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E-Cut Standard savklingeE-Cut Standard-savklinge curved
Udlagt fortanding til alle træ-, gips- og plastmaterialer,  
høj skærekvalitet og god skærehastighed.

Udlagt fortanding til alle træ-, gipsplade- og plastmate-
rialer, høj skærekvalitet og god skærehastighed. Krum 
skæregeometri for optimal neddykning og rene præcise 
snitkanter.

E-Cut Long-Life savklinge
Bimetal med udlagt HSS træfortanding til alle træ-, gips- og plastmaterialer. Ekstremt lang 
levetid, fremragende skærekvalitet og uovertruffen arbejdshastighed. Yderst robust og tåler 
eventuelle søm i træet, murværk osv. 

E-Cut Precision savklinge 
Dobbelt Japan-fortanding til alle træmaterialer, gipsplader og 
blød plast. Imponerende hurtig arbejdshastighed og præcision i 
særklasse.

E-Cut Precision BiM savklinge
Bimetal med dobbelt HSS Japan-fortanding til alle træmaterialer, 
gipsplader og blød plast. Længere levetid og større robusthed. 
Imponerende hurtig arbejdshastighed og præcision i særklasse. 

E-Cut Universal savklinge E-Cut Fine savklinge
Bimetal med bølget HSS universalfortanding. Utallige 
anvendelsesmuligheder, bl.a. metalplader på op til 
2 mm, alu-profiler, kobberrør, træ, gipsplader og 
plast. 

Bimetal med fin HSS fortanding til 
metalplader på op til 2 mm, alu-profiler, 
kobberrør - også til kulfiberarmerede 
materialer og andre typer hård plast. 
Yderst præcise og kontrollerede snit 
med ekstremt tynd snitlinje. 

HSS-Sägeblatt
Fuld HSS med metalfortanding til 
metalplader på op til ca. 1 mm - også 
til plast, kulfiberarmerede materialer, 
træ, kit og NF-metaller. Fremragende 
skærehastighed. Ren, tynd snitlinje.

HSS savklinge
Bimetal sikrer lang levetid. HSS metalfortanding til 
metalplader på op til ca. 1 mm - også til plast, kulfiberar-
merede materialer, træ, kit og NF-metaller. Mulighed for 
at arbejde plant med overfladen. 

Hårdmetal savklinge Diamant savklinge
Skånsom savning med perfekte, rente snitkanter i glas-/kulfiberarmerede materialer og helt uden delaminering.  
Præcist arbejde helt ind i hjørner og kanter eller ved lange lige snit uden deformation med høj skærehastighed og præcision. 

Hårdmetal – det økonomiske alternativ.  Diamant – imponerende lang levetid  
til særligt krævede arbejdsopgaver.

Savklinge

Til alle bløde materialer. 
Segmenteret, ideel til at 
arbejde i hjørner og kanter 
uden at skære for langt.

Segment savklinge

Til udskæring af termoruder, der er 
monteret i kit.

Hårdmetal savklinge
Til udskæring af beskadigede flisefuger - også til fræsning af slidser i puds, gasbeton og lignende byggematerialer samt til rensning og efterar-
bejde af fuger i trædæk. Ikke velegnet til meget hårde epoxy- eller cementfuger. Det mest økonomiske alternativ til diamantværktøj.

Diamant savklinge
Til udskæring af Lip-, Alfix- og Knauf-fuger. Fremragende levetid. Velegnet til meget hårde epoxy- eller cementfuger.  
Det rigtige valg ved hyppig anvendelse og krævende opgaver.

Til afgratning og filning af glas- 
og kulfibermaterialer, plast og 
træ. Særligt velegnet til mindre 
udskæringer. 

HM fil Til udsparing af noter i hård-
skumsplader til elrør. Automatisk 
fiksering af de indlagte rør. . 

Udsparingsværktøj

Hurtig og økonomisk rensning 
af kraftigt tilsmudsede flise-
fuger.

Flisefugerens
Til fjernelse af gammel lak, limrester, 
gulvtæpper, undervognsbeskyttelse og 
silikone- eller akrylfuger.

Til skæring af tæpper, 
PVC-gulve, karton, bitumen-
spåner og tagpap. Med tre 
skæreflader.

SpartelMultikniv Båddækskniv
Til skæring i silikone og 
blødt kitmateriale samt til 
adskillelse af termoruder.

Til hurtig og sikker udskæring af fuger i 
trædæk - også på svært tilgængelige steder 
såsom ved kahytter, pullerter, dollboards, 
klamper og krumninger.

Universelt anvendelig til næsten 
alle ekspansionsfuger.

Slibesåler, bagskive
Forskellige former og størrelser, der sikrer perfekt slibning af alt fra de mindste udsparinger over hjørner 
og kanter og til store flader. Bæreskiver i plast, så du undgår at beskadige eller lave mærker på emnet. 
Ventileret udførelse, der sikrer effektive støvudsugning direkte gennem slibesålen. 
Slibepapiret sidder sikkert takket være velcrolukning.

Profil slibesætSlibepapir
Omfattende slibemiddelsortiment med ekstremt lange 
levetider  
og til alle tænkelige materialer, emner og anvendelses-
områder.

Holder og forskellige profilind-
satser til slibning i noter og af 
udvendige radier. 

Rengøring, klargøring, polering og beskyttelse – tilbehørssortimentet fra FEIN til overflade-
behandling klarer alt fra finslibning til spejlglans, så dine møbler, både og køretøjer igen kan 
fremstå med ny glans.

FiberbørsteFiltpolersål Filtpolerpude Slibepapir
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HSS savklinge
Bimetal sikrer lang levetid. Udlagt HSS 
træfortanding. Ekstremt lang levetid, 
fremragende skærekvalitet og uovertruffen 
arbejdshastighed. "Mini-rundsaven" er 
ideel til lange, lige snit og til udskæring af 
parketgulve, laminat og vægpaneler..

Til grovslibning af spartelmasse, fliseklæb, beton, 
sten og træ. 

HM rasp

Diamant rensekniv
Til rensning af fugeflanker før nye 
fuger anbringes.

HSS rundkniv
Til universelt skærearbejde 
i læder, plastfolie, tagpap, 
kork osv.

NYHED! NYHED!
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Multitalent + MultiMaster + superCut

Markedets største 
udvalg af tilbehør

Perfekte 
resultater

Maks. 
arbejdshastighed

NYHED!
Starlock

Succes sat i system.
Det bedste oscillerende elværktøj.  
Siden 1967 og også i fremtiden.

FEIN Multitalent
Den bedste opgradering til 
den professionelle klasse.

FEIN MultiMaster
Universalsystemet inden for 

oscillerende elværktøj.

FEIN superCut
Det stærkeste system til 

specialopgaver.

ÅR
FEIN PLUS-
GARANT I3

INKL. LI-ION BATTERIER

anti-Vibration*

* til akku Multitalent AFMT 12 SL / AFMT 12 QSL

anti-Vibration

350 W / 18 V

Passer til Starlock og 
StarlockPlus tilbehøret.

250 W / 12 V

anti-Vibration

Passer til Starlock og 
StarlockPlus tilbehøret.

Passer til Starlock, StarlockPlus og 
StarlockMax tilbehør.

450 W / 18 V

Originalt FEIN tilbehør.

Ubegrænsede anvendelsesmuligheder og
maksimal performance.

Made by FEIN. Det er ikke kun et kvalitetstegn men også et løfte: Originalt FEIN tilbehør er udviklet af 
FEIN, og langt størstedelen af det er produceret i Tyskland ved meget grundig materialeudvælgelse og 
med ultramoderne produktionsanlæg. Derfor er det også kendetegnet ved fremragende kvalitet og drifts-
sikker funktionalitet med maksimal levetid og uovertruffen præcision.

Yderligere oplysninger på: www.fein.com/original

Originalt FEIN tilbehør.
Altid den rigtige løsning.
En genial ide,  
som bliver bedre og bedre. 

FEIN's succes har i 150 år kunnet tilskrives et klart princip: Vi forstår de udfordringer, vores kunder 
dagligt står over for, og udvikler på den baggrund anvendelsesløsninger, som gør arbejdet både hurtigere, 
enklere og sikrere. Udgangspunktet er at fremstille ekstremt slidstærkt elværktøj “Made in Germany”. 
Værktøj, som i årtier har begejstret millioner af brugere over hele verden ved at leve op til de høje 
forventninger, der med rette kan stilles til vores produkter. Det gør vores værktøj til den ægte vare.

1986 Den første deltasliber erobrer 
markedet: En ægte FEINSCHLEIFER.

1995 FEIN MultiMaster: Som 
navnet antyder, findes der et helt 
program med omfattende tilbehør.

1967 Verdensnyhed. Gipssaven 
var det første oscillerende elværktøj 
fra FEIN.

2007 Komfortabelt skift af tilbehør 
uden værktøj takket være det 
patenterede FEIN QuickIN hurtigs-
pændesystem.

2014 Unikt: Anti-vibrationssy-
stemet fra FEIN. Maksimal ydeevne 
nærmest uden vibrationer.

2016 Alt FEIN oscillerende elværk-
tøj med Starlock - den nye værk-
tøjsholderstandard til oscillerende 
elværktøj. Pr
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Universel værktøjsholder til alt 
FEIN oscillerende elværktøj og 

de mest gængse multifunkti-
onsmaskiner på markedet.

Tilbehørs-værktøjsholder til  
alt FEIN oscillerende 
elværktøj og øvrige 

multifunktionsmaskiner med 
StarlockPlus-værktøjsholder.

Tilbehørs-værktøjsholder til 
alle FEIN superCut og øvrigt 

oscillerende værktøj med 
StarlockMax-værktøjsholder.

FEIN

Øvrigt mul-
ti-værktøj

Bosch, Makita, Hitachi, Metabo, 
Milwaukee, AEG, Einhell, Ryobi, 

Skil og mange andre.
Bosch* Bosch*

* med egnet værktøjsholderYderligere oplysninger på: www.fein.com/original

Åbn spændegrebet, fjern tilbehøret 
…

… sæt det nye tilbehør i, og klik det 
på plads …

… luk spændegrebet igen – så enkelt 
er det!

Originalt FEIN-tilbehør passer altid og overalt.

Kun fra FEIN: Anti-vibrationssystemet.

50 %

3 sek.

op til

under

mindre støj*

til værktøjsskift

70 %

100 %

op til

3D-FORM TIL

lavere vibrationer*

kraftoverførsel

35 %
op til

højere arbejdshastighed*

Starlock: Den nye værktøjsholder-standard til 
oscillerende elværktøj.

* sammenlignet med maskiner uden anti-vibrationssystem

Fuldstændigt 
frakoblet hus

Minimal belastning 
af kroppen

Perfekte 
arbejdsresultater

Optimal 
funktionalitet

NYHED!
Starlock

Bedre bliver det ikke.
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