
Vy
tiš

tě
no

 v
 N

ěm
ec

ku
. V

eš
ke

ré
 ú

da
je

 a 
ob

rá
zk

y 
be

z 
zá

ru
ky

. Z
m

ěn
y 

a o
m

yl
y 

vy
hr

az
en

y.
 1

 8
8 

70
 1

84
 1

1 
0 

  0
5.

15
 C

S

 Kov

NOVINKA
Kombinujte a využívejte  

našich výhod

Individuální kombinace strojů s akumulátorovou baterií pro zpracování kovů.



FEIN Select+ vám nabízí možnost kombinace jednoho nebo několi-
ka strojů s akumulátory o výkonu 18 V při profesionálním zpracování 
kovů podle aktuálních potřeb – s bateriemi a nabíječkami FEIN nebo 
bez nich. Ke každému samostatného přístroji obdržíte zdarma kufr 
na nářadí FEIN.

Li-ion 18 v / 4 Ah
ASCM 18 QXASCM 18

ASB 18 ABS 18

Li-ion 18 v / 2 Ah

Startovací sady akumulátorových 
baterií

Samostatné přístroje

Startovací sady akumulátorových baterií FEIN Select+ 
jsou základem vaší budoucnosti bez kabelů. Akumu-
látorové baterie si samozřejmě můžete kdykoliv bez 
problémů dokoupit.

Vyberte si jeden, dva nebo hned několik přístrojů z 
naší rozsáhlé nabídky nářadí pro profesionální zpraco-
vání kovů. Všechny přístroje jsou dodávány v kufru na 
nářadí FEIN.

výhody pro vás:

 ꨈ individuální kombinace strojů a akumulátorových baterií FEIN
 ꨈ nákup samostatných přístrojů za výhodnou cenu
 ꨈ využití již zakoupených akumulátorových baterií



Kov je náročný – proto jsou naše akumulátorové baterie obzvlášť 
bezpečné a trvalé. Nabízíme vám dostatek energie pro všechny práce 
v oblasti zpracování kovů.

Vyberte si startovací sadu akumulátorových baterií.

Zvláštností lithium-iontových baterií FEIN je inovativní technologie 
SafetyCell:
Samostatné komunikační vedení spolehlivě chrání baterii a stroj 
před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím. Díky tomu vyniká 
technologie lithium-iontových baterií FEIN dlouhou životností a 
bezpečností. Ukazatel nabití baterií informuje o zbývající kapaci-
tě. Měkké prvky po obvodu chrání obrobky před poškozením a 
poskytují bezpečnou pozici.

Lithium-iontová technologie

obj. č. 9 26 04 300 01 0 obj. č. 9 26 04 300 02 0

Startovací sada akumulátorových baterií 
18 V / 2 Ah

Startovací sada akumulátorových baterií 
18 V / 4 Ah

Lehké lithium-iontové baterie s dlouhou výdrží 18 V a inovativní 
technologií SafetyCell, kapacitou 2 Ah, ukazatelem nabití baterií 
a 3letou zárukou. Až pro 900 šroubových spojů na jedno nabití 
baterie.*

Lehké lithium-iontové baterie s dlouhou výdrží 18 V a inovativní  
technologií SafetyCell, kapacitou 4 Ah, ukazatelem nabití baterií a 
3letou zárukou. Až pro 1 800 šroubových spojů na jedno nabití 
baterie.*

*Šroubové spoje FEIN ASCM na jedno nabití se šrouby 5 × 40 mm do měkkého dřeva.



Akumulátorové nářadí FEIN je ideálním řešením pro dokonalou, efek-
tivní a flexibilní práci při zpracování kovů: Vždy správný počet otáček, 
maximální přesnost a nejvyšší rezerva výkonu. Při profesionálním 
zpracování kovů se můžete spolehnout na nářadí FEIN.

Kombinujte samostatné přístroje.

obj. č. 7 104 06 63 00 0

ASB 18
Pro náročné vrtání a šroubování.

 ꨈ Připojitelný rázový mechanismus pro 
vrtání do kamene a zdiva.

 ꨈ 4pólový DC motor s ochranou proti 
přetížení

 ꨈ Celokovové rychloupínací sklíčidlo.
 ꨈ 750 šroubových spojů (5 × 40 mm) 
na jedno nabití baterie.

2stupňová akumulátorová 
příklepová vrtačka/šroubovák

obj. č. 7 113 19 63 00 0

ABS 18

Lehký a s extrémní výdrží.

 ꨈ Kompaktní konstrukce.
 ꨈ 4pólový motor s ochranou proti 
přetížení.

 ꨈ Celokovové rychloupínací sklíčidlo.
 ꨈ 750  šroubových spojů (5 × 40 mm) na 
jedno nabití baterie.

2stupňová akumulátorová vrtačka/
šroubovák 

obj. č. 7 115 01 63 00 0

ASCD 18 W2

Extrémně pevný a výkonný až do 250 Nm.

 ꨈ Univerzální použití pro šroubové spoje 
v kovu.

 ꨈ Práce bez zpětného rázu s extrémně 
vysokým utahovacím momentem.

 ꨈ 4pólový motor s ochranou proti přetí-
žení.

 ꨈ ½palcový čtyřhran k upnutí nástroje.

Akumulátorový příklepový 
šroubovák 

obj. č. 7 115 02 63 00 0

ASCD 18 W4
Extrémně pevný a výkonný až do 158 Nm.

 ꨈ Univerzální použití pro dřevo i kov 
díky ¼palcovému šestihranu k upnutí 
nástroje.

 ꨈ Práce bez zpětného rázu.
 ꨈ 4pólový motor s ochranou proti přetí-
žení.

 ꨈ Kompaktní a lehká konstrukce.

Akumulátorový příklepový 
šroubovák 



         

obj. č. 7 116 04 62 00 0

ASCM 18 QX
Optimální řezná rychlost a vysoké utahovací 
momenty.

 ꨈ Pro každý průměr vrtaného otvoru správný 
počet otáček.

 ꨈ 4stupňová převodovka.
 ꨈ Počet otáček vhodný pro samořezné 
šrouby

 ꨈ Bezkartáčový motor FEIN PowerDrive 
 ꨈ Odnímatelné sklíčidlo vrtáku.

4stupňová akumulátorová vrtačka/
šroubovák 

obj. č. 7 116 03 62 00 0

ASCM 18
Optimální řezná rychlost a vysoké utahovací 
momenty.

 ꨈ Pro každý průměr vrtaného otvoru správný 
počet otáček

 ꨈ 4stupňová převodovka
 ꨈ Počet otáček vhodný pro samořezné 
šrouby

 ꨈ Bezkartáčový motor FEIN PowerDrive.
 ꨈ Motor a elektronika chráněny před  
prachem.

4stupňová akumulátorová 
vrtačka/šroubovák 

obj. č. 7 113 11 63 00 0

ASCS 6.3

Pro upevnění střešních a fasádních prvků.

 ꨈ Optimální počet otáček pro samořezné 
šrouby.

 ꨈ Lehký 1,8 kg včetně baterie.
 ꨈ Bezkartáčový motor FEIN PowerDrive.
 ꨈ 200 samořezných šroubů na jedno nabití 
baterie (4 Ah).

Akumulátorový šroubovák do kovu 

obj. č. 7 105 01 62 00 0

ABOP 6

Rychlá jednostupňová vrtačka do oceli 6 mm 
s vysokou stabilitou otáček pro kovoprůmysl.

 ꨈ Optimální počet otáček v dolním rozsahu 
průměrů.

 ꨈ Vysoká kvalita pro přesné výsledky vrtání.
 ꨈ Bezkartáčový motor FEIN PowerDrive.

Akumulátorová vrtačka 

 ꨈ Obzvlášť plochá a štíhlá konstrukce s 
výborným rohovým rozměrem pro mon-
tážní práce.

 ꨈ Vysoká kvalita pro přesné výsledky vrtání.
 ꨈ Bezkartáčový motor FEIN PowerDrive.obj. č. 7 105 02 62 00 0

ABOP 10
Kompaktní jednostupňová vrtačka se stabil-
ními otáčkami do oceli 10 mm pro montážní 
práce v daném místě.

Akumulátorová vrtačka 



!

Zajistěte si ke každému 
samostatnému přístroji zdarma 
kufřík na nářadí FEIN.

ZDARMA

ABOP 13-2

Univerzální dvoustupňová vrtačka do 13 mm 
s ideálním rozsahem otáček pro normální i 
ušlechtilou ocel.  ꨈ Mechanická dvoustupňová převodovka.

 ꨈ Vysoká kvalita pro přesné výsledky vrtání.
 ꨈ Bezkartáčový motor FEIN PowerDrive.

2stupňová akumulátorová 
vrtačka

obj. č. 7 105 03 62 00 0

obj. č. 7 105 04 62 00 0

AWBP 10

Extrémně malá úhlová vrtačka do oceli 10 
mm pro práce na těžko dostupných místech.

 ꨈ Obzvlášť plochá a štíhlá konstrukce s ro-
hovým rozměrem 17 mm a výškou hlavy 
převodovky 96 mm.

 ꨈ Flexibilní a univerzální použití díky pra-
votočivému/levotočivému a plynulému 
chodu elektronického akcelerátoru.

 ꨈ Bezkartáčový motor FEIN PowerDrive.

Akumulátorová úhlová vrtačka 

 
Nejvýkonnější oscilační nářadí včetně rych-
loupínacího systému QuickIN.

 ꨈ Rychlý postup řezání s amplitudou 3,4°
 ꨈ Elektronická regulace otáček s tachogene-
rátorem pro neměnící se výkon

 ꨈ Bohatý výběr příslušenství včetně pilových 
listů pro rozmanitost použití

SuperCut AFSC
Akumulátorové oscilující nářadí

obj. č. 7 136 01 67 00 0

Stabilní, stohovatelné, pevné: 
Kufry na nářadí FEIN jsou vhodné pro profesio-
nální uložení vašeho nového nářadí FEIN. Pevné 
kufry poskytují nástrojům ideální ochranu a 
usnadňují jejich přepravu.

Náš tip pro zpracování kovů:
FEIN Supercut ASFC řeže zvlášť jemně kov, a proto je vhodný pro minimální vybrání. 
Kromě toho lze provádět přesné dělicí řezy – čistě a bez odletu jisker.



ASCD 18 W2ASCD 18 W4

ASCS 18 6.3

ABoP 6ABoP 10ABoP 13-2 AWBP 10

Supercut AFSC

Příklad kombinace: 
sada baterií, několik samostatných přístrojů, plná efektivita.

++

ASCM 18 QX

4stupňová akumulátorová 
vrtačka/šroubovák

ASCD 18 W2

Akumulátorový příkle-
pový šroubovák

Startovací sada aku-
mulátorových baterií 

18 V / 2 Ah

Zaplaťte jen za to, co 
skutečně potřebujete – 
ani víc ani méně.
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DE: C. & E. Fein GmbH, Telefon 07173 183-0, www.fein.com
SK: FEIN elektronáradie, s.r.o., Telefón 031-780 82 90 / 91, www.fein.sk www.fein.com

Potřebujete ještě další informace? Rádi vám poradí ve specializované prodejně:

Vhodné příslušenství FEIN SuperCut pro 
profesionální zpracování plechů.

E-cut Universal 
Široké spektrum použití díky univerzální-
mu ozubení se sklonem hřídele v bime-
talové kvalitě apod. vhodné pro barevné 
kovy a plechy do tloušťky cca 2 mm.

M-cut  
Vysoká kvalita řezu a přesnost díky 
jemnému ozubení.

Pilový list z vysoce výkonné 
řezné oceli  
Tenká linie řezu pro maximálně rychlý 
postup práce.

Pilový list z vysoce výkonné 
řezné oceli (zalomený a 
segmentovaný) 
Tenká linie řezu pro maximálně rychlý 
postup práce.

Špachtle 
Dlouhá špachtle odolná proti kroucení pro 
rychlý postup práce.

Pilový list z vysoce výkonné 
řezné oceli (zalomený) 
Tenká linie řezu pro maximálně rychlý 
postup práce.

Krátká registrace – prodloužený záruční servis:
3letá záruka FEIN PLUS.
Na veškeré elektrické nářadí značky FEIN poskytujeme 3letou 
záruku FEIN PLUS. Nárok si zajistíte tak, že do 6 týdnů od nákupu 
zaregistrujete svůj nový výrobek značky FEIN na stránkách  
www.fein.com/warranty.

LETÁ
FEIN PLuS
Z Á R u K A3

Vč. LIThIum-IONTOVýCh BATERIí

Šířka Délka
mm mm Objednací číslo
28 60 6 35 02 147 01 5
44 60 6 35 02 148 01 3

Šířka Délka
mm mm Objednací číslo
30 50 6 35 02 138 01 4
10 50 6 35 02 158 01 0

Ø
mm Objednací číslo
63 6 35 02 102 01 6
80 6 35 02 103 01 0

Ø
mm Objednací číslo
100 6 35 02 180 01 0

Délka
mm Objednací číslo
64 6 39 03 206 01 8
72 6 39 03 227 01 0

Ø
mm Objednací číslo
85 6 35 02 145 01 8
100 6 35 02 137 01 6

4 014586 387901


