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Den kompakte løsning til vinkler og kanter.  
FEIN kantsømsliber KS 10-38 E

FEIN nyhed til bear-

bejdning af overflader  

i rustfrit stål!
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Du kan nu også arbejde meget præcist selv på steder med 
meget lidt plads: med FEIN kantsømsliberen KS 10-38 E.
Med FEIN kantsømsliberen fuldender FEIN sit sortiment inden for 
bearbejdning af overflader i rustfrit stål. Den lille, meget kompakte 
og særdeles handy maskine bearbejder hurtigt og præcist kantsøm 
efter svejsningen. Selv i de allermindste vinkler og snævreste hjørner 
kan du nu udjævne, slibe og polere kantsømmene – og du kan til-
med fjerne ridser og ujævnheder. Det nøje afstemte omdrejningstal 
og FEIN tilbehør sikrer perfekte resultater uden efterbearbejdning.

Oversigt over alle fordelene

 ɰ Fleksibel anvendelse takket være forsatsen, der kan drejes 
uden brug af værktøj. 

 ɰ Den flade konstruktion sikrer komfortabelt arbejde i hjørner, 
vinkler og på svært tilgængelige steder. 

 ɰ Elektronisk indstilling af omdrejningstal. 

 ɰ Remtrækket opnår en lang holdbarhed takket være det 
 vedligeholdelsesfri spændesystem. 

 ɰ Kvalitet “Made in Germany”

Komfortabel

Spindellås til hurtigt skift af 
værktøj (patentanmeldt).

Fleksibel

Forsats, der kan drejes uden 
brug af værktøj.

Vibrationsfri

Som standard udstyret med 
anti-vibrationshåndtag.

Sikker

Gnistskærm, der kan indstilles 
og afmonteres uden brug af 
værktøj

Tekniske data

Model KS 10-38 E

Optagende effekt W 800

Omdrejningstal omdr. / min. 1 350 – 3 750

Omfangshastighed maks. m / sek. 29,5 (ved 3 750 1 / min.)

Vægt (iht. EPTA) kg 3,2

Værktøjsdiameter mm 150

Kompakt

Fladt hoved på kun 33 mm.

Vedligeholdelsesfri

Robust og vedligeholdelsesfrit 
remspændesystem.

Slidstyrke

Kraftig maskine på 800 watt 
sikrer lav opvarmning selv ved 
vedvarende og krævende brug.

Praktisk

Et kabel på hele 4 meter sikrer 
stor rækkevidde i H07-kvalitet.
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 ɱ Kantsømsliber KS 10-38 i plasttransportkasse 
 ɱ 1 stk. mellem fiberskive i hhv. 3 og 6 mm tykkelse 
 ɱ 1 stk. fin fiberskive i hhv. 3 og 6 mm tykkelse 
 ɱ Profileringssten til profilering af fiberskiver  

Bestillingsnr.   7 221 67 60

Grundlaget for arbejde på svært tilgængelige steder. 
Fjernelse af anløbsfarver fra kantsøm, slibning af kantsøm og satinering 
og udjævning af konturer.

Anløbsfarver fjernes hurtigt og nemt 
med den fine fiberskive uden at beska-
dige tilstødende komponenter.

Kantsøm poleres til spejlglans med 
filtskiven og polerpastaerne.

Kantsøm slibes til den ønskede profil 
med mellem fiberskiven. Profilerings-
stenen bringer fiberskiverne i den rigtige 
form.

Den store inddykningsdybde og den 
drejelige maskinforsats gør det muligt at 
nå selv svært tilgængelige steder.

Tilbehør

Sæt med FEIN kantsømsliber KS 10-38 E.

Mikrofiberklud 
Finmasket kvalitet til afrensning af 
 polerrester. Sømløs udførelse sikrer 
ridse- og fnugfrit arbejde. 

  Bestillingsnr.  

  6 37 33 003 01 0

Wienerkalk
Rensepulver til rustfrit stål til fjernelse af 
polerpastaer og fingeraftryk, 1 kg.
 
  Bestillingsnr.  

  6 37 26 007 01 4 

Glanscreme hvid 
Til blankning og højglanspolering 
 sammen med filtskiven 

  Bestillingsnr.  

  6 37 26 009 01 6  

Forpolercreme rød  
Til forpolering sammen med filtskiven. 

  Bestillingsnr.  

  6 37 26 008 01 2

Profileringssten 
Til slibning af fiberskiverne, hvilket 
sikrer ensartede kantsømprofiler. 

  Bestillingsnr.  

  6 37 19 011 01 0 

Filtskive, Ø 150mm 
Polerer kantsøm til spejlglans i perfekt 
samspil med FEIN polerpastaerne. 

Tykkelse  
mm Stk. Bestillingsnr.  

6 1 6 37 18 011 01 0 

Meget fin fiberskive, Ø 150 mm 
Til forpolering af overflader på kantsøm. 
Fjerner nemt og hurtigt anløbsfarver 
uden at fjerne svejsetråden. 

Tykkelse  
mm Stk. Bestillingsnr.  

6 1 6 37 34 007 01 0 

Fin fiberskive, Ø 150mm  
Fjerner anløbsfarver og små ridser, ideél 
til forberedelse af polering af kantsøm. 

Tykkelse  
mm Stk. Bestillingsnr.  

3 1 6 37 34 005 01 0 

6 1 6 37 34 006 01 0

Mellem fiberskive, Ø 150 mm 
Til slibning, udjævning og dekapering 
samt fin satineringsslibning på kantsøm. 
Fjerner små ridser på profiler og 
 overflader.  

Tykkelse  
mm Stk. Bestillingsnr.  

3 1 6 37 34 003 01 0 

6 1 6 37 34 004 01 0 

Grov fiberskive, Ø 150 mm 
Med høj slibeeffekt til slibning, 
 dekapering og satinering af kantsøm. 

Tykkelse  
mm Stk. Bestillingsnr.  

3 1 6 37 34 001 01 0 

6 1 6 37 34 002 01 0 



Din FEIN forhandler rådgiver dig gerne:
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FEIN Danmark A/S, Telefon 59 44 15 11
www.fein.dk

Læs mere her:  
www.fein-edelstahl.com

Få 3 års FEIN PLUS-garanti på alt værktøj 
FEIN yder 3 års FEIN PLUS-garanti på alt FEIN-elværktøj.  
Det  forudsætter, at du registrerer dit nye FEIN elværktøj inden for  
6 uger efter købet på www.fein.dk.


