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ÚJ
Kombináljon és profitáljon

Kombinálja az akkus fémmegmunkáló készülékeket egyedileg.



A FEIN Select+ lehetőséget nyújt Önnek egy vagy több, profesz-
szionális 18 V-os akkus fémmegmunkáló készülék igény szerinti 
kombinálására – FEIN akkumulátorokkal és töltőberendezésekkel 
együtt, vagy ezek nélkül. Minden különálló készülékhez egy minőségi 
FEIN szerszámkoffert adunk ajándékba.

Li-ion 18 V / 4 Ah
ASCM 18 QXASCM 18

ASB 18 ABS 18

Li-ion 18 V / 2 Ah

Akkumulátor induló  készletek Különálló készülékek
A FEIN Select+ akkumulátor induló készletek az 
alapot jelentik a vezeték nélküli jövőhöz. Termé-
szetesen utólag is bármikor vásárolhat akkumuláto-
rokat.

Átfogó professzionális fémmegmunkáló szerszámaink 
kínálatából válasszon egy, két, vagy egyszerre akár 
több készüléket is. Minden készüléket FEIN szerszám-
kofferben szállítunk ki.

Előnyök az Ön számára:

 ꨈ A FEIN készülékek és akkumulátorok egyedileg kombinálhatók.
 ꨈ A különálló gépeket kedvező áron megvásárolhatja.
 ꨈ Használhatja a már megvásárolt akkumulátorokat.



A fém munkaigényes – ezért akkumulátoraink különösen biztonsá-
gosak és hosszú élettartamúak. Elegendő energiát biztosítunk Önnek 
minden fémmunkához.

Válasszon akkumulátor induló készletet.

A FEIN Lítium-ion akkumulátorainak különlegessége az innovatív 
SafetyCell technológia:
a külön kommunikációs vezeték megbízhatóan óvja az akkumulá-
tort és a gépet a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől. 
Ez teszi biztonságossá és hosszú élettartamúvá a FEIN akkutechno-
lógiát. A töltési állapot kijelzés tájékoztat az akku maradék kapa-
citásáról. A burkolat lágy részei körben védik a munkadarabokat a 
sérüléstől, és ugyanakkor biztos tartást adnak.

Li-ion technológia

Rendelési sz. 9 26 04 300 01 0 Rendelési sz. 9 26 04 300 02 0

18 V / 2 Ah akkumulátor induló 
készlet

18 V / 4 Ah akkumulátor induló 
készlet

Kitartó és könnyű 18 V-os Li-ion akkumulátorok innovatív SafetyCell 
technológiával, 2 Ah kapacitással, töltöttségi állapot kijelzéssel, 3 év 
garanciával. Akár 900 csavarbehajtás egyetlen akkufeltöltéssel.*

Nagyon kitartó 18 V-os Li-ion akkumulátorok innovatív  
SafetyCell technológiával, 4 Ah kapacitással, töltöttségi állapot 
kijelzéssel, 3 év garanciával. Akár 1800 csavarbehajtás egyetlen 
akkufeltöltéssel.*

*FEIN ASCM akku feltöltésenkénti csavarozások 5 × 40 mm-es csavarral, puhafában.

64.900 Ft
Ajánlott nettó ár49.900 Ft

Ajánlott nettó ár



A FEIN akkus szerszámai az ideális megoldást jelentik az erős, haté-
kony és rugalmas fémmegmunkáláshoz: Mindig a megfelelő fordulat-
szám, a legnagyobb precizitás és a legnagyobb teljesítménytartalék.  
A professzionális fémmegmunkálás során megbízhat a FEIN szakértel-
mében.

Egyszerűen kombinálja igény szerint a három árkategóriából készülé-
keinket. 

Kombinálja a különálló készülékeket.

Rendelési sz. 7 104 06 63 00 0

ASB 18

Igényes fúráshoz és csavarozáshoz.

 ꨈ Bekapcsolható ütvefúrási funkció 
kőben és téglafalban történő fúráshoz.

 ꨈ Négypólusú DC motor túlterhelés elleni 
védelemmel.

 ꨈ Teljesen fém gyorsbefogó fúrótokmány.
 ꨈ 750 csavarbehajtás (5 × 40 mm)  
egyetlen akkufeltöltéssel.

Kétfokozatú akkus ütvefúró-
csavarozó

Rendelési sz. 7 113 19 63 00 0

ABS 18

Könnyű és rendkívül kitartó.

 ꨈ Kompakt kivitel.
 ꨈ Négypólusú motor túlterhelés elleni 
védelemmel.

 ꨈ Teljesen fém gyorsbefogó fúrótokmány.
 ꨈ 750 csavarbehajtás (5 × 40 mm) egyetlen 
akkufeltöltéssel.

Kétfokozatú akkus fúrócsavarozó 

Rendelési sz. 7 115 01 63 00 0

ASCD 18 W2

Különösen robusztus és nagy teljesítményű 
250 Nm-ig.

 ꨈ Univerzális alkalmazás  
fémben történő csavarozásokhoz.

 ꨈ Visszaütésmentes munkavégzés különö-
sen nagy nyomatékoknál.

 ꨈ Négypólusú motor túlterhelés elleni 
védelemmel.

 ꨈ ½ négylapú szerszámcsatlakozásban.

Akkus ütvecsavarozó 

Rendelési sz. 7 115 02 63 00 0

ASCD 18 W4

Különösen robusztus és nagy teljesítményű 
158 Nm-ig.

 ꨈ Univerzális alkalmazás fában és fémben 
az ¼ collos hatlapú szerszámcsatlakozás 
révén.

 ꨈ Visszaütésmentes munkavégzés.
 ꨈ Négypólusú motor túlterhelés elleni 
védelemmel.

 ꨈ Kompakt és könnyű kialakítás.

Akkus ütvecsavarozó 

49.900 Ft
Ajánlott nettó ár 



         

Rendelési sz. 7 116 04 62 00 0

ASCM 18 QX

Optimális vágási sebesség és nagy 
nyomatékok.

 ꨈ Minden furatátmérőhöz a megfelelő fordu-
latszám.

 ꨈ Négyfokozatú hajtómű.
 ꨈ A fordulatszámok önfúró csavarokhoz is 
megfelelőek.

 ꨈ Kefe nélküli FEIN PowerDrive motor. 
 ꨈ Levehető fúrótokmány.

Négyfokozatú akkus fúrócsavarozó 

Rendelési sz. 7 116 03 62 00 0

ASCM 18

Optimális vágási sebesség és nagy 
nyomatékok.

 ꨈ Minden furatátmérőhöz a megfelelő fordu-
latszám.

 ꨈ Négyfokozatú hajtómű.
 ꨈ A fordulatszámok önfúró csavarokhoz is 
megfelelőek.

 ꨈ Kefe nélküli FEIN PowerDrive motor.
 ꨈ Porvédett motor és elektronika.

Négyfokozatú akkus fúrócsavarozó 

Rendelési sz. 7 113 11 63 00 0

ASCS 6.3

Tető- és homlokzati elemek rögzítéséhez.

 ꨈ Önfúró csavarokhoz optimalizált fordulat-
számok.

 ꨈ Könnyű, akkumulátorral együtt 1,8 kg.
 ꨈ Kefe nélküli FEIN PowerDrive motor.
 ꨈ 200 önfúró csavar behajtása egyetlen akku-
feltöltéssel (4 Ah).

Akkus fémcsavarozó 

Rendelési sz. 7 105 01 62 00 0

ABOP 6

Nagy fordulatszámú, egyfokozatú fúrógép 
acélban fúráshoz 6 mm-ig fémmegmunkálás-
hoz.

 ꨈ Optimális fordulatszám a kis átmérőtarto-
mányban.

 ꨈ A legjobb minőség precíz fúrási eredmé-
nyekhez.

 ꨈ Kefe nélküli FEIN PowerDrive motor.

Akkus fúrógép 

 ꨈ Különösen lapos és karcsú kialakítás kivá-
ló sarokmérettel szerelési munkákhoz.

 ꨈ A legjobb minőség precíz fúrási eredmé-
nyekhez.

 ꨈ Kefe nélküli FEIN PowerDrive motor.Rendelési sz. 7 105 02 62 00 0

ABOP 10
Kompakt és nagy fordulatszám-stabilitású 
egyfokozatú, helyszíni szereléshez hasz-
nálható fúrógép acélban fúráshoz, max. 
10 mm-ig.

Akkus fúrógép 

74.900 Ft
Ajánlott nettó ár



!

Minden különálló 
készülékhez egy ingyenes 
FEIN szerszámkoffer!

AJANDÉK

89.900 Ft
Ajánlott nettó ár

ABOP 13-2

Kétfokozatú, univerzális fúrógép acélban és 
rozsdamentes acélban fúráshoz 13 mm-ig, 
ideális fordulatszám-tartománnyal.

 ꨈ Kétfokozatú mechanikus hajtómű.
 ꨈ A legjobb minőség precíz fúrási eredmé-
nyekhez.

 ꨈ Kefe nélküli FEIN PowerDrive motor.

Kétfokozatú akkus fúrógép

Rendelési sz. 7 105 03 62 00 0

Rendelési sz. 7 105 04 62 00 0

AWBP 10

Különösen kicsi sarokfúrógép 10 mm-ig, 
nehezen hozzáférhető helyeken végzendő 
munkákhoz acélban.

 ꨈ Különösen lapos és karcsú felépítés 17 
mm-es sarokmérettel és 96 mm-es hajtó-
műfej-magassággal.

 ꨈ Rugalmasan és univerzálisan használható 
jobb- és balmenetes menetfúrásokhoz, fo-
kozatmentes fordulatszám-szabályozással.

 ꨈ Kefe nélküli FEIN PowerDrive motor.

Akkus sarokfúrógép 

Nagy teljesítményű akkus oszcilláló szerszá-
mok QuickIN gyorsbefogó rendszerrel.

 ꨈ Gyors előrehaladás fűrészelési munkák 
során, 3,4°-os amplitúdóval.

 ꨈ Elektronikus fordulatszám-szabályzás 
tachogenerátorral az állandó teljesítmé-
nyért.

 ꨈ Nagy tartozékválaszték a különféle alkal-
mazásokhoz megfelelő fűrészlapokból.

SuperCut AFSC
Akkus oszcilláló szerszámok

Rendelési sz. 7 136 01 67 00 0

Stabil, egymásra halmozható, erős: 
a FEIN szerszámkofferek professzionális tárolást 
biztosítanak új FEIN szerszáma számára.  
A robusztus kofferek ideális tartást biztosítanak 
a gépeknek és megkönnyítik a szállítást.

Tippünk a fémmegmunkáláshoz:
A FEIN Supercut ASFC különösen finoman vág fémet, ezért a legkisebb rések kialakításához 
is megfelelő. Emellett precíz daraboló vágások is kivitelezhetők vele – tisztán, szikramentesen.



ASCD 18 W2ASCD 18 W4

ASCS 18 6.3

ABOP 6ABOP 10ABOP 13-2 AWBP 10

Supercut AFSC

Példa kombinációra: egy akkumulátorkészlet, több különálló 
készülék, teljes hatékonyság.

++ =

ASCM 18 QX

Négyfokozatú akkus 
fúrócsavarozó

ASCD 18 W2

Akkus ütvecsavarozó

49.900 Ft

Akkumulátor 
indulókészlet 

18 V / 2 Ah

49.900 Ft
Ajánlott nettó ár

Ajánlott nettó ár Ajánlott nettó ár
74.900 Ft

174.700 Ft
Ajánlott nettó ár 

Teljes ár

Csak annyit fizessen ki, ameny-
nyire valóban szüksége van – se 
többet, se kevesebbet.
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DE: C. & E. Fein GmbH, Telefon 07173 183-0, www.fein.com
HU: EW 1867 Hungária Kft, Telefon 06-28 503 100 / 101, www.fein.hu

Kérdései vannak? A szakkereskedők készséggel állnak rendelkezésére:

Megfelelő FEIN SuperCut-tartozékok a professzionális 
lemezmegmunkáláshoz.

E-cut Universal 
Széleskörű felhasználási lehetőségek az 
univerzális, hajtogatott fogazás révén, 
bimetál minőségben, amely többek között 
színesfémhez és akár 2 mm-es és fémle-
mezekhez is használható.

m-cut  
Kiváló vágási minőség és precizitás a finom 
fogazásnak köszönhetően.

HSS fűrészlap  
Vékony vágási vonal a legnagyobb vágási 
sebességért.

HSS fűrészlap (süllyesztett 
és szegmens) 
Vékony vágási vonal a legnagyobb vágási 
sebességért.

Spakli 
Hosszú, csavarodásmentes spakli a nagy 
munkatempóért.

HSS fűrészlap (süllyesztett) 
Vékony vágási vonal a legnagyobb vágási 
sebességért.

Gyors regisztráció – meghosszabbított garanciális időszak:
3 év FEIN PLUS garancia.
Minden FEIN elektromos szerszámhoz 3 éves FEIN PLUS garanciát 
biztosítunk. Ehhez az új FEIN elektromos kéziszerszámot vásárlás 
után 6 héten belül regisztrálnia kell a www.fein.com/warranty 
weboldalon.

ÉV
FEIN PLuS
GARANCIA3

LI-ION AKKuKRA IS

Szélesség Hossz
mm mm Rendelési szám
28 60 6 35 02 147 01 5
44 60 6 35 02 148 01 3

Szélesség Hossz
mm mm Rendelési szám
30 50 6 35 02 138 01 4
10 50 6 35 02 158 01 0

Ø
mm Rendelési szám
63 6 35 02 102 01 6
80 6 35 02 103 01 0

Ø
mm Rendelési szám
100 6 35 02 180 01 0

Hossz
mm Rendelési szám
64 6 39 03 206 01 8
72 6 39 03 227 01 0

Ø
mm Rendelési szám
85 6 35 02 145 01 8
100 6 35 02 137 01 6

4 014586 387918


