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E-Cut Standard-sagbladE-Cut Standard-sagblad, curved
Vigget fortanning for arbeid med tre, gips- og plastmaterialer, 
høy skjærekvalitet og god skjærehastighet.

Vigget fortanning for arbeid med tre-, gips- og plast-
materialer, høy skjærekvalitet og god skjærehastighet. 
Krummet skjærgeometri for optimal nedsenking og rene, 
nøyaktige kuttkanter.

E-Cut Long-Life-sagblad
Bi-metall med vigget trefortanning til alle mulige treverk, gips- og plastmaterialer. Fremragende 
levetid, høy snittkvalitet og utmerket arbeidsforløp. Ytterst robust, tåler også spiker i treverk, 
(o til ca Ø 4 mm). 

E-Cut Precision-sagblad 
Dobbel Japan-fortanning for alle typer treverk, gipsplater og myk 
plast. Svært raskt arbeidsforløp og høy presisjon.

E-Cut Precision BiM-sagblad
Bimetall med dobbel Japan-fortanning for alle typer treverk, gipspla-
ter og myk plast. Økt levetid og robusthet. Suverent arbeidsforløp 
og høy presisjon. 

E-Cut Universal-sagblad E-Cut Fine-sagblad
Bi-metall med bølget universalfortanning. Bredt 
spekter av bruksmuligheter for metallplater opp 
til 2 mm, aluminiumsprofiler, kobberrør, treverk, 
gipsplater og plast. 

Bi-metall med liten fortanning for 
metallplater på opptil 2 mm, alumini-
umsprofiler, kobberrør. Også egnet for 
glassfiberarmert plast og andre harde 
plasttyper. Svært presise og lett kontrol-
lerbare kutt med spesielt tynn snittlinje. 

HSS-sagblad
Komplett HSS med metallfortanning 
for metallplater opp til ca. 1 mm. 
Også for plast, glassfiberarmert 
plast, treverk, kitt og jernfritt metall. 
Fremragende skjærehastighet. Ren 
og tynn snittlinje.

HSS-sagblad
Bi-metall for lang levetid. HSS-metallfortanning for 
metallplater opp til ca. 1 mm. Også for plast, glassfiberar-
mert plast, treverk, kitt og jernfritt metall. Jobb plant med 
overflatene. 

Hardmetall-sagblad Diamant-sagblad
Skånsom saging med perfekte og rene kuttkanter i materialer av karbonfiberforsterket og glassfiberforsterket plast,  
uten delaminering. Nøyaktig arbeid helt inn i hjørner og på kanter, eller lange, rette snitt med høy skjærehastighet og 
presisjon. 

Hardmetall – det økonomiske alternativet. Diamant – fremragende levetid, for krevende oppgaver.

Sagblad

For alle myke materialer. 
Segmentert, perfekt for arbeid 
i hjørner og kanter uten å 
skade materialer i nærheten.

Segment-sagblad

Med forsenket nav, til å skille fra 
isolerglass som er lagt i kitt.

Hardmetall-sagblad
Til fjerning av skadde flisefuger. Også til fresing av spor i murpuss, lettbetong eller lignende byggematerialer, samt rengjøring og vedlikehold 
av nater i stavdekk. Ikke egnet for svært harde epoksy- eller sementfuger. Driftsøkonomisk alternativ sammenlignet med diamantverktøy.

Diamant-sagblad
Til utskjæring av marmor-, epoksyharpiks- og sementfuger. Svært lang levetid. Også egnet for svært harde epoksy- eller sementfuger.  
Det riktige valget for de fleste og krevende oppgaver.

Til fjerning av grader og utfiling i 
glassfiberarmert plast, karbonfiber-
armert plast, plast og tre. Spesielt 
godt egnet for små utsparinger. 

Hardmetallfil Til oppretting av notspor i byg-
ningsplater i hardskum for tomme 
kanaler. Automatisk fiksering av 
innlagte rør. 

Utsparingsverktøy

Rask og økonomisk rengjøring 
av svært skitne flisefuger.

Flisefugerengjøring
Til fjerning av gamle lakkrester, limrester, 
teppegulv, underlagsbelegg og silikon- 
eller akrylfuger.

Til kutting av tepper, PVC-
gulv, kartong, shingel og 
takpapp. Med tre kutteflater.

SparkelMultikniv Skjærekniv
Til skjæring av silikon og 
mykt kittmateriale samt 
til utskilling av isolerings-
glassruter.

Til rask og sikker utskjæring av nater i 
dekket. Også på vanskelige steder som 
kahyttoverbygg, pullerter, dollbord, 
hasper og kurver.

Til universell bruk på nesten alle 
ekspansjonsfuger.

Slipeplater, -disker
Ulike former og størrelser for perfekt sliping, fra små utsparinger, sliping i hjørner og på kanter, helt opp 
til store flater. Bæreplater i plast for å unngå skader eller merker på arbeidsstykket. Hullete utførelse for 
effektivt støvavsug direkte gjennom slipeplaten. 
Sikkert feste av slipepapiret takket være borrelåsfeste.

ProfilslipesettSlipepapir
Omfattende sortiment av slipemidler med svært lang 
levetid for alle tenkelige materialer, arbeidsemner og 
bruksområder.

Holdere og ulike profilinnsatser 
for sliping i notspor og på utven-
dige radier. 

Rengjøring, bearbeiding, polering og beskyttelse – FEIN tilbehørssortiment for overflatearbeid 
byr på alt fra finsliping til speilglans for å gi ny glans til møbler, båter og kjøretøy.

Grov slipefiberPoleringspute i filt Poleringspute i filt Slipepapir
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HSS-sagblad
Bi-metall for lang levetid. Vigget HSS-
trefortanning. Fremragende levetid, høy 
snittkvalitet og utmerket arbeidsforløp. 
Akkurat som "mini-sirkelsagen" er den 
ideell for lange, rette kutt og utskjæring av 
lagt parkett, laminat og veggpaneler.

Til grovsliping av sparkelmasse, fliselim, betong, stein 
og tre. 

Hardmetallrasp

Diamantrengjø-
ringskniv
For rengjøring av fugesidene før 
ny fuging.

HSS-sirkelkniv
For universelle skjærear-
beider i skinn, plastfolier, 
takpapp, kork, osv.
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Multitalent + MultiMaster + superCut

Størst utvalg 
 av tilbehør

Perfekte 
resultater

Maksimalt 
arbeidsforløp

NYHET!
Starlock

Suksess med system.
Det beste oscillerende verktøyet.  
Siden 1967 og inn i fremtiden.

FEIN Multitalent
Den beste overgangen til 

proffklassen.

FEIN MultiMaster
Standarden for oscillerende 

verktøy.

FEIN superCut
Det kraftige systemet for 

spesialbruk.

ÅRS
FEIN PLUS
GARANTI3

INKL. LI-ION-BATTERIER

antivibrasjon*

* til batteridrevet Multitalent AFMT 12 SL / AFMT 12 QSL

antivibrasjon

350 W / 18 V

Passer til Starlock- og 
StarlockPlus-tilbehør.

250 W / 12 v

antivibrasjon

Passer til Starlock- og 
StarlockPlus-tilbehør.

Passer til Starlock-, StarlockPlus- og 
StarlockMax-tilbehør.

450 W / 18 V

FEIN originalt tilbehør.

Et ubegrenset antall bruksområder og
maksimal ytelse.

Made by FEIN. For oss er ikke dette bare et kvalitetsstempel, men også et løfte: FEIN originalt tilbehør 
blir i hovedsak utviklet og produsert ved FEINs hovedlokaler i Tyskland. Et svært omhyggelig utvalg av 
materialer som bearbeides i moderne produksjonsanlegg, gjør at FEIN originalt tilbehør representerer 
fremragende kvalitet, pålitelig funksjonalitet og samtidig maksimal levetid og presisjon.

Mer informasjon finner du på: www.fein.com/original

FEIN originalt tilbehør.
Alltid den riktige løsningen.
En genial idé  
som stadig forbedres. 

I 150 år har FEINs suksess vært preget av et klart prinsipp: Vi forstår de daglige utfordringene våre kunder 
støter på, og ut fra disse utvikler vi bruksløsninger som gjør arbeidet raskere, enklere og sikrere. Det 
sentrale her er våre bestrebelser på å produsere driftsikre elektroverktøy som er “Made in Germany”. 
Når folk over hele verden i flere tiår har hatt tillit til disse produktene i millionvis og produktene har  
gjort seg fortjent til denne tilliten i alle situasjoner, blir de til originaler.

1986 Den første trekantsliperen 
erobrer markedet: FEINSLIPEREN.

1995 FEIN MultiMaster: Navnet 
henger sammen med det omfattende 
nye tilbehørsprogrammet.

1967 Verdenssensasjon. Det første 
oscillerende elektroverktøyet fra 
FEIN – gipssagen.

2007 Komfortabelt, verktøyløst 
bytte av tilbehør takket være det 
patenterte FEIN QuickIN-hurtigs-
pennsystemet.

2014 Unikt: Antivibrasjonssystem 
fra FEIN. For maksimal ytelse ved 
minimal vibrasjon.

2016 Alle FEIN oscillerende verk-
tøy med Starlock, den nye standarden 
for verktøyfester for oscillerende 
elektroverktøy. Pr
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Universelt verktøyfeste for 
tilbehør til alle FEIN oscille-

rende verktøy og de vanligste 
multifunksjonsverktøyene på 

markedet.

Verktøyfeste for tilbehør til 
alle FEIN oscillerende verktøy 
og andre multifunksjonsverk-
tøy med StarlockPlus-feste.

Verktøyfeste for tilbehør til 
alle FEIN superCut og andre 
oscillerende verktøy med 
StarlockMax-verktøyfeste.

FEIN

Andre multi- 
funksjons-

verktøy 

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

Skil og mange andre.
Bosch* Bosch*

* med egnet verktøyfeste
Mer informasjon finner du på: www.fein.com/original

Åpne spennarmen, tilbehøret er 
løst...

… spennarmen tilbake, posisjoner det 
nye tilbehøret og klikk det på plass…

… klar for nytt bytte av tilbehør...

FEIN originalt tilbehør passer alltid til alt.

Kun fra FEIN: Antivibrasjonssystemet.

50 %

3 s

opptil

unDer

mindre støy*

Verktøybytte

70 %

100 %

opptil

3D-FORM GIR

mindre vibrasjoner*

kraftoverføring

35 %
opptil

raskere arbeidsforløp*

Starlock: Den nye standarden for verktøyfester 
for oscillerende elektroverktøy.

* sammenlignet med maskiner uten antivibrasjonssystem

Motorhus fullstendig 
frikoblet fra motoren

Minimal belastning  
på kroppen

Perfekte 
arbeidsresultater

Optimal 
funksjonalitet

NYHET!
Starlock

Bedre får du det ikke.
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