercut AFSC

Eksempelkombination: 
Et sæt med genopladeligt batteri, flere soloenheder, fuld effektivitet.

++ =

ASCM 18 QX

Akku-boreskruemaskine 
med firetrinsgear ASCD 18 W2

Akku-slagnøgle

1.710,- Kr.
 ekskl. moms

Akku-startsæt 

18 V / 2 Ah

1.285,- Kr.
 ekskl. moms 1.950,- Kr.

 ekskl. moms

4.945,- Kr.
 ekskl. moms

Samlet pris

Betal kun for det, du har brug for 
– hverken mere eller mindre.
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DE: C. & E. Fein GmbH, Telefon 07173 183-0, www.fein.de
DK: FEIN Danmark A/S, Telefon 59 44 15 11, www.fein.dk www.fein.com

Har du yderligere spørgsmål? Din forhandler rådgiver dig gerne:

Originalt FEIN SuperCut-tilbehør til professionelt udsnit.

e-cut Universal 
Den universelle bølgefortanding i bime-
talkvalitet sikrer et bredt anvendelsesom-
råde, f.eks. til NF-metaller og plader op til 
ca. 2 mm i tykkelse.

M-cut  
Fornem snitkvalitet og præcision med fin 
fortanding.

HSS-savklinge  
Tynd snitlinje til maksimal arbejdshastighed.

HSS-savklinge  
(forkrøppet og segmenteret) 
Tynd snitlinje til maksimal arbejdshastighed.

Spartel 
Lang og vridningsstabil spartel til maksimal 
arbejdshastighed

HSS-savklinge (forkrøppet) 
Tynd snitlinje til maksimal arbejdshastighed.

Hurtig tilmelding – forlænget garantiperiode:
3 års FEIN PLUS-garanti.
FEIN yder 3 års FEIN PLUS-garanti på alt FEIN-elværktøj.  
Det forudsætter, at du registrerer dit nye FEIN produkt inden for 
6  uger efter købet på www.fein.com/warranty.

ÅR
FEIN PLuS-
GARANT I3

INKL. LI-ION BATTERIER

Bredde Længde
mm mm Bestillingsnummer
28 60 6 35 02 147 01 5
44 60 6 35 02 148 01 3

Bredde Længde
mm mm Bestillingsnummer
30 50 6 35 02 138 01 4
10 50 6 35 02 158 01 0

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

Ø
mm Bestillingsnummer
100 6 35 02 180 01 0

Længde
mm Bestillingsnummer
64 6 39 03 206 01 8
72 6 39 03 227 01 0

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

4 014586 387932


