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100 % metaal  
zware uitvoering 
0,35 mm rondloop
nauwkeurigheid 

Op de haakse kop kunnen 
alle opzetstukken bevestigd 
worden 

Metaalgatzagen en  
kernboren met
QuickIN plus opname

1/4" bits met éénhand
bediening en magneet

Snelwissel tapkop
leverbaar met inzet: 
3,5mm  11,0mm

Tapkop met 2 spantangen voor: M4, M5, M6, M8.  
Andere maten los leverbaar.  
Ook leverbaar als losse  spantanghouder.

100 % metaal +  
HM bekken tot 120 Nm
(meegeleverd)

100 % metaal
lichte uitvoering

Dopsleutel-adapter
1/4" vierkant

Eén voor Alles!

Profi-set: 
2x accu 2.5 Ah, snellader, boorhouder 120 Nm, bithouder,  
riemclip met schroefmagazijn en koffer 

Select-uitvoering: 
boorhouder 120N m, riemclip met schroefmagazijn  
en koffer

Alle prijzen zijn adviesprijzen excl. B.T.W. , druk en zetfouten voorbehouden, afbeeldingen zijn niet bindend.

Uitgave oktober 2018 van FEIN voor Nederland (RHH B.V.) geldig tot 31-12-2018

Haakse slijper Ø 125mm:  
CCG18-125BL of CCG18-125BLPD

▶  Leverbaar met of zonder dodemanschakelaar
▶  Uitgevoerd met rem ➞ machine staat binnen 3 seconde stil
▶  100% stofdichte motor ➞ geen andere bescherming nodig ➞ onderhoudsvrij
▶ Traploos regelbaar toerental ➞ juiste toerental voor elk materiaal 
▶  Extreem stabiele overbrenging ➞ merkbaar langere levensduur van de schijf
▶  Merkbare krachtige machine ➞ hoogste afnamecapaciteit
▶  Geschikt voor 18 Volt 5.2 Ah HighPower accu’s

Boorhamer ABH18 
(Combihamer met 3 functies)

▶  Extreem lichte en compacte bouwvorm (slechts 3 kilo met 5.0 Ah accu)
▶  Voor hamerboren, boren en beitelen
▶  80 boorgaten met een slagwerk van 2 joule op één acculading
▶  Lange levensduur door bescherming tegen oververhitting en overbelasting 
▶  De veiligheidskoppeling stopt de boorhamer bij het blokkeren van de boor
▶  Geschikt voor 18 Volt 2.5 Ah of 5.0 Ah accu’s

€ 323,-*

excl. btw.
€ 282,50*

excl. btw.

Combo #1
18 V FEIN accucombo #1
Bestelnr. 7 190 14 61 00 0

Adviesprijs excl. btw € 949,00

Adviesprijs incl. btw € 1148,29

Perfect voor de staal en metaalbouw.

2 Liionaccupacks 
(18 V/5 Ah)

2 HigHPower Li-ion-accupacks  
(18 V/5,2 Ah)

Snellaadapparaat 
ALG 50

Accuslagschroefmachine  
ASCD 18300 W2

Accuboorhamer  
ABH 18

Haakse accuslijper  
CCG 18125 BL

18 V FEIN accucombo #4
Bestelnr. 7 190 17 61 00 0

Adviesprijs excl. btw € 549,00

Adviesprijs incl. btw € 664,29

Combo #4
Perfect voor renovatiewerkzaamheden, 
binnenafwerking en meubelmakers.

€ 310,-
Prijsvoordeel*

€ 162,-
Prijsvoordeel*

Accu MultiMaster  
AFMM 18 QSL

Snellaadapparaat 
ALG 50

4gang accuschroefboormachine  
ASCM 18 QSW

4 Li-ion-accupacks  
(18 V/2,5 Ah)

AANNEMER /  
ALLROUNDER

ONDERHOUD /  
 MONTAGE

€ 459,-
Actieprijs

excl. btw.

€ 199,-
Actieprijs

excl. btw.



€ 120,-
Gratis E-Cut

zaagbladen
€ 120,-

Gratis E-Cut

zaagbladen

Uw oude zaagbladen zijn geld waard! 
Profiteer nu van het tijdelijke aanbod 
en ruil uw nieuwe of gebruikte 
 zaag bladen om voor origineel FEIN
Actieperiode van 1 oktober tot en met 31 december 2018. 
Zolang de voorraad strekt.

De FEIN MultiMaster najaarsactie met 350 Watt.

Toch een koffer nodig?

Zo werkt het: 
 ꨈ Koop nu een nieuwe FEIN MultiMaster "FMM350QSL E-Cut Edition" (machine wordt 
geleverd zonder koffer en accessoires) In de verpakking vindt u een antwoord envelop

 ꨈ Vul deze antwoord envelop met tenminste 10 accessoires (ongeacht of de accessoires 
nieuw/gebruikt, Starlock/geen Starlock, origineel FEIN/ander fabikaat)  
Uitsluitend zaagbladen of hardmetalen/diamant accessoires

 ꨈ Stuur deze envelop, voorzien van een kopie van uw factuur/kassabon naar ons toe. 
(Frankeren is niet nodig)

 ꨈ Na ontvangst van uw oude accessoires sturen wij u gratis 10 E-Cut zaagbladen toe.  
(4x model 160, 3x model 221, 3x model 222) t.w.v. € 120,00

Zo werkt het: 
 ꨈ Koop nu een nieuwe FEIN MultiMaster "AFMM18QSL ECut Edition" 
(machine wordt geleverd met FEIN systeemkoffer, 2 accu's, snellader, 
zonder accessoires). In de verpakking vindt u een antwoord envelop

 ꨈ Vul deze antwoord envelop met tenminste 10 accessoires (ongeacht of de 
accessoires nieuw/gebruikt, Starlock/geen Starlock, origineel FEIN/ander 
fabikaat)  
Uitsluitend zaagbladen of hardmetalen/diamant accessoires

 ꨈ Stuur deze envelop, voorzien van een kopie van uw factuur/kassabon naar 
ons toe. (Frankeren is niet nodig)

 ꨈ Na ontvangst van uw oude accessoires sturen wij u gratis 10 E-Cut zaag-
bladen toe. (4x model 160, 3x model 221, 3x model 222) t.w.v. € 120,00

Koop gelijktijdig bij deze E-Cut Edition een originele FEIN tloc systainer met een 
MultiMaster inlage. (actieprijs geldt alleen in combinatie met de ECut Edition)

De FEIN accu-MultiMaster najaarsactie met 18 Volt.

FMM 350 QSL E-cut Edition

Gereedschaphouder FMM 350 QSL StarlockPlus

Nominaal opgenomen vermogen 350 W

 Machine zonder koffer en acc. 10 gratis E-Cut bladen na ontvangst van uw oude acc.

Adviesprijs excl. btw € 209,00

Adviesprijs incl. btw € 252,89

 FEIN Actie t-loc  t-loc systainer met MultiMaSter inlage

Actie FEIN tloc systainer met inlage 3 39 01 146 00 0

Adviesprijs excl. btw € 32,50

Adviesprijs incl. btw € 39,33

AFMM 18 QSL E-cut Edition

Gereedschaphouder AFMM 18 QSL StarlockPlus

Accuspanning 18 V

Machine +koffer,  
snellader en 2 accu's

10 gratis E-Cut bladen na ontvangst van uw 
oude acc.

Adviesprijs excl. btw € 339,00

Adviesprijs incl. btw € 410,19

De voordelen van de FEIN (ACCU) MultiMaster:
Verwisselen
in minder dan
3 seconden!
Snel, veilig, comfortabel.

QuickIN
gepatenteerd FEIN snel-
spansysteem zonder gebruik-
making van gereedschap.

100% krachtoverbrenging
door de 3Dvorm van de ge-
reedschaphouder voor maximale 
bewerkingssnelheid.

StarlockPlus
Gereedschaphouder geschikt 
voor Starlock- en 
StarlockPlusaccessoires.

Anti-vibratie
Effectieve verminde-
ring van trillingen met 
max. 70% voor mini-
male lichaamsbelasting 
en veilig werken.

€ 31,-
Prijsvoordeel* 18 V / 2,5 Ah


