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Cele mai bune scule oscilante. Din 1967 şi pe viitor.
Nr. 1 în amenajări şi renovări.

NOU!
Starlock
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ORIGINALUL

O idee genială, îmbunătăţită tot mereu. 
Izvorul originalului.
În 1967 am inventat scula electrică oscilantă. De aproape 50 de ani 
continuăm să dezvoltăm maşinile şi accesoriile în mod consecvent, fapt 
ce ne permite să oferim azi cel mai cuprinzător sistem pentru ame-
najări şi renovări de pe piață. Numeroase patente, ca de exemplu cel 
pentru decuplarea vibraţiilor, sunt dovada competenţei noastre unice 
în producţia de scule electrice. 

Cu ajutorul noului sistem de prindere al sculelor, Starlock, ne întărim 
suplimentar poziţia fruntaşă în domeniul sculelor oscilante - şi stabilim 
noi puncte de reper.

De 150 de ani, succesul FEIN este marcat de un principiu clar: Noi 
înţelegem provocările zilnice ale clienţilor noştri şi dezvoltăm pe baza 
acestora soluţii de utilizare, care fac munca mai rapidă, mai simplă şi 
mai sigură. Esenţa acestei dorinţe este producţia de scule electrice 

indestructibile „Made in Germany“. Iar dacă aceste produse sunt 
considerate, peste decenii, în milioane de exemplare în toată lumea, 
ca fiind de încredere, iar ele se ridică la nivelul încrederii acordate în 
orice situație - atunci acestea se transformă în originale.

Primul original: Ferăstrăul FEIN cu 
pânză de ferăstrău oscilantă, din 1967.

Cum se transformă o sculă într-un original?
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+

 ꨈ  

Rezultate 
perfecte

Funcţionalitate 
optimă

SISTEMUL FEIN

Avantajele accesoriilor originale FEIN:

 ꨈ Cea mai mare paletă de accesorii de pe piaţă, în toate cele  
3 clase de putere Starlock, noul standard pentru scule electrice 
oscilante.

 ꨈ Calitate FEIN superioară pentru durabilitate excepţională, un 
progres foarte rapid al lucrului şi rezultate de lucru perfecte.

 ꨈ Numeroase accesorii exclusive FEIN pentru soluţii unice de 
utilizare.

Cele mai bune maşini. 
Cele mai bune accesorii. Succes cu sistem.
Maşinile şi accesoriile nu sunt privite ca fiind elemente individuale. 
Una nu își poate atinge performanţa maximă fără cealaltă. Acesta este 
motivul pentru care am dezvoltat un sistem, care combină punctele 
lor forte în mod ideal. Pe de o parte se află sculele noastre oscilante 
performante, pe de cealaltă parte se află cel mai complex sortiment 

de accesorii de pe piaţă, care deschide un spectru deosebit de larg 
de utilizări. Împreună acest sistem oferă precizie superioară, confort 
maxim, cel mai bun progres al lucrului şi un rezultat perfect. Sau, pe 
scurt: Oferă întotdeauna exact soluţia necesară pentru mii de utilizări 
profesionale.

Avantajele maşinilor FEIN:

 ꨈ Proiectate şi produse pentru performanţă maximă şi rezisten-
ţă extremă la solicitări în condiţii de utilizare profesionale, în 
activităţi meşteşugăreşti şi industriale.

 ꨈ Cea mai mare paletă de produse de pe piaţă cu variante de exe-
cuţie performante cu alimentare de la reţea şi cu acumulator.

 ꨈ Avantaj sesizabil în utilizare datorită numeroaselor caracteristici 
de produs patentate, precum sistemul anti-vibraţii.

=
Progresul lucrului 
excelent

Calitate 
Made in Germany
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SISTEMUL STARLOCK DE PRINDERE A SCULEI

Avantajele FEIN cu Starlock:

 ꨈ Schimb mai rapid, mai sigur şi mai con-
fortabil al sculelor într-un timp record 
de sub 3 secunde.

 ꨈ Transmisia forţei 100%, fără pierderi, 
datorită formei 3D a sistemului de 
prindere a sculei, pentru un progres 
ridicat al lucrului.

 ꨈ Rezultate precise de lucru datorită 
accesoriilor FEIN originale, rezistente 
la torsiune.

Starlock: noul standard pentru sisteme de prindere sculă 
pentru scule electrice oscilante.

Poziţionaţi accesoriile pur şi simplu în sistemul de 
prindere Starlock şi fixaţi-le prin apăsare.

Pentru desfacere deschideţi pârghia de tensionare … … eliminaţi accesoriul şi gata!

Starlock. Câteodată detaliile fac diferenţa. Ca la Starlock, cea mai nouă inovaţie în dome-
niul sistemelor de prindere sculă. Acesta permite schimbarea sculei în numai 3 secunde. În 
acelaşi timp garantează fixarea perfectă a accesoriului şi implicit transmisia maximă de forţă. 
Rezultatul: un progres mai bun al lucrului la fiecare utilizare.

Descoperiţi tehnologia la:  
www.fein.com/original

3 s
SCHIMBARE  
SCULĂ SUB

100 %
FORMĂ 3D PENTRU  
TRANSMISIA FORȚEI

NOU!
Starlock
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SISTEMUL ANTI-VIBRAŢII FEIN

Inovator şi unic: 
sistemul anti-vibraţii FEIN.

Numai de la FEIN:

 ꨈ  Carcasă decuplată complet de la 
motor, prin intermediul elementelor 
elastice de amortizare.

 ꨈ  Reducere eficientă a vibraţiilor pentru 
o solicitare corporală minimă şi lucrări 
sigure - chiar şi la utilizarea de durată.

 ꨈ Amortizare excepţională a zgomotelor. 
Lucrări plăcute pentru dumneavoastră 
şi zona adiacentă dumneavoastră.

Sistemul anti-vibrații al sculelor oscilan-
te FEIN reduce pe de o parte vibraţiile şi 
zgomotele de funcţionare prin decuplarea 
carcasei şi a motorului, ceea ce face munca 
semnificativ mai confortabilă. 

Pe de altă parte, noul sistem de prindere 
sculă Starlock asigură transferul fără pierderi 
a puterii motorului către sculă. Astfel este 
maximizat progresul lucrului şi este redus în 
acelaşi timp gradul de solicitare al utilizato-
rului.
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SISTEMUL ANTI-VIBRAŢII FEIN

50 %
PÂNĂ LA

zgomot de funcționare redus* 

Zgomotul poate îmbolnăvi. Prin intermediul 
sistemului FEIN anti-vibraţii a fost redusă 
presiunea acustică la sculele oscilante FEIN* 
aproape la jumătate. Aceasta nu îi impresio-
nează numai pe utilizatorii, care efectuează 
lucrări lungi de şlefuit sau lucrări complexe 
de renovare, ci în egală măsură şi pe cei din 
preajma lor.

70 %
PÂNĂ LA

mai puţine vibraţii

În funcţie de utilizare şi de accesoriile 
utilizate, în cele mai multe situaţii se atinge 
numai clasa de vibraţii 1. Aceasta permite 
prelungirea duratei lucrărilor de 8 ori*, până 
ce este atinsă valoarea limită zilnică permisă 
în Germania şi în cele mai multe ţări UE în 
ceea ce priveşte solicitarea prin intermediul 
vibraţiilor.

35 %
PÂNĂ LA

Un progres mai mare al lucrului 

Noile scule oscilante FEIN taie cu până la 
35% mai repede decât predecesorii lor. Be-
neficiind de o putere impresionantă, sculele 
oscilante FEIN cu sistem de prindere sculă 
Starlock şi sistem anti-vibraţii sunt răspunsul 
perfect la mii de provocări din activitatea 
curentă a profesioniştilor.

* în comparaţie cu FMT 250 şi cu numeroase produse ale compe-
titorilor

*  Presiunea acustică măsurată la maşina conectată, la turaţia maximă, 
fără sculă
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Pentru fiecare provocare, scula potrivită.
Cele mai inovatoare scule oscilante de la FEIN.

GAMA DE SCULE OSCILANTE FEIN

250 W / 12 V

ANti-VibrAţii*

Gama de scule oscilante FEIN oferă utilizatorilor profesionişti un 
sistem performant. Acesta este compus din sculele electrice FEIN, 
consacrate în milioane de situaţii, şi accesoriile originale potrivite lor 
pentru provocările din domeniul amenajărilor şi renovărilor.

Calitatea fără compromis FEIN, puterea excepţională şi gama de acce-
sorii deosebit de complexă a sistemului răspund oricăror dorințe.

FEIN MuLtitALeNt
Cea mai bună trecere în clasa profesională. 

* pentru acumulator Multitalent AFMT 12 SL / AFMT 12 QSL

Alternativa economică pentru toţi cei care nu pot să renunţe 
la putere şi calitate, dar pun mai puţin accent pe cel mai înalt 
confort de operare. 

ANti-VibrAţii

FEIN MuLtiMAster
Referinţa între sculele oscilante.

Consacrat în rândul profesioniştilor din lumea întreagă 
şi prima alegere pentru utilizarea universală în amena-
jări şi renovări de calitate exemplară.

350 W / 18 V

Adecvat pentru accesoriile Starlock şi StarlockPlus. Adecvat pentru accesoriile Starlock şi StarlockPlus.
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ANti-VibrAţii

Avantajele dumneavoastră:

 ꨈ Aproape 50 de ani de 
experienţă în tehnologia 
sculelor oscilante.

 ꨈ Calitatea ridicată obişnuită 
„Made in Germany”.

 ꨈ Putere şi multifuncţionali-
tate imbatabile.

 ꨈ Accesorii originale FEIN 
pentru rezultate de lucru 
optime şi durabilitate 
maximă.

FEIN MuLtiMAster
Referinţa între sculele oscilante.

450 W / 18 V

FEIN suPerCut
Cel mai performant sistem pentru utilizări speciale.

Indispensabil în branşele care necesită accesorii speciale pentru soluţii de utilizare 
speciale, precum şi putere maximă şi durabilitate. FEIN superCut poate fi combinat 
cu întreaga gamă de accesorii FEIN.

Adecvat pentru accesoriile Starlock şi StarlockPlus. Adecvat pentru accesoriile Starlock, StarlockPlus şi StarlockMax.

Comandaţi direct la:  
www.fein.com/original
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FEIN Multitalent

Noul FEIN MuLtitALeNt.  
Cea mai bună trecere în clasa profesională.
FEIN Multitalent este prima alegere pentru toţi cei care caută o 
sculă profesională economică, cu un raport ideal preţ/calitate, dar 
care nu doresc să facă niciun compromis în ceea ce priveşte calitatea 
şi puterea. Acest sistem universal de unelte pentru amenajări şi 

renovări oferă un acces aproape complet la sortimentul de accesorii 
Starlock şi StarlockPlus şi stabilește noi standarde prin oferta sa 
largă de accesorii originale pentru toate sculele oscilante de pe piaţă. 

NOU!

Avantajele dumneavoastră cu FEIN Multitalent:

 ꨈ Sistem de prindere sculă StarlockPlus. Aşezare perfectă 
a accesoriilor datorită formei 3D. Transmisia forţei 100% fără 
pierderi, pentru un progres al lucrului cu 35% mai rapid şi o 
precizie crescută simultan.

 ꨈ QuickIN. Sistem de prindere rapidă FEIN patentat, fără scule. 
În combinaţie cu Starlock, cel mai rapid sistem de schimbare a 
sculelor sub 3 secunde, sigur şi confortabil.

 ꨈ Angrenaj metalic. Rezistenţă ridicată la solicitare şi durată 
maximă de viață. Toate piesele angrenajului sunt realizate din 
metal. 

 ꨈ Model cu alimentare de la reţea şi cu acumulator. 
Putere aproape identică la toate FEIN Multitalent.

Adecvat pentru accesoriile 
Starlock şi StarlockPlus.
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FEIN Multitalent

250 W

12 V ANti-VibrAţii

NOU!

Avantajele FMT 250 SL / FMT 250 QSL:

 ꨈ Motor de mare putere. Motor caracterizat prin durabilitate 
şi rezistenţă la suprasolicitări, cu un conţinut ridicat de cupru, 
pentru o putere maximă. Mers lin de înalt nivel datorită rul-
menţilor cu bile de pe ambele părţi. Execuţie tip oală pentru o 
stabilitate maximă. 

 ꨈ Cablu industrial. Rază de acţiune mare datorită cablului 
din cauciuc cu conductori subţiri, lung de 5 metri, de calitate 
industrială.

Avantajele AFMT 12 SL / AFMT 12 QSL:

 ꨈ Sistem anti-vibraţii. Reducere efectivă a vibraţiilor datorită 
motorului autoportant cu decuplare completă a carcasei. Pentru 
lucrul sigur şi plăcut cu încărcarea minimă a corpului şi atenua-
rea excelentă a zgomotului. 

 ꨈ Tahogenerator. Elemente electronice pentru turaţii constan-
te, chiar şi sub sarcină. Reglare electronică continuă a turaţiei.

 ꨈ Motor CC. Tehnologie fiabilă a motoarelor. Dimensiune con-
structivă redusă, eficient şi cu un cuplu puternic.

 ꨈ Tehnologia SafetyCell. Acumulatori Li-ion cu sistem de mo-
nitorizare al celulelor individuale. Protecţie perfectă la suprasar-
cină, supraîncălzire şi descărcare completă. Indicator al nivelului 
de încărcare la fiecare acumulator.
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SETURI FEIN Multitalent

Noul FEIN MuLtitALeNt.  
Privire de ansamblu asupra 
seturilor.

 Fein Multitalent Start Fein Multitalent QuickStart

Tip constructiv FMT 250 SL FMT 250 QSL

Sistemul universal pentru amenajări şi renovări 
cu dotarea de bază cu accesorii pentru şlefuire şi tăiere.

Sistem de prindere sculă StarlockPlus* StarlockPlus*

Schimbare sculă Şurub / Imbus QuickIN

Decuplare a vibraţiilor – –

Reglare electronică a turaţiei  

Tahogenerator – –
Zonă Softgrip  

Putere nominală W 250 250
Oscilaţii 1/min 11 000 – 20 000 11 000 – 20 000

Greutate [conform EPTA] kg 1,3 1,4

Cablu cu ştecher m 5 5

Tensiune acumulator V – –

Capacitate acumulator Ah – –

Număr de comandă 7 229 54 61 7 229 53 61

Setul conţine: 1 FEIN FMT 250 SL,
1 buc. disc de şlefuit, câte 3 buc. pânze abrazive  

(granulaţie 80, 120, 180), 
1 buc. pânză de ferăstrău universală e-Cut (44 mm), 

1 buc. geantă portabilă din material plastic

1 FEIN FMT 250 QSL, 
1 buc. disc de şlefuit, câte 3 buc. pânze abrazive  

(granulaţie 80, 120, 180), 
1 buc. pânză de ferăstrău universală e-Cut (44 mm),  

1 buc. geantă portabilă din material plastic

*adecvat pentru accesoriile Starlock şi StarlockPlus
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Valorile emisiilor (sunet/vibraţie) pot fi găsite la adresa www.fein.com/vibration

 Fein Multitalent Start  
cu acumulator

Fein Multitalent QuickStart  
cu acumulator

Tip constructiv AFMT 12 SL AFMT 12 QSL

Sistemul universal pentru amenajări şi renovări, independent de reţea şi universal utilizabil, cu QuickIN şi accesorii de bază pentru 
şlefuire şi tăiere.

Sistem de prindere sculă StarlockPlus* StarlockPlus*

Schimbare sculă Şurub / Imbus QuickIN

Decuplare a vibraţiilor  

Reglare electronică a turaţiei  

Tahogenerator  
Zonă Softgrip  

Putere nominală W – –
Oscilaţii 1/min 11 000 – 18 000 11 000 – 18 000 

Greutate [conform EPTA] kg 1,4 1,5

Cablu cu ştecher m – –

Tensiune acumulator V 12 12

Capacitate acumulator Ah 2,5 2,5

Număr de comandă 7 129 26 61 7 129 25 61

Setul conţine: 1 FEIN AFMT 12 SL,
1 buc. disc de şlefuit, câte 3 buc. pânze abrazive  

(granulaţie 80, 120, 180), 
1 buc. pânză de ferăstrău universală e-Cut (29 mm)

2 acumulatori Li-ion (2,5 Ah), 
1 încărcător rapid ALG 50, 1 geantă portabilă din material plastic

1 FEIN AFMT 12 QSL, 
1 buc. disc de şlefuit, câte 3 buc. pânze abrazive  

(granulaţie 80, 120, 180), 
1 buc. pânză de ferăstrău universală e-Cut (29 mm)

2 acumulatori Li-ion (2,5 Ah), 
1 încărcător rapid ALG 50, 1 geantă portabilă din material plastic
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FEIN MultiMaSter

FEIN MultiMaster şi-a dovedit fiabilitatea de aproape 50 de ani, în 
milioane de situaţii de pe întreaga planetă, ridicându-se la nivelul 
celor mai înalte aşteptări. Este dotat cu tot ceea ce este necesar, 
pentru ca munca zilnică grea să devină puțin mai simplă, mai sigură 
şi mai bună, impresionând prin calitate, rezistenţă la solicitări şi 

durata de viață îndelungată. Datorită tehnologiei sale inovatoarea 
anti-vibraţii funcţionează mai uniform, este mai performant şi mai 
silenţios decât predecesorii săi şi oferă accesul la întregul sortiment 
de accesorii Starlock şi StarlockPlus.

Noul sistem FEIN MuLtiMAster.  
Referinţa între sculele oscilante.

Avantajele dumneavoastră cu FEIN MultiMaSter:

 ꨈ Sistem anti-vibraţii. Reducere efectivă a vibraţiilor datorită 
motorului autoportant cu decuplare completă a carcasei. Pentru 
lucrul sigur şi plăcut cu încărcarea minimă a corpului şi atenua-
rea excelentă a zgomotului. 

 ꨈ Sistem de prindere sculă StarlockPlus. Aşezare perfectă 
a accesoriilor datorită formei 3D. Transmisia forţei 100% fără 
pierderi, pentru un progres al lucrului cu 35% mai rapid şi o 
precizie crescută simultan.

 ꨈ QuickIN. Sistem de prindere rapidă FEIN patentat, fără scule. 
În combinaţie cu Starlock, cel mai rapid sistem de schimbare a 
sculelor sub 3 secunde, sigur şi confortabil.

 ꨈ Tahogenerator. Elemente electronice pentru turaţii 
constante, chiar şi sub sarcină. Reglare electronică continuă a 
turaţiei.

 ꨈ Interfaţa. Interfaţă mecanică pentru exploatarea staţionară în 
suportul pentru masă sau pentru standuri de găurire sau pentru 
fixarea limitatorului de adâncime.

 ꨈ Angrenaj metalic. Rezistenţă ridicată la solicitare şi durată 
maximă de viaţă. Toate piesele angrenajului sunt realizate din 
metal. 

 ꨈ Model cu alimentare de la reţea şi cu acumulator. 
Putere aproape identică la toate FEIN MultiMaster.

Adecvat pentru accesoriile 
Starlock şi 
StarlockPlus.

NOU!

ANti-VibrAţii
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FEIN MultiMaSter

350 W
Avantajele FMM 350 QSL:
 ꨈ Motor de mare putere. Motor caracterizat prin durabilitate 
şi rezistenţă la suprasolicitări, cu un conţinut ridicat de cupru, 
pentru o putere maximă. Mers lin de înalt nivel datorită rulmen-
ţilor cu bile de pe ambele părţi. 

 ꨈ Cablu industrial. Rază de acţiune mare datorită cablului 
din cauciuc cu conductori subţiri, lung de 5 metri, de calitate 
industrială.

18 V
Avantajele AFMM 18 QSL:

 ꨈ Motor CC. Tehnologie fiabilă a motoarelor. Dimensiune con-
structivă redusă, eficient şi cu un cuplu puternic.

 ꨈ Tehnologia SafetyCell. Acumulatori Li-ion cu sistem de mo-
nitorizare al celulelor individuale. Protecţie perfectă la suprasar-
cină, supraîncălzire şi descărcare completă. Indicator al nivelului 
de încărcare la fiecare acumulator.

NOU!
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SETURI FEIN MultiMaSter

Noul sistem FEIN MuLtiMAster.  
Privire de ansamblu asupra 
seturilor.

 Fein MultiMaSter QuickStart  Fein MultiMaSter top

Tip constructiv FMM 350 QSL FMM 350 QSL

Sistemul performant şi universal utilizabil pentru lucrări de 
amenajare şi renovare, echipat cu o gamă de accesorii pentru o 

mare varietate de aplicaţii.

Sistemul performant şi universal utilizabil pentru lucrări de 
amenajare şi renovare, echipat cu cea mai cuprinzătoare gamă de 

accesorii pentru o varietate deosebită a aplicaţiilor.

Sistem de prindere sculă StarlockPlus* StarlockPlus*
Schimbare sculă QuickIN QuickIN
Decuplare a vibraţiilor  
Reglare electronică a turaţiei  
Tahogenerator  
Zonă Softgrip  

Putere nominală W 350 350
Oscilaţii 1/min 10 000 – 19 500 10 000 – 19 500
Greutate [conform EPTA] kg 1,4 1,4
Cablu cu ştecher m 5 5
Tensiune acumulator V - -
Capacitate acumulator Ah - -
Număr de comandă 7 229 52 62 7 229 52 61

Setul conţine: 1 FEIN FMM 350 QSL, 1 buc. disc de şlefuit, câte 3 buc. pânze 
abrazive (granulaţie 60, 80, 120, 180), 1 buc. şpaclu rigid,  

1 buc. pânză de ferăstrău segmentat HSS, 1 buc. pânză de ferăs-
trău e-Cut Long-Life (65 mm), 1 buc. pânză de ferăstrău universal 

e-Cut (44 mm), 1 buc. geantă portabilă din material plastic

1 FEIN FMM 350 QSL, 1 buc. disc de şlefuit, câte 3 buc. pânze 
abrazive (granulaţie 60, 80, 120, 180), 1 buc. disc de şlefuit perfo-
rat, câte 3 buc. pânze abrazive perforate (granulaţie 60, 80, 120, 
180), 1 buc. suport de şlefuit perforat Ø  115 mm, câte 2  buc. 

pânze abrazive perforate (granulaţie 60, 80, 180), 1 buc. dispozitiv 
de aspirare, 1 buc. şpaclu rigid, 1 buc. pânză de ferăstrău segmentat 

HSS, câte 1 buc. pânză de ferăstrău e-Cut Long-Life (35 mm, 
65 mm), 1 buc. pânză de ferăstrău universală e-Cut (44 mm), 

1 buc. pânză de ferăstrău segmentat cu inserții din carburi metalice, 
1 buc. raşpel cu inserții din carburi metalice, 1 buc. geantă portabilă 

din material plastic

*adecvat pentru accesoriile Starlock şi StarlockPlus
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Valorile emisiilor (sunet/vibraţie) pot fi găsite la adresa www.fein.com/vibration

 Fein MultiMaSter top extra  Fein MultiMaSter Marine
FEIN MultiMaSter  

cu acumulator
FMM 350 QSL FMM 350 QSL AFMM 18 QSL

Sistemul performant şi universal pentru lucrări de 
amenajare şi renovare, cu cea mai cuprinzătoare gamă 
de accesorii pentru o varietate deosebită a aplicaţiilor, 

inclusiv aspirator cu utilizări multiple.

Sistemul performant şi universal utilizabil, echipat cu o 
gamă largă de accesorii pentru amenajarea, întreţinerea şi 

repararea ambarcaţiunilor.

Sistemul performant, independent de reţea şi universal 
utilizabil pentru lucrări de amenajare şi renovare, echipat 

cu QuickIN şi cu o gamă de accesorii pentru o mare 
varietate de aplicaţii.

StarlockPlus* StarlockPlus* StarlockPlus*
QuickIN QuickIN QuickIN

  
  
  
  

350 350 –
10 000 – 19 500 10 000 – 19 500 11 000 – 18 500 

1,4 1,4 1,8
5 5 –
– - 18
– - 2,5

7 229 52 63 7 229 52 66 7 129 22 61
1 FEIN FMM 350 QSL, câte 1 buc. disc de şlefuit triunghiu-

lar perforat şi neperforat cu câte 3 buc. pânze abrazive  
(granulaţie 60, 80, 120, 180), 1 buc. suport de şlefuit 

perforat Ø 115 mm, câte 2 buc. pânze abrazive perforate 
(granulaţie 60, 80, 180), 1 buc. dispozitiv de aspirare,  

1 buc. şpaclu rigid, câte 1 buc. pânză de ferăstrău e-Cut 
Long-Life (35 mm, 65 mm), 1 buc. pânză de ferăstrău uni-
versală e-Cut (44 mm), 1 buc. pânză de ferăstrău segmentat 
HSS, 1 buc. pânză de ferăstrău segmentat cu inserții din car-
buri metalice, 1 buc. raşpel cu inserții din carburi metalice, 
1 buc. aspirator FEIN Dustex 25 L, 1 buc. geantă portabilă 

din material plastic

1 FEIN FMM 350 QSL, câte 1 buc. disc de şlefuit triunghiular 
perforat + neperforat, cu câte 3 buc. de pânze abrazive 

(granulaţie 60, 80, 120, 180), 1 buc. disc de şlefuit perforat, 
câte 3 buc. pânze abrazive perforate (granulaţie 60, 80, 
120, 180), 1 buc. suport de şlefuit Ø 115 mm, perforat, 

câte 2 buc. pânze abrazive perforate (granulaţie 60, 80, 180), 
1 buc. şpaclu rigid, 2 buc. paduri de lustruire din pâslă tri-
unghiulare, 2 buc. paduri de lustruire din pâslă Ø 115 mm, 
1 buc. dispozitiv de aspirare, 1 buc. pânză de ferăstrău cu 

inserții din carburi metalice, 1 buc. pilă cu inserții din carburi 
metalice, câte 1 buc. pânză de ferăstrău e-Cut Long-Life 
(10 mm, 35 mm), câte 1 buc. cuţit de tăiere şipci (4 mm, 

5 mm), 1 buc. pânză de ferăstrău universală e-Cut (44 mm), 
1 buc. pânză de ferăstrău HSS (Ø 85 mm), 1 buc. geantă 

portabilă din material plastic

1 FEIN AFMM 18 QSL, 1 buc. disc de şlefuit,  
câte 3 buc. pânze abrazive (granulaţie 60, 80, 120, 180), 
1 buc. şpaclu rigid, 1 buc. pânză de ferăstrău segmentat 

HSS, 1 buc. pânză de ferăstrău e-Cut Long-Life (65 mm), 
1 buc. pânză de ferăstrău e-Cut (44 mm),  

2 acumulatori Li-ion (2,5 Ah), 1 buc. încărcător rapid 
ALG 50, 1 buc. geantă portabilă din material plastic

*adecvat pentru accesoriile Starlock şi StarlockPlus
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UTILIZARE MULTIPLĂ Multitalent / MultiMaster

Pânzele de ferăstrău e-Cut pentru aproape toate materialele. Unghiu de lucru reglabil pentru lucrările de tăiere cu 
ferăstrăul la colţuri şi canturi.

Cele mai mici decupaje, începând 
cu 10 mm.

Nu este nevoie de spaţiu liber în 
spatele piesei de prelucrat.

Datorită mişcării oscilatorii, 
eliminarea riscului de spargere 
a sticlei.

Tăiere fără sincope, muchii 
de tăiere curate, linii de tăiere 
subţiri - un avantaj la lucrările de 
caroserie.

Un sistem, 1 000 de posibilităţi: Tăiere cu ferăstrăul.

Putere suficientă pentru toate cerinţele.

Plană, pentru lucrul pe suprafaţă.

Lucrări precise, apropiate de 
margini, chiar şi cu opritor de 
adâncime.
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UTILIZARE MULTIPLĂ Multitalent / MultiMaster

Disc de şlefuit plat pentru spaţiile înguste.

Şlefuirea la colţuri şi canturi fără 
efecte de recul.

Cu sau fără sistem de aspirare praf - economie mare de timp şi la suprafeţele mari.

Suportul de şlefuit mare, rotund, înlocuieşte maşinile de şlefuit supli-
mentare, precum şlefuitoarele excentrice sau oscilante.

Şlefuire.

Renovarea completă a ferestrelor - peste tot, chiar şi independent de 
alimentarea electrică.
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Cu pânzele de ferăstrău de nu-
mai 1,2 mm lăţime, este posibilă 
separarea şi a celor mai înguste 
rosturi.

Debitare şi pilire.

UTILIZARE MULTIPLĂ Multitalent / MultiMaster

Rezultate exacte fără suprapunere. Durabilitate maximă cu ajutorul sculelor diamantate.

Pilirea curată şi precisă a decupajelor.

Răzuirea plană a adezivului pen-
tru plăci ceramice.

Rosturile murdare ale plăcilor ceramice pot fi curăţate eficient, cu un 
efort minim.
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Economie de timp de până la 80% la renovarea tera-
selor din lemn teak.

Îndepărtarea rosturilor de conexiune. Şpacluri în diferite variante de 
execuţie, pentru posibilităţi de 
utilizare universale.

Renovarea materialelor acrilice şi 
a policarbonatului.

Creşterea valorii şi întreţinerea 
autovehiculelor.

Lustruirea suprafeţelor 
foarte lucioase.

Accesoriile originale FEIN pentru 
curăţarea şi lustruirea celor mai 
diferite suprafeţe.

Tăiere şi răzuire.

Curăţare şi lustruire.

UTILIZARE MULTIPLĂ Multitalent / MultiMaster

Îndepărtarea rapidă, simplă şi fără urme a pardoselilor vechi.
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FEIN Supercut conStruction

FEIN superCut ConstruCtion este specialistul între sculele electrice 
oscilante. Este indispensabil în branşele, care necesită un accesoriu 
special pentru soluţii de utilizare speciale şi un maximum de putere 

şi durabilitate. FEIN superCut ConstruCtion cu sistem de prindere 
StarlockMax poate fi combinat nelimitat cu întregul sortiment de 
accesorii FEIN şi vă oferă întreaga libertate, pe care o doriţi.

Noul FEIN suPerCut CoNstruCtioN.  
Cel mai performant sistem pentru utilizări speciale.

Adecvat pentru accesoriile 
Starlock, StarlockPlus şi 
StarlockMax.

Avantajele dumneavoastră cu FEIN Supercut:

 ꨈ Sistem anti-vibraţii. Reducere efectivă a vibraţiilor datorită 
motorului autoportant cu decuplare completă a carcasei. Pentru 
lucrul sigur şi plăcut cu încărcarea minimă a corpului şi atenua-
rea excelentă a zgomotului. 

 ꨈ Sistem de prindere sculă StarlockMax. Aşezare perfectă 
a accesoriilor datorită formei 3D. Transmisia forţei 100% fără 
pierderi, pentru un progres al lucrului cu 35% mai rapid şi o 
precizie crescută simultan. Utilizare multiplă nelimitată. Acces la 
întreaga gamă de accesorii originale FEIN.

 ꨈ QuickIN. Sistem de prindere rapidă FEIN patentat, fără scule. 
În combinaţie cu Starlock, cel mai rapid sistem de schimbare a 
sculelor sub 3 secunde, sigur şi confortabil.

 ꨈ Tahogenerator. Elemente electronice pentru turaţii 
constante, chiar şi sub sarcină. Reglare electronică continuă a 
turaţiei.

 ꨈ interfaţa. Interfaţă mecanică pentru exploatarea staţionară în 
suportul pentru masă sau pentru standuri de găurire sau pentru 
fixarea limitatorului de adâncime.

 ꨈ Angrenaj metalic. Rezistenţă ridicată la solicitare şi durată 
maximă de viaţă. Toate piesele angrenajului sunt realizate din 
metal. 

 ꨈ Model cu alimentare de la reţea şi cu acumulator. 
Putere aproape identică la toate FEIN superCut.

NOU!
ANti-VibrAţii



23

FEIN Supercut conStruction

450 W
Avantajele FSC 500 QSL:
 ꨈ Motor de mare putere. Motor caracterizat prin durabilitate 
şi rezistenţă la suprasolicitări, cu un conţinut ridicat de cupru, 
pentru o putere maximă. Mers lin de înalt nivel datorită rulmen-
ţilor cu bile de pe ambele părţi. 

 ꨈ Cablu industrial. Rază de acţiune mare datorită cablului 
din cauciuc cu conductori subţiri, lung de 5 metri, de calitate 
industrială.

18 V
Avantajele AFSC 18 QSL:

 ꨈ Motor FEIN PowerDrive. Motor deosebit de puternic, 
aproape lipsit de uzură, fără perii, cu un grad foarte mare de 
eficienţă. Arbore de acţionare robust şi carcasă protejată de 
praf pentru o rezistenţă extremă la solicitare şi o durată de viață 
îndelungată.

 ꨈ Tehnologia SafetyCell. Acumulatori Li-ion cu sistem de mo-
nitorizare al celulelor individuale. Protecţie perfectă la suprasar-
cină, supraîncălzire şi descărcare completă. Indicator al nivelului 
de încărcare la fiecare acumulator.

NOU! NOU!
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Fein Supercut conStruction

Noul FEIN suPerCut CoNstruCtioN. 
Maşinile şi seturile Profi pe scurt.

Fein Supercut conStruction

Tip constructiv FSC 500 QSL 
(Poate fi livrat începând cu al  

2-lea semestru 2016)

AFSC 18 QSL AFSC 18 QCSL

Cea mai puternică sculă oscilantă, cu sistem 
anti-vibraţii FEIN şi sistem de prindere sculă 

StarlockMax pentru o diversitate mare de utili-
zări în domeniul amenajărilor şi renovărilor.

Cea mai puternică sculă oscilantă independentă de reţeaua electrică, cu sistem 
anti-vibraţii FEIN şi sistem de prindere sculă StarlockMax pentru o diversitate mare de 

utilizări în domeniul amenajărilor şi renovărilor.

Sistem de prindere sculă StarlockMax* StarlockMax* StarlockMax*

Schimbare sculă QuickIN QuickIN QuickIN

Decuplare a vibraţiilor   

Reglare electronică a turaţiei   

Tahogenerator   

Interfaţă mecanică   

Zonă Softgrip   

Putere nominală W 450 - -

Oscilaţii 1/min 11 000 - 18 500 10 000 - 19 500 10 000 - 19 500

Greutate [conform EPTA] kg 1,6 1,8 1,6

Cablu cu ştecher m 5 - -

Tensiune acumulator V – 18 18

Capacitate acumulator Ah – 5 2,5

Număr de comandă 7 229 46 61 7 129 27 61 7 129 27 62

Setul conţine: 1 FEIN FSC 500 QSL,  
1 buc. geantă portabilă din material plastic

1 FEIN AFSC 18 QSL, 
2 pachete de acumulatori (Li-ion, 18 V, 

5 Ah), 1 buc. încărcător,  
1 buc. geantă portabilă din material 

plastic

1 FEIN AFSC 18 QCSL,  
2 pachete de acumulatori (Li-ion, 18 V, 2,5 

Ah), 1 buc. încărcător,  
1 buc. geantă portabilă din material plastic

*adecvat pentru accesoriile Starlock, StarlockPlus şi StarlockMaxValorile emisiilor (sunet/vibraţie) pot fi găsite la adresa www.fein.com/vibration
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 Set profesional Fein pentru lucrări de amenajări interioare în lemn

Cel mai performant sistem pentru amenajări şi renovări, echipat cu o gamă de accesorii speciale pentru lucrări de tăiere rapide şi precise la 
montajul lemnului.

Furnitura

1 FEIN FSC 500 QSL
1 FEIN AFSC 18 QSL  

2 pachete de acumulatori (Li-ion, 18 V, 5 Ah)  
1 buc. încărcător rapid ALG 50

1 buc. pânză de ferăstrău HSS lemn Ø 100 mm, 1 buc. opritor de adâncime, 2 buc. pânze de ferăstrău E-Cut Precision BIM 
(forma 205, 208), 5 buc. pânze de ferăstrău E-Cut Long-Life (forma 183, 160, 161, 201, 203),  

2 buc. pânze de ferăstrău universale E-Cut (forma 151, 152), 1 buc. disc de şlefuit, câte 5 buc. pânze abrazive  
(granulaţie 80, 120, 180), 1 buc. geantă portabilă din material plastic

Număr de co-
mandă 7 229 46 62 7 129 27 64
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 Set profesional Fein pentru reparaţii/înlocuiri de ferestre

Cel mai performant sistem pentru amenajări şi renovări, echipat cu o gamă de accesorii speciale  
pentru demontarea ferestrelor vechi şi schimbarea geamurilor izolante montate cu chit.

Furnitura

1 FEIN FSC 500 QSL
1 FEIN AFSC 18 QSL  

2 pachete de acumulatori (Li-ion, 18 V, 5 Ah)  
1 buc. încărcător rapid ALG 50

1 buc. pânză de ferăstrău HSS lemn Ø 100 mm, 1 buc. pânză de ferăstrău HSS metal (Ø 100 mm),  
1 buc. pânză de ferăstrău E-Cut Long-Life (forma 203), 1 buc. pânză de ferăstrău universală E-Cut (forma 152),  

1 buc. cuţit de tăiere, formă de ciupercă, 1 buc. pânză de ferăstrău segmentată (forma 244), 1 buc. opritor de adâncime,  
1 buc. disc de şlefuit, câte 5 buc. pânze abrazive (granulaţie 80, 120, 180), 1 buc. geantă portabilă din material plastic

Număr de co-
mandă 7 229 46 63 7 129 27 66
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Set profesional FEIN pentru recondiţionarea faianţei/gresiei/băii

Sistemul performant pentru amenajări şi renovări, echipat cu o gamă de accesorii speciale  
pentru desprinderea perfectă a gresiei/faianţei şi îndepărtarea rosturilor la renovarea băilor.

Furnitura

1 FEIN FSC 500 QSL
1 FEIN AFSC 18 QSL  

2 pachete de acumulatori (Li-ion, 18 V, 5 Ah)  
1 buc. încărcător rapid ALG 50

1 buc. cuţit segmentat, diamantat (forma 243), 1 buc. pânză de ferăstrău cu inserții din carburi metalice Ø 105 mm (forma 
214), 2 buc. pânze de ferăstrău universale E-Cut (forma 151, 152), 1 buc. cuţit de tăiere, formă de ciupercă,  

1 buc. şpaclu, 2 buc. răzătoare, cu strat aplicat de metal dur, formă triunghiulară, perforată pentru aspirarea prafului,  
1 buc. geantă portabilă din material plastic

Număr de co-
mandă 7 229 46 64 7 129 27 67
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Set profesional FEIN pentru instalaţii de încălzire/sanitare

Sistemul performant pentru amenajări şi renovări, echipat cu o gamă de accesorii speciale pentru cele mai importante lucrări la repararea 
instalaţiilor sanitare.

Furnitura

1 FEIN FSC 500 QSL
1 FEIN AFSC 18 QSL  

2 pachete de acumulatori (Li-ion, 18 V, 5 Ah)  
1 buc. încărcător rapid ALG 50

1 buc. cuţit segmentat, diamantat (forma 243), 3 buc. scule de decupat (12, 13 şi 22 mm), 1 buc. cuţit de tăiere drept, lung, 
(forma 239), 2 buc. pânze de ferăstrău E-Cut universale (forma 151, 152), 1 buc. şpaclu, 1 buc. răzătoare, cu strat aplicat 

de metal dur, formă triunghiulară, perforată pentru aspirarea prafului, 1 buc. geantă portabilă din material plastic

Număr de co-
mandă 7 229 46 65 7 129 27 68



29

Set profesional FEIN pentru 
recondiţionarea rosturilor Set profesional FEIN Composite

Sistemul performant pentru lucrări de amenajare şi renova-
re, echipat cu o gamă de accesorii speciale pentru recondiţi-

onarea rosturilor.

Sistemul performant pentru amenajări şi renovări, cu o 
echipare specială cu accesorii, pentru toate utilizările impor-

tante necesare la prelucrarea pieselor sintetice armate cu 
fibre de carbon şi cu fibră de sticlă.

Furnitura

1 FEIN FSC 500 QSL 1 FEIN FSC 500 QSL

1 buc. dispozitiv de aspirare, 1 buc. mâner cu amortizare 
a vibraţiilor, 1 buc. cuţit de tăiere drept, lung (forma 239), 
5 buc. cuţite de tăiere drepte (forma 236), 1 buc. cuţit de 

curăţare, diamantat, drept (forma 237), 1 buc. bloc de cură-
ţare, 1 buc. geantă portabilă din material plastic

Pânză de ferăstrău universală e-Cut (forma 152), 1 buc. pânză de 
ferăstrău diamantată Ø 105 mm, 1 buc. pânză de ferăstrău 
cu inserții din carburi metalice e-Cut (forma 191), 1 buc. 
pilă cu inserții din carburi metalice, 1 buc. disc de şlefuit, 

câte 5 buc. pânze abrazive (granulaţie 80, 120, 180), 1 buc. 
răzătoare, cu strat aplicat de metal dur, triunghiulară, perfo-
rată pentru aspirarea prafului, 1 buc. dispozitiv de aspirare, 

1 buc. geantă portabilă din material plastic

Număr de co-
mandă 7 229 46 70 7 229 46 67
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DOMENIILE DE UTILIZARE Supercut

Seturile profesionale FEIN suPerCut CoNstruCtioN: Lucrări de ame-
najări interioare în lemn.

Tăieturile adânci se realizează peste tot la faţa locului rapid şi simplu.

Decupaje în piese de mobilier situate în zone greu accesibile.

Chiar şi lemnul gros pentru 
construcţii se poate debita fără 
probleme cu superCut.

Scurtarea tocurilor de uşă reuşeşte perfect.

Progres maxim al lucrului. Ideal 
pentru lucrări ample de ajustare.

Rosturile de dilataţie se pot rectifica excelent.

Utilizabile multilateral, şi cu 
aspirarea prafului.
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DOMENIILE DE UTILIZARE Supercut

Reparaţii/schimbări de ferestre

Străpungerea ramelor de ferestre.

Şlefuirea la colţuri şi canturi fără efecte de recul.

Tăierea benzilor de fixare metalice la demontarea ferestrelor vechi.

Tăierea cuielor la foile de sticlă. Separarea geamurilor izolante 
montate pe pat de chit.

Restaurarea ferestrelor vechi.

Separarea geamurilor din sticlă 
izolatoare.

Separarea capacelor casetelor de 
rulouri.
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DOMENIILE DE UTILIZARE Supercut

Recondiţionare faianţă/gresie/baie.

Pânza de ferăstrău cu inserții din carburi metalice cu o grosime de 
numai 1,2 mm pentru rosturi foarte înguste.

Scule diamantate cu 
durabilitate ridicată.

Şlefuirea plană a adezivului 
pentru plăci ceramice înainte de 
refacerea rosturilor.

Tăierea lipită de perete în cele 
mai mici spaţii.

Îndepărtarea materialelor de etanşare elastice ale rosturilor.

Tăierea canalelor pentru apă caldă şi încălzire în pardoseală.

Îndepărtarea fără probleme a 
instalaţiilor vechi.

Pregătirea instalaţiei electrice.

Tăierea la dimensiune a plăcilor 
de construcţii.

Cuţit segmentat diamantat pen-
tru tăieri în colţuri.

Instalaţii de încălzire/sanitare.



33

DOMENIILE DE UTILIZARE Supercut

Recondiţionare rosturi.

Compozite.

În cazul materialelor pentru rosturi periculoase (de ex. PCB) este 
utilizată aspirarea prafului.

Îndepărtarea adezivilor elastici 
pentru rosturi la construcţiile 
supraterane şi subterane.

Înăsprirea rosturilor de îmbinare 
înainte de refacerea rosturilor.

Cuţitele lungi de tăiere pentru 
rosturile foarte adânci.

Tăieturi drepte cu generarea unei cantităţi foarte mici 
de praf.

Decupaje în materiale din fibră de carbon.

Îndepărtarea perfectă a prafului 
cu sistemul de aspirare praf.

Debavurarea pieselor sintetice 
armate cu fibre de carbon.
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✓ ✓ ✓

✓
✓ ✓
✓

✓

✓

✓

„Calitate, precizie, 
fiabilitate – asta înseamnă  
pentru mine un original.“
Tobias Abele, maistru tâmplar şi restaurator

acceSorii oriGinale Fein

Noul standard de sistem de prindere sculă 
pentru sculele oscilante.

Avantajele FEIN Starlock:

 ꨈ 3 clase de putere pentru 
protecţia fiabilă a sculelor 
electrice de suprasarcină şi 
deteriorare.

 ꨈ Aşezare perfectă, fără joc, 
a accesoriilor cu transmi-
sie a forței fără pierderi, 
pentru un progres excep-
ţional al lucrului.

 ꨈ Formă 3D deosebit de 
rigidă la torsiune, din oţel 
inoxidabil, pentru o pre-
cizie şi rezultate de lucru 
semnificativ mai bune.

 ꨈ Potrivit pentru toate 
sculele oscilante FEIN de 
până acum.

Starlock potrivit pentru:

 FEIN Multitalent

 FEIN MultiMaster

 FEIN superCut

  Bosch, Makita, Ridgid,  
Milwaukee ş.m.a.d.

StarlockPlus potrivit 
pentru:
 FEIN Multitalent

 FEIN MultiMaster

 FEIN superCut

 Bosch

StarlockMax potrivit 
pentru:
 FEIN superCut

 Bosch

NOU!

Sistemul universal de prindere 
sculă pentru accesorii, pentru 
toate sculele oscilante FEIN şi 
aparatele multifuncţionale uzuale 
de pe piaţă.

Sistem de prindere sculă pentru 
accesorii, pentru toate sculele 
oscilante FEIN şi alte dispozitive 
multifuncţionale cu sistem de 
prindere sculă StarlockPlus.

Sistem de prindere sculă pentru 
sculele oscilante FEIN superCut 
şi alte scule oscilante cu sistem 
de prindere sculă StarlockMax.

Starlock, noul standard pentru sistemele de prindere a sculelor pentru sculele multifuncţionale este o 
dezvoltare comună, în curs de brevetare, a companiilor FEIN și BOSCH. 
Starlock, StarlockPlus şi StarlockMax sunt mărci înregistrate ale C. & E. Fein GmbH şi Robert Bosch GmbH.
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MADE
BY FEIN

Made by FEIN

Aceasta nu este pentru noi 
numai o caracteristică de calitate, 
ci şi o promisiune în acelaşi timp: 
Proiectat de FEIN şi produs în 
cea mai mare parte la fabrica din 
Germania cu cele mai moderne 
instalaţii de producţie. Aceasta 
presupune o selecţie deosebit de 
atentă a materialelor, prelucrarea 
perfectă şi garantează durabili-
tatea maximă şi precizia cea mai 
mare cu putinţă.

acceSorii oriGinale Fein

Mai multe informaţii
despre accesorii la:  
www.fein.com/original

Soluţia corectă pentru mii de utilizări profesionale şi speciale.

Avantajele dumneavoastră:

 ꨈ Cele mai bune caracteristici ale materialelor.
 ꨈ Calitate testată şi consacrată FEIN de aproape 50 de ani.
 ꨈ Progres maxim al lucrului şi durabilitate excelentă.
 ꨈ Diversitate unică de sortimente.
 ꨈ Performanţă maximă numai cu sistemul FEIN.

Aveţi încredere în accesoriile originale FEIN cu noul lor sistem de 
prindere sculă Starlock. A fost proiectat special pentru utilizarea cu 
sculele oscilante FEIN şi devine în combinaţie cu noile maşini un sis-
tem complex, care oferă soluţia ideală pentru aproape orice sarcină. 
Dumneavoastră profitaţi de schimbarea sigură, confortabilă şi rapidă 
a accesoriilor într-un timp record de sub 3 secunde. Concomitent, 
sistemul garantează o fixare perfectă - şi implicit o transmisie optimă 
a forţei. 
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ACCESORII PENTRU TĂIEREA CU FERĂSTRĂUL

Accesorii FEIN pentru tăierea cu ferăstrăul.

Accesoriile FEIN originale pentru tăiere stabilesc noi standarde. Ele 
cuprind soluţii de utilizare, pentru care nu există o alternativă echi-
valentă şi oferă chiar şi în cazul celor mai complexe aplicaţii de lucru 
cea mai înaltă precizie posibilă. Accesoriile unice permit tăierea plană 
faţă de suprafaţă şi permit pătrunderea fără probleme în materialul 
masiv. Pot să fie conectate în 12 poziţii diferite, în jurul axului sculei 
oscilante, astfel încât este obţinut randamentul optim şi în cele mai 
înguste locuri.

Plan faţă de suprafaţă
O soluţie de utilizare, care 
poate fi realizată alternativ 
numai manual şi cu unelte 
speciale.
Sculele oscilante FEIN rezolvă 
aceste lucrări mai rapid, mai 
precis şi mai simplu.

Pânze de ferăstrău e-cut

Sortimentul cel mai de succes 
pentru aproape toate materi-
alele şi necesităţile.

Plusul de la FEIN
Staţionar sau la locul 
intervenţiei - posibilităţi de 
utilizare nelimitate datorită 
accesoriilor speciale FEIN.

Pânze de ferăstrău HSS
În varianta de execuţie ca pânze 
de ferăstrău complet HSS sau 
bimetal cu dantură pentru metal 
sau lemn şi o durabilitate deose-
bit de ridicată.

Avantajele dumneavoastră:

 ꨈ Cea mai mare selecţie de forme, dimensiuni şi calităţi pentru o 
diversitate nelimitată a aplicaţiilor practice.

 ꨈ Suporturile din oţel inoxidabil rezistente la torsiune, pentru 
cea mai înaltă uniformitate de funcţionare şi rezultate de lucru 
precise.

 ꨈ Soluţii de utilizare unice, precum utilizarea staţionară în stativul 
de burghiu şi tăierea cu opritor de adâncime. 
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Număr comandă 3 43 00 000 00 1

Număr comandă 3 21 27 069 01 0

Agent lubrifiant pentru tăiere
Lubrifiant folosit la tăierea tablelor.

Număr comandă 3 21 32 020 12 9

Pânze de ferăstrău
Pentru toate materialele moi. 
Segmentată, ideală pentru lucrul în colţuri şi pe margini fără 
suprapunere.

Ø
mm Prindere Număr comandă
85 SL 6 35 02 113 21 0

Pânză de ferăstrău HSS
Pânză de ferăstrău complet HSS cu dantură metalică pentru 
tablă de până la aprox. 1 mm. Chiar şi pentru materiale plastice, 
material sintetic armat cu fibre din sticlă, chit şi metale neferoase. 
Excelentă viteză de tăiere. Linie de tăiere curată, subţire. 
Eficienţă bună graţie formei circulare.

Ø
mm

Unitate de  
ambalare Buc. Prindere Număr comandă

85 1 SL 6 35 02 097 21 0
85 2 SL 6 35 02 097 22 0
85 5 SL 6 35 02 097 23 0

Pânză de ferăstrău HSS
Pânză de ferăstrău complet HSS cu dantură metalică pentru 
tablă de până la aprox. 1 mm. Chiar şi pentru materiale plastice, 
material sintetic armat cu fibre din sticlă, chit şi metale neferoase. 
Excelentă viteză de tăiere. Linie de tăiere curată, subţire. 
Segmentată, ideală pentru lucrul în colţuri şi pe margini fără 
suprapunere.

Ø
mm

Unitate de 
ambalare Buc. Prindere Număr comandă

85 1 SL 6 35 02 106 21 0
85 2 SL 6 35 02 106 22 0
85 5 SL 6 35 02 106 23 0

Pânză de ferăstrău HSS
Bimetal pentru durabilitate îndelungată. Dantură metalică pentru 
tablă de până la aprox. 1 mm. Chiar şi pentru materiale plastice, 
material sintetic armat cu fibre din sticlă, chit şi metale neferoase. 
Plană, pentru lucrul pe suprafaţă. 
Eficienţă bună graţie formei circulare.

Ø
mm

Unitate de 
ambalare Buc. Prindere Număr comandă

85 1 SL 6 35 02 174 21 0
85 5 SL 6 35 02 174 23 0

Pânză de ferăstrău HSS
Bimetal pentru durabilitate îndelungată. Dantură metalică pentru 
tablă de până la aprox. 1 mm. Chiar şi pentru materiale plastice, 
material sintetic armat cu fibre din sticlă, chit şi metale neferoase. 
Plană, pentru lucrul pe suprafaţă. 
Eficienţă optimă graţie formei circulare şi diametrului mare. 

Ø
mm

Unitate de 
ambalare Buc. Prindere Număr comandă

100 1 SLP 6 35 02 175 21 0
100 5 SLP 6 35 02 175 23 0

Pânză de ferăstrău HSS
Bimetal pentru durabilitate îndelungată. Dantură metalică pentru 
tablă de până la aprox. 1 mm. Chiar şi pentru materiale plastice, 
material sintetic armat cu fibre din sticlă, chit şi metale neferoase. 
Plană, pentru lucrul pe suprafaţă. 
Segmentată, ideală pentru lucrul în colţuri şi pe margini fără 
suprapunere. 

Ø
mm

Unitate de 
ambalare Buc. Prindere Număr comandă

100 1 SLP 6 35 02 196 21 0
100 5 SLP 6 35 02 196 23 0

Pânză de ferăstrău HSS
Bimetal pentru durabilitate îndelungată. Dantură încrucişată de 
lemn. Durabilitate excelentă, calitate ridicată a tăierii şi progres 
bun al lucrului. Ca „mini-ferăstrău circular" este ideal pentru 
tăieturi lungi şi drepte şi pentru decuparea parchetului clasic, 
parchetului laminat şi lambriurilor deja montate.

Ø
mm

Unitate de 
ambalare Buc. Prindere Număr comandă

100 1 SLP 6 35 02 176 21 0

Set de pânze de ferăstrău HSS
Bimetal pentru durabilitate îndelungată. Dantură încrucişată pentru 
lemn. Durabilitate excelentă, calitate ridicată a tăierii şi progres bun 
al lucrului. Ca „mini-ferăstrău circular“ este ideal pentru tăieturi 
lungi şi drepte şi pentru decuparea parchetului clasic, parchetului 
laminat şi lambriurilor deja montate. Opritorul de adâncime poate 
fi folosit şi cu multe alte accesorii FEIN. Pentru lucrări exacte în 
adâncime. Prindere StarlockPlus, adecvată pentru toate sculele 
multifuncţionale cu prindere StarlockPlus şi StarlockMax existente 
pe piaţă precum şi pentru maşinile Multitalent şi MultiMaster de 
la FEIN înainte de 04/16.
Furnitura: 1 buc. pânză de ferăstrău HSS, 1 buc. opritor de adâncime (adecvat 
pentru FMM 350 QSL, AFMM 18 QSL, AFSC 18 QSL, FSC 500 QSL)

Ø
mm Prindere Număr comandă
100 SLP 3 52 22 952 01 0

Protecţie împotriva atingerii
Protecţie împotriva atingerii, piesă de schimb pentru discul de 
ferăstrău HSS 6 35 02 176 21 0.

Limitator de adâncime
Opritor de adâncime pentru toate pânzele de ferăstrău. Pentru 
lucrări exacte pe adâncime. Protecție efectivă a pânzei de ferăs-
trău și a reperului. Conținut: 1 adaptor pentru fixarea pe mașină, 
cu rotație liberă la 360°. 1 opritor de adâncime, 1 sanie de ghida-
re reglabilă pe adâncime.
Utilizabil numai cu (A)FMM sau (A)FSC.

ACCESORII PENTRU TĂIEREA CU FERĂSTRĂUL

* Accesoriile originale FEIN sunt potrivite şi pentru multe alte aparate multifuncţionale de pe piaţă. Informaţii suplimentare la: www.fein.com/starlock 
SL = Starlock | SLP = StarlockPlus | SLM = StarlockMax

Accesorii originale FEIN pentru tăierea cu ferăstrăul*
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Pânza de ferăstrău e-cut Long-Life
Bimetal cu dantură încrucişată de lemn pentru toate materialele 
de lemn, gips carton şi mase plastice. Durabilitate excelentă, 
calitate ridicată a tăierii şi progres bun al lucrului. Extrem de ro-
bustă, neafectată nici chiar de cuiele care se găsesc în lemn (până 
la aprox. Ø 4 mm), zidărie etc.
Formă scurtă, foarte îngustă pentru cele mai mici decupaje.

Lungime
mm

Lăţime
mm

Unitate de 
ambalare
Buc. Prindere Număr comandă

30 10 1 SL 6 35 02 184 21 0
30 10 3 SL 6 35 02 184 22 0
30 10 5 SL 6 35 02 184 23 0
30 10 10 SL 6 35 02 184 24 0
30 10 50 SL 6 35 02 184 25 0
34 20 1 SL 6 35 02 183 21 0
34 20 3 SL 6 35 02 183 22 0
34 20 5 SL 6 35 02 183 23 0
34 20 10 SL 6 35 02 183 24 0
34 20 50 SL 6 35 02 183 25 0

Pânza de ferăstrău e-cut Long-Life
Bimetal cu dantură încrucişată pentru toate materialele de lemn, 
gips carton şi mase plastice. Durabilitate excelentă, calitate ridica-
tă a tăierii şi progres bun al lucrului. Extrem de robustă, neafec-
tată nici chiar de cuiele care se găsesc în lemn (până la aprox. 
Ø 4 mm), zidărie etc.
Lăţime medie, formă croită pentru viteză optimă de tăiere şi 
evacuare bună a așchiilor.

Lungime
mm

Lăţime
mm

Unitate de 
ambalare
Buc. Prindere Număr comandă

50 35 1 SL 6 35 02 160 21 0
50 35 3 SL 6 35 02 160 22 0
50 35 5 SL 6 35 02 160 23 0
50 35 10 SL 6 35 02 160 24 0
50 35 50 SL 6 35 02 160 25 0

Pânza de ferăstrău e-cut Long-Life
Bimetal cu dantură încrucişată pentru toate materialele de lemn, 
gips carton şi mase plastice. Durabilitate excelentă, calitate ridica-
tă a tăierii şi progres bun al lucrului. Extrem de robustă, neafec-
tată nici chiar de cuiele care se găsesc în lemn (până la aprox. 
Ø 4 mm), zidărie etc.
Formă lată pentru putere maximă de tăiere şi tăiere rectilinie 
dreaptă.

Lungime
mm

Lăţime
mm

Unitate de 
ambalare
Buc. Prindere Număr comandă

50 65 1 SLP 6 35 02 161 21 0
50 65 3 SLP 6 35 02 161 22 0
50 65 5 SLP 6 35 02 161 23 0
50 65 10 SLP 6 35 02 161 24 0
50 65 50 SLP 6 35 02 161 25 0

Pânza de ferăstrău e-cut Standard
Dantură încrucişată pentru toate materialele de lemn, gips carton 
şi mase plastice, calitate înaltă a tăierii şi o bună viteză de tăiere. 
Lăţime medie, formă croită pentru viteză optimă de tăiere şi 
evacuare bună a așchiilor.

Lungime
mm

Lăţime
mm

Unitate de 
ambalare
Buc. Prindere Număr comandă

50 35 1 SL 6 35 02 133 21 0
50 35 3 SL 6 35 02 133 22 0
50 35 5 SL 6 35 02 133 23 0
50 35 10 SL 6 35 02 133 24 0
50 35 50 SL 6 35 02 133 25 0

Pânza de ferăstrău e-cut Standard
Dantură încrucişată pentru toate materialele de lemn, gips carton 
şi mase plastice, calitate înaltă a tăierii şi o bună viteză de tăiere. 
Formă lată pentru putere maximă de tăiere şi tăiere rectilinie 
dreaptă.

Lungime
mm

Lăţime
mm

Unitate de 
ambalare
Buc. Prindere Număr comandă

50 65 1 SLP 6 35 02 134 21 0
50 65 3 SLP 6 35 02 134 22 0
50 65 5 SLP 6 35 02 134 23 0
50 65 10 SLP 6 35 02 134 24 0
50 65 50 SLP 6 35 02 134 25 0

Pânza de ferăstrău e-cut Precision BIM
Bimetal cu dantură japoneză pe două rânduri pentru toate ma-
terialele lemnoase, gips carton şi materiale plastice moi. Durabi-
litate mărită şi robusteţe. Cel mai rapid progres al lucrului şi cea 
mai înaltă precizie. 
Formă îngustă, croită pentru viteză optimă de tăiere şi evacuare 
bună a așchiilor.

Lungime
mm

Lăţime
mm

Unitate de 
ambalare
Buc. Prindere Număr comandă

50 35 1 SL 6 35 02 205 21 0
50 35 3 SL 6 35 02 205 22 0
50 35 5 SL 6 35 02 205 23 0
50 35 10 SL 6 35 02 205 24 0
50 35 50 SL 6 35 02 205 25 0

ACCESORII PENTRU TĂIEREA CU FERĂSTRĂUL

Pânze de ferăstrău FEIN e-cut Long-Life:  
Pânzele de ferăstrău FEIN e-Cut Long-Life sunt deosebit de robuste, datorită 
danturii de tip bimetal, beneficiind de o durabilitate excepţională. Până şi 
cuiele aflate în lemn pot fi tăiate astfel fără efort. Pânzele de ferăstrău FEIN 
Long-Life sunt disponibile deja de la o lăţime de 10 mm. 

Highlight-urile accesoriilor FEIN:

NOU!

Pânze de ferăstrău FEIN e-cut Precision BIM:  
Dantură japoneză pe două rânduri, pentru o calitate deosebită a tăieturilor.
O durabilitate de 3 x mai mare datorită dinţilor de tăiere bimetal cu HSS. 
Deosebit de robust, datorită dinţilor mai scurţi şi şlefuiţi special pe părţile 
exterioare. 
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Pânza de ferăstrău e-cut Precision BIM
Bimetal cu dantură japoneză pe două rânduri pentru toate ma-
terialele lemnoase, gips carton şi materiale plastice moi. Durabi-
litate mărită şi robusteţe. Cel mai rapid progres al lucrului şi cea 
mai înaltă precizie. 
Lăţime medie pentru posibilităţi de folosire multiple.

Lungime
mm

Lăţime
mm

Unitate de 
ambalare
Buc. Prindere Număr comandă

50 45 1 SLP 6 35 02 206 21 0
50 45 3 SLP 6 35 02 206 22 0
50 45 5 SLP 6 35 02 206 23 0
50 45 10 SLP 6 35 02 206 24 0
50 45 50 SLP 6 35 02 206 25 0

Pânza de ferăstrău e-cut Precision BIM
Bimetal cu dantură japoneză pe două rânduri pentru toate ma-
terialele lemnoase, gips carton şi materiale plastice moi. Durabi-
litate mărită şi robusteţe. Cel mai rapid progres al lucrului şi cea 
mai înaltă precizie. 
Formă lată pentru tăiere efectivă.

Lungime
mm

Lăţime
mm

Unitate de 
ambalare
Buc. Prindere Număr comandă

50 55 1 SLP 6 35 02 207 21 0
50 55 3 SLP 6 35 02 207 22 0
50 55 5 SLP 6 35 02 207 23 0
50 55 10 SLP 6 35 02 207 24 0
50 55 50 SLP 6 35 02 207 25 0

Pânza de ferăstrău e-cut Precision BIM
Bimetal cu dantură japoneză pe două rânduri pentru toate ma-
terialele lemnoase, gips carton şi materiale plastice moi. Durabi-
litate mărită şi robusteţe. Cel mai rapid progres al lucrului şi cea 
mai înaltă precizie. 
Formă extra lată pentru putere maximă de tăiere şi tăiere recti-
linie dreaptă.

Lungime
mm

Lăţime
mm

Unitate de 
ambalare
Buc. Prindere Număr comandă

50 65 1 SLP 6 35 02 208 21 0
50 65 3 SLP 6 35 02 208 22 0
50 65 5 SLP 6 35 02 208 23 0
50 65 10 SLP 6 35 02 208 24 0
50 65 50 SLP 6 35 02 208 25 0

Pânza de ferăstrău e-cut Precision
Dantură japoneză pe două rânduri pentru toate materialele 
lemnoase, gips carton şi materiale plastice moi. Cel mai rapid 
progres al lucrului şi cea mai înaltă precizie. 
Formă îngustă, croită pentru viteză optimă de tăiere şi evacuare 
bună a așchiilor.

Lungime
mm

Lăţime
mm

Unitate de 
ambalare
Buc. Prindere Număr comandă

50 35 1 SL 6 35 02 126 21 0
50 35 3 SL 6 35 02 126 22 0
50 35 5 SL 6 35 02 126 23 0
50 35 10 SL 6 35 02 126 24 0
50 35 50 SL 6 35 02 126 25 0

Pânza de ferăstrău e-cut Precision
Dantură japoneză pe două rânduri pentru toate materialele 
lemnoase, gips carton şi materiale plastice moi. Cel mai rapid 
progres al lucrului şi cea mai înaltă precizie. 
Lăţime medie pentru posibilităţi de folosire multiple.

Lungime
mm

Lăţime
mm

Unitate de 
ambalare
Buc. Prindere Număr comandă

50 45 1 SLP 6 35 02 198 21 0
50 45 3 SLP 6 35 02 198 22 0
50 45 5 SLP 6 35 02 198 23 0
50 45 10 SLP 6 35 02 198 24 0
50 45 50 SLP 6 35 02 198 25 0

Pânza de ferăstrău e-cut Precision
Dantură japoneză pe două rânduri pentru toate materialele 
lemnoase, gips carton şi materiale plastice moi. Cel mai rapid 
progres al lucrului şi cea mai înaltă precizie. 
Formă lată pentru tăiere efectivă.

Lungime
mm

Lăţime
mm

Unitate de 
ambalare
Buc. Prindere Număr comandă

50 55 1 SLP 6 35 02 199 21 0
50 55 3 SLP 6 35 02 199 22 0
50 55 5 SLP 6 35 02 199 23 0
50 55 10 SLP 6 35 02 199 24 0
50 55 50 SLP 6 35 02 199 25 0

Pânza de ferăstrău e-cut Precision
Dantură japoneză pe două rânduri pentru toate materialele 
lemnoase, gips carton şi materiale plastice moi. Cel mai rapid 
progres al lucrului şi cea mai înaltă precizie. 
Formă extra lată pentru putere maximă de tăiere şi tăiere recti-
linie dreaptă.

Lungime
mm

Lăţime
mm

Unitate de 
ambalare
Buc. Prindere Număr comandă

50 65 1 SLP 6 35 02 127 21 0
50 65 3 SLP 6 35 02 127 22 0
50 65 5 SLP 6 35 02 127 23 0
50 65 10 SLP 6 35 02 127 24 0
50 65 50 SLP 6 35 02 127 25 0

Pânza de ferăstrău e-cut Universal
Bimetal cu dantură universală ondulată. Spectru larg de utilizare 
pentru tablă de până la 2 mm, profile de aluminiu, ţevi de cupru, 
lemn, gips carton şi materiale plastice. 
Formă îngustă, croită pentru viteză optimă de tăiere şi evacuare 
bună a așchiilor.

Lungime
mm

Lăţime
mm

Unitate de 
ambalare
Buc. Prindere Număr comandă

60 28 1 SLP 6 35 02 151 21 0
60 28 3 SLP 6 35 02 151 22 0
60 28 5 SLP 6 35 02 151 23 0
60 28 10 SLP 6 35 02 151 24 0
60 28 50 SLP 6 35 02 151 25 0

Pânza de ferăstrău e-cut Universal
Bimetal cu dantură universală ondulată. Spectru larg de utilizare 
pentru tablă de până la 2 mm, profile de aluminiu, ţevi de cupru, 
lemn, gips carton şi materiale plastice. 
Formă lată, croită pentru viteză optimă de tăiere şi evacuare 
bună a așchiilor.

Lungime
mm

Lăţime
mm

Unitate de 
ambalare
Buc. Prindere Număr comandă

60 44 1 SLP 6 35 02 152 21 0
60 44 3 SLP 6 35 02 152 22 0
60 44 5 SLP 6 35 02 152 23 0
60 44 10 SLP 6 35 02 152 24 0
60 44 50 SLP 6 35 02 152 25 0

Pânza de ferăstrău e-cut Fine
Bimetal cu dantură fină pentru tablă de până la 2 mm, profile de 
aluminiu, ţevi de cupru. Chiar şi pentru material sintetic armat 
cu fibre din sticlă şi alte materiale plastice dure. Tăieri extrem 
de precise şi foarte uşor de controlat cu linie de tăiere deosebit 
de fină. 
Lăţime medie, formă croită pentru viteză optimă de tăiere şi 
evacuare bună a așchiilor.

Lungime
mm

Lăţime
mm

Unitate de 
ambalare
Buc. Prindere Număr comandă

50 30 1 SL 6 35 02 157 21 0
50 30 3 SL 6 35 02 157 22 0
50 30 5 SL 6 35 02 157 23 0
50 30 10 SL 6 35 02 157 24 0
50 30 50 SL 6 35 02 157 25 0

ACCESORII PENTRU TĂIEREA CU FERĂSTRĂUL

* Accesoriile originale FEIN sunt potrivite şi pentru multe alte aparate multifuncţionale de pe piaţă. Informaţii suplimentare la: www.fein.com/starlock 
SL = Starlock | SLP = StarlockPlus | SLM = StarlockMax
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Disc de ferăstrău cu inserţie din carbură metalică
Dantură deschisă pentru margini de tăiere perfect curate în 
materiale sintetice armate cu fibre de carbon/de sticlă fără exfo-
liere. Tăieturi lungi şi drepte, fără sincope, cu viteză de tăiere şi 
precizie ridicată. 
Variantă de execuție foarte subţire. Lăţimea de tăiere aprox.  
1,2 mm. Segmentată, ideală pentru lucrul în colţuri şi pe margini 
fără suprapunere.Ø

mm Prindere Număr comandă
90 SLP 6 35 02 187 21 0

Disc diamantat drept
Dantură deschisă pentru margini de tăiere perfect curate în 
materiale sintetice armate cu fibre de carbon/de sticlă fără exfo-
liere. Tăieturi lungi şi drepte, fără sincope, cu viteză de tăiere şi 
precizie ridicată. 
Strat de acoperire diamantat pentru durabilitate excepţională. 
Variantă de execuție foarte subţire. Lăţimea de tăiere aprox.  
1,2 mm. Segmentată, ideală pentru lucrul în colţuri şi pe margini 
fără suprapunere.Ø

mm Prindere Număr comandă
90 SLP 6 35 02 188 21 0

Pânză de ferăstrău e-cut din carbură metalică
Tăiere care protejează materialul, pentru margini de tăiere per-
fect curate în materiale sintetice armate cu fibre de carbon/de sti-
clă fără exfoliere. Deosebit de potrivită pentru decupaje precise 
şi tăieturi scurte. Lucru de precizie până în colţuri şi pe margini. 

Lungime
mm

Lăţime
mm Prindere Număr comandă

50 35 SLP 6 35 02 191 21 0

Pânză de ferăstrău diamantată e-cut
Strat de acoperire diamantat pentru durabilitate excepţională. 
Tăiere care protejează materialul, pentru margini de tăiere per-
fect curate în materiale sintetice armate cu fibre de carbon/de sti-
clă fără exfoliere. Deosebit de potrivită pentru decupaje precise 
şi tăieturi scurte. Lucru de precizie până în colţuri şi pe margini.

Lungime
mm

Lăţime
mm Prindere Număr comandă

50 35 SLP 6 35 02 193 21 0

Set de accesorii Best of Renovation
Set de accesorii compus din 34 de piese pentru numeroase 
lucrări de renovare, la un preț avantajos, într-o cutie practică de 
depozitare din material plastic. Universal aplicabil pentru tăiere, 
șlefuire, debitare etc. Preț avantajos comparativ cu achizițio-
narea separată. Conținut: câte 1 buc. pânză de ferăstrău e-Cut 
Long-Life, de 10 şi 20 mm, câte 3 buc. pânză de ferăstrău e-Cut 
Long-Life de 35 şi 65 mm, câte 1 buc. pânză de ferăstrău e-Cut 
Universal de 28 şi 44 mm, 1 buc. pânză de ferăstrău HSS seg-
mentat Ø 85 mm, 1 buc. disc de ferăstrău cu inserţii din carbură 
metalică, segmentat de Ø 90 mm, 1 buc. pilă cu inserții din car-
buri metalice de 10 mm, 1 buc. şpaclu rigid, 1 buc. disc de şlefuit 
triunghiular, neperforat, cu câte 3 buc. pânze de şlefuit la granu-
laţie 60, 80, 120, 180, 1 buc. set suport de şlefuit, Ø 115 mm, cu 
câte 2 buc. pânze abrazive, granulaţie 60, 80, 180. 

Prindere Număr comandă
SLP 3 52 22 942 06 0

Set de accesorii Best of e-cut
Compus din 6 buc. pânze de ferăstrău e-Cut diferite, cu dantură 
Bi-metal, la un preț avantajos, într-o cutie practică de depozitare 
din material plastic. Conținut: câte 1 buc. pânză de ferăstrău e-Cut 
Universal de 28 mm și 44 mm lăţime, precum și câte 2 buc. pânze 
de ferăstrău e-Cut Long-Life 35 mm și 65 mm lățime.

Prindere Număr comandă
SLP 3 52 22 942 05 0

Set pânze de ferăstrău e-cut
Componenţa celor mai cerute pe piaţă 3 buc. pânze de ferăstrău 
FEIN e-Cut pentru utilizare universală. Preț avantajos comparativ 
cu achiziționarea separată. Perfect echipat pentru toate aplicaţiile 
de tăiere cu ferăstrăul. 
Furnitura: câte 1 buc. pânză de ferăstrău e-Cut Long-Life de  
35 mm și 65 mm lăţime, precum și câte 1 buc. pânză de ferăstrău 
e-Cut Universal de 44 mm lățime.

Prindere Număr comandă
SLP 3 52 22 952 03 0

ACCESORII PENTRU TĂIEREA CU FERĂSTRĂUL
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Pânza de ferăstrău e-cut Standard
Dantură încrucişată pentru toate materialele de lemn, gips carton 
şi mase plastice, calitate înaltă a tăierii şi o bună viteză de tăiere. 
Formă lungă, îngustă pentru adâncimi mari de pătrundere. Croire 
pentru viteză optimă de tăiere şi evacuare bună a așchiilor.

Lungime
mm

Lăţime
mm

Unitate de 
ambalare
Buc. Prindere Număr comandă

78 32 1 SLM 6 35 02 200 21 0
78 32 3 SLM 6 35 02 200 22 0
78 32 5 SLM 6 35 02 200 23 0
78 32 10 SLM 6 35 02 200 24 0
78 32 50 SLM 6 35 02 200 25 0

Pânza de ferăstrău e-cut Long-Life
Bimetal cu dantură încrucişată pentru toate materialele de lemn, 
gips carton şi mase plastice. Durabilitate excelentă, calitate ridica-
tă a tăierii şi progres bun al lucrului. Extrem de robustă, neafec-
tată nici chiar de cuiele care se găsesc în lemn (până la aprox. 
Ø 4 mm), zidărie etc.
Formă lungă, îngustă pentru adâncimi mari de pătrundere. Croire 
pentru viteză optimă de tăiere şi evacuare bună a așchiilor.

Lungime
mm

Lăţime
mm

Unitate de 
ambalare
Buc. Prindere Număr comandă

78 32 1 SLM 6 35 02 201 21 0
78 32 3 SLM 6 35 02 201 22 0
78 32 5 SLM 6 35 02 201 23 0
78 32 10 SLM 6 35 02 201 24 0
78 32 50 SLM 6 35 02 201 25 0

Pânza de ferăstrău e-cut Standard
Dantură încrucişată pentru toate materialele de lemn, gips carton 
şi mase plastice, calitate înaltă a tăierii şi o bună viteză de tăiere. 
Formă lungă, lată pentru adâncimi mari de pătrundere şi lucru 
efectiv. Croire pentru viteză optimă de tăiere şi evacuare bună 
a așchiilor.

Lungime
mm

Lăţime
mm

Unitate de 
ambalare
Buc. Prindere Număr comandă

78 42 1 SLM 6 35 02 202 21 0
78 42 3 SLM 6 35 02 202 22 0
78 42 5 SLM 6 35 02 202 23 0
78 42 10 SLM 6 35 02 202 24 0
78 42 50 SLM 6 35 02 202 25 0

Pânza de ferăstrău e-cut Long-Life
Bimetal cu dantură încrucişată de lemn pentru toate materialele 
de lemn, gips carton şi mase plastice. Durabilitate excelentă, 
calitate ridicată a tăierii şi progres bun al lucrului. Extrem de ro-
bustă, neafectată nici chiar de cuiele care se găsesc în lemn (până 
la aprox. Ø 4 mm), zidărie etc.
Formă lungă, lată pentru adâncimi mari de pătrundere şi lucru 
efectiv. Croire pentru viteză optimă de tăiere şi evacuare bună 
a așchiilor.

Lungime
mm

Lăţime
mm

Unitate de 
ambalare
Buc. Prindere Număr comandă

78 42 1 SLM 6 35 02 203 21 0
78 42 3 SLM 6 35 02 203 22 0
78 42 5 SLM 6 35 02 203 23 0
78 42 10 SLM 6 35 02 203 24 0
78 42 50 SLM 6 35 02 203 25 0

Disc de ferăstrău cu inserţie din carbură metalică
Dantură deschisă pentru margini de tăiere perfect curate în 
materiale sintetice armate cu fibre de carbon/de sticlă fără exfo-
liere. Tăieturi lungi şi drepte, fără sincope, cu viteză de tăiere şi 
precizie ridicată. 
Variantă de execuție foarte subţire. Lăţimea de tăiere aprox.  
1,2 mm.Ø

mm Prindere Număr comandă
105 SLM 6 35 02 215 21 0

Disc diamantat drept
Dantură deschisă pentru margini de tăiere perfect curate în 
materiale sintetice armate cu fibre de carbon/de sticlă fără exfo-
liere. Tăieturi lungi şi drepte, fără sincope, cu viteză de tăiere şi 
precizie ridicată. 
Strat de acoperire diamantat pentru durabilitate excepţională. 
Variantă de execuție foarte subţire. Lăţimea de tăiere aprox.  
1,2 mm. Segmentată, ideală pentru lucrul în colţuri şi pe margini 
fără suprapunere.Ø

mm Prindere Număr comandă
105 SLM 6 35 02 220 21 0

Pânză de ferăstrău diamantată e-cut
Strat de acoperire diamantat pentru durabilitate excepţională. 
Tăiere care protejează materialul, pentru margini de tăiere per-
fect curate în materiale sintetice armate cu fibre de carbon/de sti-
clă fără exfoliere. Deosebit de potrivită pentru decupaje precise 
şi tăieturi scurte. Lucru de precizie până în colţuri şi pe margini.

Lungime
mm

Lăţime
mm Prindere Număr comandă

60 44 SLM 6 35 02 204 21 0

Disc ferăstrău, profilat, cu acoperire
Pentru tăierea geamurilor izolante fixate pe pat de chit.

Unitate de ambalare Buc. Prindere Număr comandă
2 SLM 6 39 03 244 22 0

Set de accesorii pentru lucrări de amenajări interioare 
în lemn
Set de accesorii alcătuit din 27 buc. de piese cu dotare variată 
de pânze de ferăstrău, special pentru lucrările rapide şi precise 
de tăiere la toate lucrările de montaj. Identic cu furnitura setului 
profesional pentru structuri interioare din lemn. Preţ avantajos, 
atractiv, comparativ cu achiziționarea separată şi ulterioară. Con-
ținut: 5 buc. pânze de ferăstrău e-Cut Long-Life (câte  
1 buc. x forma 183, 160, 161,201, 203), 2 buc. pânze de fe-
răstrău e-Cut Precizie BIM (câte 1 x forma 205, 208), 2 buc. 
pânze de ferăstrău e-Cut Universal (câte 1 x forma 151, 152), 
1 buc. pânză de ferăstrău HSS lemn, bi-metal, Ø 100 mm, 1 buc. 
opritor de adâncime, aplicabil pentru toate pânzele de ferăstrău, 
1 buc. disc de şlefuit neperforat, triunghiular, câte 5 buc. pânze 
abrazive, granulaţie 80, 120, 180.

Prindere Număr comandă
SLM 3 52 22 946 01 0

Set de accesorii pentru reparaţii/schimbări de ferestre
Set de accesorii alcătuit din 23 buc. de piese, echipat cu o gamă 
variată de accesorii, special pentru demontarea ferestrelor vechi 
şi schimbarea geamurilor izolante montate pe pat de chit. Identic 
cu furnitura setului profesional pentru reparaţii/înlocuiri de 
ferestre. Preţ avantajos, atractiv, comparativ cu achiziționarea 
separată şi ulterioară. Conținut: 1 buc. pânză de ferăstrău e-Cut 
Long-Life (forma 203), 1 buc. pânză de ferăstrău e-Cut Univer-
sal (forma 152), 1 buc. pânză de ferăstrău HSS lemn, bi-metal, 
Ø 100 mm, 1 buc. pânză de ferăstrău HSS metal, bi-metal, 
Ø 100 mm, 1 buc. opritor de adâncime, aplicabil pentru toate 
pânzele de ferăstrău, 1 buc. cuţit de tăiere, în formă de ciupercă 
(forma 245), 1 buc. disc de ferăstrău segmentat (forma 244), 
1 buc. disc de şlefuit neperforat, triunghiular, câte 5 buc. pânze 
abrazive, granulaţie 80, 120, 180.

Prindere Număr comandă
SLM 3 52 22 946 02 0

ACCESORII PENTRU TĂIEREA CU FERĂSTRĂUL
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ACCESORII DE ŞLEFUIT

Accesorii FEIN pentru şlefuire.

Sortimentul complex de accesorii FEIN, care include discurile de 
şlefuit şi mijloacele de şlefuit, face orice alte maşini de şlefuit redun-
dante. Datorită mişcării oscilatorii nu are loc efectul de recul la colţuri 
şi canturi. Maşinile pot fi ghidate cu uşurinţă. De la prelucrarea celor 
mai mici decupaje şi până la suprafeţele de mari dimensiuni, veţi găsi 
întotdeauna accesoriul potrivit. De la lucrările de şlefuit grosiere şi 
până la cele fine, de la utilizările zilnice şi până la sarcinile speciale. 

Avantajele dumneavoastră:

 ꨈ De la cele mai mici decupaje şi până la suprafeţele mari - 
lucrările de şlefuit cu numai o singură sculă electrică.

 ꨈ O paletă complexă de accesorii pentru toate domeniile de 
utilizare şi toate materialele.

 ꨈ O capacitate de îndepărtare mare, un rezultat de şlefuire foarte 
bun, încărcare redusă, o durabilitate optimă.

 ꨈ Se poate utiliza şi cu aspirator.

Lucrul fără praf
Dispozitivele de aspirare cu 
un grad de eficienţă ridicat şi 
aspiratoarele potrivite FEIN 
preiau praful într-un mod 
sigur.

Spaţiile înguste
Diferitele discuri de şlefuit 
ajung şi în cele mai dificile 
zone de şlefuit.

Defecte de lac / zone cu 
defecte
Foile speciale cu o granulaţie 
foarte fină sunt adecvate perfect 
pentru remedierea defectelor de 
lac şi a zonelor cu defecte.

Şlefuirea suprafeţelor
Fără efort şi cu un rezultat de 
şlefuire bun şi o capacitate de 
îndepărtare ridicată - suportul 
de şlefuit rotund înlocuieşte 
maşinile de şlefuit suplimenta-
re, precum maşinile de şlefuit 
excentrice sau oscilante. 
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Suport triunghiular
Variantă de execuție standard. Placă suport din material plastic 
pentru evitarea deteriorărilor şi marcajelor pe reper.
Formă triunghiulară, prindere cu scai.

Unitate de ambalare Buc. Prindere Număr comandă
2 SL 6 38 06 129 22 0

Suport triunghiular
Pentru deschideri netede foarte înguste (de ex. lamelele de la 
dulapuri, obloanele ferestrelor). Placă suport din material plastic 
pentru evitarea deteriorărilor şi marcajelor pe reper. 
Formă triunghiulară, varianta de execuție plană, prindere cu scai.

Unitate de ambalare Buc. Prindere Număr comandă
2 SL 6 38 06 142 22 0

Suport triunghiular
Pentru domenii de utilizare speciale, precum corectarea jantelor 
de aluminiu şi reparaţii la vopsea. Placă suport din material plastic 
pentru evitarea deteriorărilor şi marcajelor pe reper. Utilizaţi 
doar cu „pânze abrazive, super moi“. 
Formă triunghiulară, varianta de execuție supermoale, prindere 
cu scai.

Unitate de ambalare Buc. Prindere Număr comandă
2 SL 6 38 06 141 22 0

Set pânze abrazive
50 buc. pânze abrazive de granulaţii diferite pentru utilizare uni-
versală, de la șlefuirea grosieră până la cea fină, pe aproape toate 
tipurile de material. Granulele abrazive din corindon și liantul din 
rășină sintetică garantează o capacitate mare de îndepărtare, nivel 
scăzut de îmbâcsire și durabilitate ridicată. Conținut: câte 10 buc. 
pânze abrazive, granulaţie 60, 80, 120, 180, 240, neperforate, cu 
sistem de prindere rapidă cu scai.  
Preț avantajos comparativ cu achiziționarea separată.

Număr comandă
6 37 17 082 03 3

Pânze abrazive din zirconiu
Capacitate de îndepărtare excelentă pe suprafeţe extrem de 
dure, precum lacurile transparente (de ex. lacurile de parchet) 
sau metalul. Pânza abrazivă pentru toate lucrările la pardoseli. 
Calitate deosebit de stabilă a hârtiei datorită liantului de rășină 
sintetică extrem de greu cu strat de corindon de zirconiu de cali-
tate superioară. Neperforate, sistem de prindere rapidă cu scai.

Granulaţie Unitate de ambalare Buc. Număr comandă
40 35 6 37 17 243 01 0
60 35 6 37 17 244 01 0
80 35 6 37 17 245 01 0

Pânze abrazive super moi
Pânze abrazive speciale pentru prelucrarea jantelor de aluminiu, 
pentru lucrări de rectificare în cazul pătrunderii de particule de 
praf în vopsea, scurgeri de vopsea, aplicări de spray de acoperire 
pe lemn, material plastic, metal etc. A se utiliza doar împreună cu 
suportul triunghiular 6 38 06 141 02 6. Neperforate, sistem de 
prindere rapidă cu scai.

Granulaţie Unitate de ambalare Buc. Număr comandă
240 50 6 37 17 126 01 5
320 50 6 37 17 127 01 9
400 50 6 37 17 128 01 7
500 50 6 37 17 179 01 6

Pânze abrazive cu scai
Granulele abrazive din corindon și liantul din rășină sintetică 
garantează o capacitate mare de îndepărtare, nivel scăzut de 
îmbâcsire și durabilitate ridicată. Pentru utilizarea universală pe 
aproape toate tipurile de material. Neperforate, cu sistem de 
prindere rapidă cu scai.

Granulaţie
Unitate de 
ambalare Buc. Număr comandă

36 5 6 37 17 086 04 8
40 5 6 37 17 081 04 6
60 5 6 37 17 082 04 9
80 5 6 37 17 083 04 3
100 5 6 37 17 084 04 1
120 5 6 37 17 085 04 5
150 5 6 37 17 087 04 2
180 5 6 37 17 088 04 0
220 5 6 37 17 089 04 4
240 5 6 37 17 090 04 6
36 50 6 37 17 086 01 0
40 50 6 37 17 081 01 8
60 50 6 37 17 082 01 1
80 50 6 37 17 083 01 5
100 50 6 37 17 084 01 3
120 50 6 37 17 085 01 7
150 50 6 37 17 087 01 4
180 50 6 37 17 088 01 2
220 50 6 37 17 089 01 6
240 50 6 37 17 090 01 8

Pânze abrazive pentru piatră
Speciale pentru prelucrarea pietrei naturale și artificiale. Pentru 
finisarea perfectă a suprafeţelor prin șlefuire fină, disponibile 
până la o granulație de 800. Neperforate, sistem de prindere 
rapidă cu scai.

Granulaţie
Unitate de 
ambalare Buc. Număr comandă

40 50 6 37 17 120 01 4
80 50 6 37 17 121 01 3
120 50 6 37 17 122 01 6
220 50 6 37 17 123 01 0
320 50 6 37 17 124 01 8
400 50 6 37 17 125 01 2
600 50 6 37 17 175 01 7
800 50 6 37 17 176 01 0

Suport tip deget
Pentru utilizarea în locuri foarte înguste şi adânci, în striaţii, ca-
nale, orificii şi falţuri. Şi pentru modelarea formelor, la bolţi şi în 
muluri concave. Placă suport din material plastic pentru evitarea 
deteriorărilor şi marcajelor pe reper. 
Formă de deget, prindere cu scai.

Unitate de 
ambalare
Buc. Prindere Număr comandă
2 SL 6 38 06 159 22 0

ACCESORII DE ŞLEFUIT
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Număr comandă 9 26 02 091 00 0

  
Număr comandă 6 37 17 109 03 5

  
Număr comandă 6 37 17 227 01 0

  
Număr comandă 9 26 02 092 00 0

Pânze abrazive pentru suport tip deget
Fixare rapidă cu scai, cu liant de răşină sintetică, putere mare 
şlefuire, granule corindon. Domeniul de utilizare: Lemn, metal, 
suprafeţe lipite, material sintetic armat cu fibre din sticlă, plastic, 
lac, glet şi piele. Pachet cu 20 de bucăţi

Granulaţie Unitate de ambalare Buc. Număr comandă
40 20 6 37 17 184 01 2
60 20 6 37 17 185 01 6
80 20 6 37 17 186 01 9
100 20 6 37 17 187 01 3
120 20 6 37 17 188 01 1
150 20 6 37 17 189 01 5
180 20 6 37 17 190 01 7
220 20 6 37 17 191 01 6
240 20 6 37 17 192 01 9

Set aspirare
2 buc. suporturi triunghiulare, perforate; câte 5 buc. pânze abra-
zive, perforate, granulaţie 60, 80, 120; 1 buc. capac de aspirare 
cu tub de aspirare; 1 buc. adaptor; 2 buc. garnituri de etanşare 
din pâslă. Pentru MultiMaster FMM 350 Q / QSL.

Set aspirare
2 buc. suporturi triunghiulare, perforate; câte 5 buc. pânze abra-
zive, perforate, granulaţie 60, 80, 120; 1 buc. hotă de aspirare 
cu tub de aspirare; 2 buc. ajutaje de furtun pentru închiderea 
furtunului Ø 27 şi 32 mm, precum şi 2 buc. adaptoare pentru 
racordarea la cele mai uzuale aspiratoare de praf casnice.
FMM 250 / 250 Q, FMT 250 / 250Q, FMT 250 SL / 250 QSL

Suport triunghiular
Variantă de execuție standard pentru şlefuire cu aspirator de 
praf. Placă suport de material plastic pentru evitarea deteriorări-
lor şi marcajelor pe reper. 
Formă triunghiulară, varianta de execuție perforată, prindere cu 
scai.

Unitate de ambalare Buc. Prindere Număr comandă
2 SL 6 38 06 136 22 0

Set pânze abrazive
50 buc. pânze abrazive de granulaţii diferite pentru utilizare uni-
versală, de la șlefuirea grosieră până la cea fină, pe aproape toate 
tipurile de material. Granulele abrazive din corindon și liantul din 
rășină sintetică garantează o capacitate mare de îndepărtare, nivel 
scăzut de îmbâcsire și durabilitate ridicată. Conținut: câte 10 buc. 
pânze abrazive, granulație 60, 80, 120, 180, 240, perforate, pen-
tru utilizarea cu discul de șlefuit perforat și aspirator de praf, cu 
sistem de prindere rapidă cu scai. Preț avantajos comparativ cu 
achiziționarea separată.

Pânze abrazive perforate
Granulele abrazive din corindon și liantul din rășină sintetică 
garantează o capacitate mare de îndepărtare, nivel scăzut de 
îmbâcsire și durabilitate ridicată. Pentru utilizarea universală pe 
aproape toate tipurile de material. Perforate, pentru utilizarea cu 
discul de șlefuit perforat și aspirator de praf, sistem de prindere 
rapidă cu scai.

Granulaţie
Unitate de ambalare
Buc. Număr comandă

36 5 6 37 17 107 04 9
40 5 6 37 17 108 04 7
60 5 6 37 17 109 04 1
80 5 6 37 17 110 04 3
100 5 6 37 17 111 04 2
120 5 6 37 17 112 04 5
150 5 6 37 17 113 04 9
180 5 6 37 17 114 04 7
220 5 6 37 17 115 04 1
240 5 6 37 17 116 04 4
36 50 6 37 17 107 01 1
40 50 6 37 17 108 01 9
60 50 6 37 17 109 01 3
80 50 6 37 17 110 01 5
100 50 6 37 17 111 01 4
120 50 6 37 17 112 01 7
150 50 6 37 17 113 01 1
180 50 6 37 17 114 01 9
220 50 6 37 17 115 01 3
240 50 6 37 17 116 01 6

Pânze abrazive din zirconiu
Capacitate de îndepărtare excelentă pe suprafeţe extrem de 
dure, precum lacurile transparente (de ex. lacurile de parchet) 
sau metalul. Pânza abrazivă pentru toate lucrările la pardoseli. 
Calitate deosebit de stabilă a hârtiei datorită liantului de rășină 
sintetică extrem de greu cu strat de corindon de zirconiu de 
calitate superioară. Perforate, pentru utilizarea cu discul de șlefuit 
perforat și aspirator de praf, sistem de prindere rapidă cu scai.

Granulaţie
Unitate de ambalare
Buc. Număr comandă

40 35 6 37 17 236 01 0
60 35 6 37 17 237 01 0
80 35 6 37 17 238 01 0

Set de şlefuire
Pentru şlefuirea rapidă şi eficientă a suprafeţelor medii. Alterna-
tivă la maşina de şlefuit cu excentric sau oscilantă. Niciun efect 
de recul pe muchii. Manipulare simplă, foarte bună capacitate de 
îndepărtare. Utilizabilă cu sau fără aspirator de praf. Placă suport 
de material plastic pentru evitarea deteriorărilor şi marcajelor 
pe reper. 
Formă rotundă, varianta de execuție perforată, prindere cu scai. 
Furnitura: 1 buc. suport rotund, Ø 115 mm, câte 2 buc. pânze 
abrazive perforate, granulaţie 60, 80, 180.

Ø
mm Prindere Număr comandă
115 SLP 6 38 06 195 21 0

Set pânze abrazive
16 buc. pânze abrazive de granulaţii diferite pentru utilizare uni-
versală, de la șlefuirea grosieră până la cea fină, pe aproape toate 
tipurile de material. Granulele abrazive din corindon și liantul 
din rășină sintetică garantează o capacitate mare de îndepărtare, 
nivel scăzut de îmbâcsire și durabilitate ridicată. Conținut: câte 
4 buc. pânze abrazive Ø 115 mm, granulație 60, 80, 120, 180, 
perforate, pentru utilizarea cu și fără aspirator de praf, sistem de 
prindere rapidă cu scai. Preț avantajos comparativ cu achiziționa-
rea separată.

ACCESORII DE ŞLEFUIT
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Număr comandă 6 37 17 233 02 0

Pânze abrazive cu scai
Granulele abrazive din corindon și liantul din rășină sintetică 
garantează o capacitate mare de îndepărtare, nivel scăzut de 
îmbâcsire și durabilitate ridicată. Pentru utilizarea universală pe 
aproape toate tipurile de material. Ø 115 mm, perforate, pentru 
utilizarea cu și fără aspirator de praf, sistem de prindere rapidă 
cu scai.

Granulaţie Unitate de ambalare Buc. Număr comandă
40 16 6 37 17 230 02 0
60 16 6 37 17 227 02 0
80 16 6 37 17 228 02 0
120 16 6 37 17 229 01 0
180 16 6 37 17 231 02 0
240 16 6 37 17 232 01 0

Pânze abrazive din zirconiu
Capacitate de îndepărtare excelentă pe suprafeţe extrem de 
dure, precum lacurile transparente (de ex. lacurile de parchet) 
sau metalul. Pânza abrazivă pentru toate lucrările la pardoseli. 
Calitate deosebit de stabilă a hârtiei datorită liantului de rășină 
sintetică extrem de greu cu strat de corindon de zirconiu de cali-
tate superioară. Ø 115 mm, perforate, pentru utilizarea cu și fără 
aspirator de praf, sistem de prindere rapidă cu scai.

Granulaţie Unitate de ambalare Buc. Număr comandă
40 12 6 37 17 233 01 0
60 12 6 37 17 234 01 0
80 12 6 37 17 235 01 0

Set de pânze abrazive din zirconiu
12 buc. pânze abrazive cu capacitate excelentă de îndepărtare 
pe suprafeţe extrem de dure, precum lacurile transparente (de 
ex. lacurile de parchet) sau metalul. Pânza abrazivă pentru toate 
lucrările la pardoseli. Calitate deosebit de stabilă a hârtiei datorită 
liantului de rășină sintetică extrem de greu cu strat de corindon 
de zirconiu de calitate superioară. Conținut: câte 4 buc. pânze 
abrazive Ø 115 mm, granulație 40, 60, 80, perforate, pentru 
utilizarea cu și fără aspirator de praf, sistem de prindere rapidă cu 
scai. Preț avantajos comparativ cu achiziționarea separată.

Set de accesorii Best of Sanding
Set de accesorii alcătuit din 61 de piese pentru toate lucrările de 
şlefuit în colţuri şi pe canturi, precum şi pentru suprafeţe medii 
până la mari, într-o casetă practică de depozitare din material 
plastic. Preț avantajos, atractiv comparativ cu achiziționarea se-
parată. Conținut: 1 buc. disc de şlefuit triunghiular, neperforat, 
cu câte 10 buc. pânze de şlefuit la granulaţie 60, 80, 120, 180, 
1 buc. set suport de şlefuit, Ø 115 mm, cu câte 6 buc. pânze 
abrazive, granulaţie 60, 80, 180, 1 buc. rașpel triunghiular cu 
inserţii din carbură metalică.

Prindere Număr comandă
SLP 3 52 22 942 04 0

ACCESORII DE ŞLEFUIT

* Accesoriile originale FEIN sunt potrivite şi pentru multe alte aparate multifuncţionale de pe piaţă. Informaţii suplimentare la: www.fein.com/starlock 
SL = Starlock | SLP = StarlockPlus | SLM = StarlockMax

Setul de aspirare
2 buc. discuri de şlefuit, perforate, câte 5 buc. pânze abrazive, 
perforate (granulaţie 60, 80, 120), 1 buc. hotă de aspirare cu tub 
de aspirare, 1 buc. garnitură de etanşare din pâslă.
Pentru FEIN superCut FSC 500 QSL

Prindere Număr de comandă
SLM 9 26 02 095 00 0

Accesorii originale FEIN pentru şlefuire*
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FEIN Dustex: puternic,  
sigur, mobil. 
Noul standard în tehnica de aspirare.

Cu aspiratoarele Dustex din clasa premium am dezvoltat un sistem, care 
este adaptat perfect la sculele electrice FEIN. Filtrele de înaltă calitate sunt 
curăţate complet automat cu sistemul AutoClean AC şi sunt accesibile cu 
uşurinţă din exterior. Noul suport este adecvat pentru toate sistemele 
uzuale de casete. 

În clasa de praf L mai intră conform normei EN 60335-2-69 prafurile ce nu ridică 
probleme, precum praful casnic, gipsul sau nisipul. Aveţi o valoare limită de expundere 
profesională de > 1mg/m3. În cazul aspiratoarelor din clasa de praf L, materialul de filtrare 
este testat şi nu există prescripţii pentru eliminarea ca deşeu. În această situaţie este permis 
ca filtrul utilizat să prezinte un grad maxim de penetrare de ≤ 1,0 %.

Clasa de praf M cuprinde, conform normei EN 60335-2-69, de ex. prafuri de lemn (fag, 
stejar), lac, ceramică, material de şpăcluit, umplutură, ciment, beton, adeziv pentru plăci ce-
ramice, dar şi vopsele cu latex şi ulei sau materiale cu conţinut de cuarţ. Aceste materiale au 
o valoare limită de expundere profesională de ≥ 0,1mg/m3, motiv pentru care este verificat 
întregul aparat. Deoarece prafurile din clasa M sunt periculoase pentru căile respiratorii, 
eliminarea ca deşeu trebuie efectuată fără generare de praf. În această situaţie este permis ca 
filtrul utilizat să prezinte un grad maxim de penetrare de < 0,1 %.

Date de putere Clasa compactă  Clasa premium
Model DuStex 25 L DuStex 35 L DuStex 35 lx DuStex 35 lx ac DuStex 35 Mx DuStex 35 Mx ac
Curăţare complet automată a filtrului – ● – ●
Greutate conform EPTA 8,0 9,5 kg 13,5 kg 14,1 kg 13,5 kg 14,1 kg
Puterea max. de preluare 1380 W 1380 W 1380 W 1380 W 1380 W 1380 W
Cantitatea de aer (la suflantă) 4 320 l/min 4 320 l/min 4 320 l/min 4 320 l/min 4 320 l/min 4 320 l/min
Vidul 253 mbar 253 mbar 254 mbar 254 mbar 254 mbar 254 mbar
Conţinutul recipientului 22 l 35 l 35 l 35 l 35 l 35 l
Nivelul presiunii acustice 67 dB (A) 67 dB (A) 69 dB (A) 69 dB (A) 69 dB (A) 69 dB (A)

Setul conţine: 1 buc. furtun de aspirare 
4 m, Ø 35 mm, 1 buc. 
mufă pentru scule cu regla-
re a forţei de aspirare, 
1 buc. sac de filtrare vlies, 
1 buc. filtru plat cu pliuri 
de celuloză

1 buc. furtun de aspirare 
4 m, Ø 35 mm, 
1 buc. mufă pentru scule cu 
reglare a forţei de aspirare, 
1 buc. sac de filtrare vlies, 
1 buc. filtru plat cu pliuri 
de celuloză

1 buc. consolă de tracţiune, 
1 buc. filtru plat cu pliuri 
PES, 1 buc. sac de filtrare 
vlies Premium, 1 buc.  
furtun de aspirare 4 m 
Ø 35 mm, 1 buc. mufă 
pentru scule cu reglare a 
forţei de aspirare, 
1 buc. mufă în trepte, 
1 buc. cot, 2 buc. ţevi de 
aspirare, 1 buc. duză combi 
cu accesorii interschimba-
bile, 1 buc. duză pentru 
rosturi, 1 buc. pensulă de 
aspirare

1 buc. consolă de tracţiune, 
1 buc. filtru plat cu pliuri 
PES, 1 buc. sac de eliminare 
ca deşeu, 1 buc. furtun de 
aspirare 4 m Ø 35 mm, 
1 buc. mufă pentru scule cu 
reglare a forţei de aspirare, 
1 buc. mufă în trepte, 
1 buc. cot, 2 buc. ţevi de as-
pirare, 1 buc. duză combi 
cu accesorii interschimbabi-
le, 1 buc. duză pentru ros-
turi, 1 buc. pensulă de aspi-
rare

1 buc. consolă de tracţiune, 
1 buc. filtru plat cu pliuri 
PES, 1 buc. sac de filtrare 
vlies Premium, 1 buc. fur-
tun de aspirare ES 4 m 
Ø 35 mm, 1 buc. mufă pen-
tru scule cu reglare a forţei 
de aspirare, 1 buc. mufă în 
trepte, 1 buc. cot, 2 buc. 
ţevi de aspirare, 1 buc. duză 
combi cu accesorii inter-
schimbabile, 1 buc. duză 
pentru rosturi, 1 buc. pen-
sulă de aspirare

1 buc. consolă de tracţiune, 
1 buc. filtru plat cu pliuri 
PES, 1 buc. sac de eliminare 
ca deşeu, 1 buc. furtun de 
aspirare ES 4 m Ø 35 mm, 
1 buc. mufă pentru scule cu 
reglare a forţei de aspirare, 
1 buc. mufă în trepte, 
1 buc. cot, 2 buc. ţevi de as-
pirare, 1 buc. duză combi 
cu accesorii interschimbabi-
le, 1 buc. duză pentru ros-
turi, 1 buc. pensulă de aspi-
rare

Număr de comandă 9 20 27 223 00 0 9 20 28 223 00 0 9 20 29 060 00 0 9 20 30 060 00 0 9 20 31 060 00 0 9 20 32 060 00 0

Clasa compactă Clasa premium

Domenii de aplicaţie Clasa compactă  Clasa premium
Model DuStex 25 L DuStex 35 L DuStex 35 LX DuStex 35 LX AC DuStex 35 MX DuStex 35 MX AC
Clasa de praf L L L L M M
Lichide ● ● ●●● ●● ●●● ●●
Murdărie grosieră ●● ●●● ●● ●● ●● ●●
Praf fin ● ● ●● ●●● ●● ●●●
Prafuri nocive pentru sănătate – – – – ●● ●●●

● cantităţi mici   ●● cantităţi mari    ●●● cantităţile cele mai mari
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ACCESORII ASPIRATOR

Filtru plat cu pliuri
Celuloză, certificare clasa de praf M

Tub de aspirare
variantă metalică, pachet din 2 buc. 

Cap aspirare pentru podea
comutabil, cu suprafaţă de alunecare din oţel inoxi-
dabil şi peri rotativi. Se poate utiliza pentru podele 
dure şi mochete textile.

Duză combinată
pentru lucrări umede şi uscate cu accesorii inter-
schimbabile buze din cauciuc şi fâşii cu perii

Cap aspirare pentru rosturi

Cap aspirare capitonată
cu fâşii de perii

Pensulă de aspirare
rotativă, cu perii naturali, suprafaţă cu peri  
70 x 45 mm

Perie de aspirare
Peri naturali, suprafaţă cu peri 120 x 45 mm

Mufă în trepte
Cu 4 trepte

Set de accesorii
2 buc. tuburi de aspirare (execuţie din metal),  
1 buc. duză combinată cu accesorii interschimbabile, 
1 buc. duză pentru rosturi, 1 buc. pensulă de aspi-
rare, 1 buc. cot

Mufă pentru scule cu reglarea forţei de as-
pirare
Ø 38 mm pe partea sculei electrice

Filtru plat cu pliuri
Poliester, certificare clasa de praf M, filtru de calitate 
superioară

Filtru permanent
înlocuieşte punga de filtrare din vlies 
Pentru Dustex 25 L / 35 L

Cot
cu sistem cu cleme, se potriveşte direct pe furtunul 
de aspirare de Ø 27 mm şi Ø 35 mm

Cot
cu orificiu de aer fals

Sac de filtrare din vlies 
preia de 2–3 × mai mult praf decât sacii de filtrare 
de hârtie şi este deosebit de rezistent la rupere.  
5 buc.

Număr de comandă  3 13 45 012 01 0

 
Număr de comandă  3 13 45 071 01 0

 
Număr de comandă  3 13 45 072 01 0

 
Număr de comandă  3 13 45 073 01 0

 
Număr de comandă  3 13 45 074 01 0

 
Număr de comandă  3 13 45 075 01 0

 
Număr de comandă  3 13 45 076 01 0

 
Număr de comandă  3 13 45 077 01 0

 
Număr de comandă  3 13 45 079 01 0

 
Număr de comandă  3 13 45 071 02 0

 
Număr de comandă  3 13 45 123 01 0

Număr de comandă  3 13 45 059 01 0

 
Număr de comandă  3 13 45 064 01 0

 
Număr de comandă  3 13 45 070 01 0

 
Număr de comandă  3 13 45 263 01 0

Număr de comandă
pentru Dustex 25 L 3 13 45 061 01 0
pentru Dustex 35 L 3 13 45 062 01 0

Accesorii suplimentare complexe pentru aspiratoarele FEIN DuStex puteţi găsi la www.fein.com
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ACCESORII DEBITARE ŞI PILIRE

Accesorii FEIN pentru debitare şi pilire.

Pentru multe lucrări de amenajare şi renovare din interior şi exte-
rior, sortimentul de accesorii FEIN pentru debitare şi pilire vă oferă 
tot ceea ce aveţi nevoie. Înlocuirea pardoselilor, schimbarea plăcilor 
ceramice, refacerea rosturilor sau curăţarea lor - numeroase accesorii, 
dimensionate special pentru această utilizare asigură efectuarea efici-
entă a lucrărilor. Aceasta duce la economie de timp şi de efort pentru 
efectuarea lucrărilor. Avantajul faţă de celelalte metode uzuale: Ca 
urmare a mişcării oscilatorii este generată mai puţină murdărie. 

Avantajele dumneavoastră:

 ꨈ Calitatea cea mai înaltă a materialelor pentru o durabilitate 
excepţională şi rezultate perfecte.

 ꨈ Sistem puternic, adecvat şi pentru materialele dure ale rosturi-
lor şi pentru sarcinile complexe.

 ꨈ Permite reabilitări complete eficiente, dar şi reparaţii parţiale 
desfăşurate într-un mod foarte economic.

Curăţarea rosturilor
Alternativa economică la 
refacerea completă a rosturilor. 
Rapid, eficient şi fără prea multă 
murdărie.

Schimbarea plăcilor 
ceramice
Cu ajutorul pânzelor de ferăstrău 
cu inserții din carburi metalice 
şi diamantate se pot tăia eficient 
rosturile plăcilor ceramice. 
Pentru reparaţiile parţiale ale 
plăcilor ceramice deteriorate indi-
vidual, până în zona de colţ sau la 
refacerea completă a suprafeţelor 
mai mari. 

Şlefuirea suprafeţelor de 
suport
Talentul universal: Raşpelul cu 
inserții din carburi metalice 
netezeşte adezivul pentru plăci 
ceramice şi asigură un substrat plan.

Pentru locurile înguste
Pila cu inserții din carburi meta-
lice este ideală pentru şlefuirea 
grosieră a striaţiilor, canelurilor, 
deschizăturilor şi falţurilor.



49

Disc de ferăstrău cu inserţie carbură metalică
Pentru tăierea rosturilor deteriorate de faianță/gresie. De aseme-
nea pentru frezarea canelurilor în tencuieli, beton celular auto-
clavizat şi materiale de construcţii similare precum şi pentru cu-
răţarea şi finisarea rosturilor punților din şipci. Inadecvat pentru 
rosturi foarte dure din răşină epoxidică sau ciment. Alternativa 
economică la sculele diamantate. 
Segmentată, ideală pentru lucrul în colţuri şi pe margini fără su-
prapunere. Lăţimea de tăiere cca 2,2 mm. 

Ø
mm

Unitate de ambalare 
Buc. Prindere Număr comandă

90 1 SLP 6 35 02 169 21 0
90 5 SLP 6 35 02 169 23 0
75 1 SL 6 35 02 118 21 0
75 5 SL 6 35 02 118 23 0

Disc de ferăstrău cu inserţie din carbură metalică
Pentru tăierea rosturilor deteriorate de faianță/gresie. De aseme-
nea pentru frezarea canelurilor în tencuieli, beton celular auto-
clavizat şi materiale de construcţii similare precum şi pentru cu-
răţarea şi finisarea rosturilor punților din şipci. Inadecvat pentru 
rosturi foarte dure din răşină epoxidică sau ciment. Alternativa 
economică la sculele diamantate. 
Variantă de execuție foarte subţire. Lăţimea de tăiere aprox.  
1,2 mm. Segmentată, ideală pentru lucrul în colţuri şi pe margini 
fără suprapunere.

Ø
mm

Unitate de ambalare 
Buc. Prindere Număr comandă

90 1 SLP 6 35 02 170 21 0
90 5 SLP 6 35 02 170 23 0
75 1 SL 6 35 02 125 21 0
75 5 SL 6 35 02 125 23 0

Disc diamantat drept
Pentru tăierea rosturilor din marmură, răşină epoxidică şi ciment 
tasat. Durabilitate extraordinară. Și pentru rosturi foarte dure din 
răşină epoxidică sau ciment. Alegerea corectă pentru utilizarea 
frecventă şi sarcinile dificile. 
Segmentată, ideală pentru lucrul în colţuri şi pe margini fără su-
prapunere. Lăţimea de tăiere cca 2,2 mm. 

Ø
mm

Unitate de ambalare 
Buc. Prindere Număr comandă

90 1 SLP 6 35 02 166 21 0
90 5 SLP 6 35 02 166 23 0
75 1 SL 6 35 02 114 21 0
75 5 SL 6 35 02 114 23 0

Disc diamantat drept
Pentru tăierea rosturilor din marmură, răşină epoxidică şi ciment 
tasat. Durabilitate extraordinară. Și pentru rosturi foarte dure din 
răşină epoxidică sau ciment. Alegerea corectă pentru utilizarea 
frecventă şi sarcinile dificile. 
Variantă de execuție foarte subţire. Lăţimea de tăiere aprox.  
1,2 mm. Segmentată, ideală pentru lucrul în colţuri şi pe margini 
fără suprapunere.

Ø
mm

Unitate de ambalare 
Buc. Prindere Număr comandă

75 1 SL 6 35 02 216 21 0
75 5 SL 6 35 02 216 23 0
90 1 SLP 6 35 02 217 21 0
90 5 SLP 6 35 02 217 23 0

Raşpel cu inserţii din carbură metalică
Pentru şlefuirea grosieră a materialului aplicat cu şpaclul, 
a adezivului de faianţă/gresie, a betonului, pietrei şi lemnului.
Formă triunghiulară, cu lungimea muchiilor de 80 de mm, perfo-
rată, utilizabilă şi cu un aspirator de praf.

Prindere Număr comandă
SL 6 37 31 001 21 0

Raşpel cu inserţii din carbură metalică
Pentru şlefuirea grosieră a materialului aplicat cu şpaclul, 
a adezivului de faianţă/gresie, a betonului, pietrei şi lemnului. 
Pentru utilizarea în locuri foarte înguste şi adânci, în striaţii, ca-
nale, orificii şi falţuri. Şi pentru modelarea formelor, la bolţi şi în 
muluri concave şi pentru lucrări artistice. 
Formă de deget, acoperire bilaterală.

Prindere Număr comandă
SLP 6 37 31 002 21 0

Curăţitor de rosturi de faianță/gresie
Pentru curăţarea rapidă şi eficientă a rosturilor foarte murdare 
de faianță/gresie. Alternativa la renovarea completă costisitoare. 
Adecvat pentru toate lăţimile de rosturi.

Unitate de ambalare Buc. Prindere Număr comandă
2 SLP 6 37 19 011 22 0

Material de curăţare
Rhombo pentru curăţarea uneltelor cu strat metalic dur şi cu 
strat de diamant.

Număr comandă
6 37 19 007 01 0

Set de accesorii Best of Tileworking
Set de accesorii compus din 3 de piese pentru numeroase lucrări 
de renovare şi de reabilitare în domeniul instalaţiilor sanitare, 
într-o casetă practică de depozitare din material plastic. Preț 
avantajos, atractiv comparativ cu achiziționarea separată. Conți-
nut: 1 buc. raşpel cu inserție din carbură metalică, triunghiular, 1 
buc. pânză de ferăstrău diamantată, segmentată, Ø 90 mm, 1 buc. 
pânză de ferăstrău cu inserție din carbură metalică Ø 90 mm, 
segmentată, extrasubţire.

Prindere Număr comandă
SLP 3 52 22 942 07 0

Pilă cu inserţie din carbură metalică
Pentru debavurarea și pilirea materialelor sintetice armate cu 
fibre de carbon/fibre de sticlă, maselor plastice și a lemnului. De-
osebit de potrivit pentru decupaje mici. 

Lungime
mm

Lăţime
mm Prindere Număr comandă

30 10 SLP 6 37 06 019 21 0

Set de pânze de ferăstrău şi pile
Combinaţia ideală pentru decupajele mici şi lucrările în poziţii 
îngustate de ex. pentru multe lucrări de instalaţii, montaj de co-
mutatoare, construcţii de modele şi multe altele.
Furnitura: câte 1 buc. pânză de ferăstrău e-Cut Long-Life 10 mm 
şi 20 mm, 1 buc. pilă cu inserție din carbură metalică 10 mm.

Prindere Număr comandă
SLP 3 52 22 952 02 0

ACCESORII DEBITARE ŞI PILIRE

* Accesoriile originale FEIN sunt potrivite şi pentru multe alte aparate multifuncţionale de pe piaţă. Informaţii suplimentare la: www.fein.com/starlock 
SL = Starlock | SLP = StarlockPlus | SLM = StarlockMax

Accesorii originale FEIN pentru debitare şi pilire*
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Disc de ferăstrău cu inserţie din carbură metalică
Pentru tăierea rosturilor din marmură, răşină epoxidică şi ciment 
tasat. Inadecvat pentru rosturi foarte dure din răşină epoxidică 
sau ciment. Alternativa economică la sculele diamantate. 
Lăţimea de tăiere cca 2,2 mm.

Ø
mm Unitate de ambalare Buc. Prindere Număr comandă
105 1 SLM 6 35 02 213 21 0
105 5 SLM 6 35 02 213 23 0

Disc de ferăstrău cu inserţie din carbură metalică
Pentru tăierea rosturilor foarte înguste din marmură, răşină 
epoxidică şi ciment tasat. Inadecvat pentru rosturi foarte dure 
din răşină epoxidică sau ciment. Alternativa economică la sculele 
diamantate. 
Variantă de execuție foarte subţire. Lăţimea de tăiere aprox.  
1,2 mm.

Ø
mm Unitate de ambalare Buc. Prindere Număr comandă
105 1 SLM 6 35 02 214 21 0
105 5 SLM 6 35 02 214 23 0

Disc de ferăstrău cu inserţie din carbură metalică
Pentru tăierea rosturilor din marmură, răşină epoxidică şi ciment 
tasat. Inadecvat pentru rosturi foarte dure din răşină epoxidică 
sau ciment. Alternativa economică la sculele diamantate. 
Segmentată, ideală pentru lucrul în colţuri şi pe margini fără su-
prapunere. Lăţimea de tăiere cca 2,2 mm. 

Unitate de ambalare Buc. Prindere Număr comandă
1 SLM 6 39 03 241 21 0
5 SLM 6 39 03 241 23 0

Disc de ferăstrău cu inserţie din carbură metalică
Pentru tăierea rosturilor foarte înguste din marmură, răşină 
epoxidică şi ciment tasat. Inadecvat pentru rosturi foarte dure 
din răşină epoxidică sau ciment. Alternativa economică la sculele 
diamantate. 
Variantă de execuție foarte subţire. Lăţimea de tăiere aprox.  
1,2 mm. Segmentată, ideală pentru lucrul în colţuri şi pe margini 
fără suprapunere.

Unitate de ambalare Buc. Prindere Număr comandă
1 SLM 6 39 03 240 21 0
5 SLM 6 39 03 240 23 0

Disc diamantat drept
Pentru tăierea rosturilor din marmură, răşină epoxidică şi ciment 
tasat. Durabilitate extraordinară. Și pentru rosturi foarte dure din 
răşină epoxidică sau ciment. Alegerea corectă pentru utilizarea 
frecventă şi sarcinile dificile. 
Lăţimea de tăiere cca 2,2 mm.

Ø
mm

Unitate de ambalare 
Buc. Prindere Număr comandă

105 1 SLM 6 35 02 218 21 0
105 5 SLM 6 35 02 218 23 0

Disc diamantat drept
Pentru tăierea rosturilor din marmură, răşină epoxidică şi ciment 
tasat. Durabilitate extraordinară. Și pentru rosturi foarte dure din 
răşină epoxidică sau ciment. Alegerea corectă pentru utilizarea 
frecventă şi sarcinile dificile. 
Variantă de execuție foarte subţire. Lăţimea de tăiere aprox. 
1,2 mm.

Ø
mm

Unitate de ambalare 
Buc. Prindere Număr comandă

105 1 SLM 6 35 02 219 21 0
105 5 SLM 6 35 02 219 23 0

Disc diamantat drept
Pentru tăierea rosturilor din marmură, răşină epoxidică şi ciment 
tasat. Durabilitate extraordinară. Și pentru rosturi foarte dure din 
răşină epoxidică sau ciment. Alegerea corectă pentru utilizarea 
frecventă şi sarcinile dificile. 
Segmentată, ideală pentru lucrul în colţuri şi pe margini fără su-
prapunere. Lăţimea de tăiere cca 2,2 mm. 

Unitate de  
ambalare Buc. Prindere Număr comandă
1 SLM 6 39 03 243 21 0
5 SLM 6 39 03 243 23 0

Disc diamantat drept
Pentru tăierea rosturilor din marmură, răşină epoxidică şi ciment 
tasat. Durabilitate extraordinară. Și pentru rosturi foarte dure din 
răşină epoxidică sau ciment. Alegerea corectă pentru utilizarea 
frecventă şi sarcinile dificile. 
Variantă de execuție foarte subţire. Lăţimea de tăiere aprox.  
1,2 mm. Segmentată, ideală pentru lucrul în colţuri şi pe margini 
fără suprapunere.

Unitate de  
ambalare Buc. Prindere Număr comandă
1 SLM 6 39 03 242 21 0
5 SLM 6 39 03 242 23 0

ACCESORII DEBITARE ŞI PILIRE

Highlight-urile accesoriilor FEIN:
Pânze de ferăstrău segmentate:  
Accesorii speciale pentru FEIN 
superCut, ideale la reparaţiile 
parţiale. Datorită segmentării, acestea 
se potrivesc excelent pentru tăierea 
rosturilor deteriorate ale plăcilor ce-
ramice în zona de colţ, fără depăşirea 
cotelor. Sunt disponibile în diferite 
lăţimi, chiar şi pentru rosturile de 
plăci ceramice foarte subţiri.

Cu o calitate de diamant şi o durabi-
litate mare, pentru materiale foarte 
dure ale rosturilor, ca de exemplu 
rosturile din răşini epoxidice perma-
nent impermeabile, din piscine.

Pânză de ferăstrău segmentată cu 
inserții din carburi metalice este al-
ternativa economică la tăierea simplă 
a rosturilor plăcilor ceramice, pentru 
frezarea de crestături în tencuială, 
beton celular autoclavizat şi materiale 
de construcţii similare.

Accesorii originale FEIN pentru debitare şi pilire*
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Material de curăţare
Rhombo pentru curăţarea uneltelor cu strat metalic dur şi cu 
strat de diamant.

Număr comandă
6 37 19 007 01 0

Raşpel cu inserţii din carbură metalică
Pentru şlefuirea grosieră a materialului aplicat cu şpaclul, 
a adezivului de faianţă/gresie, a betonului, pietrei şi lemnului. 
Pentru un progres deosebit de ridicat al lucrului şi prelucrarea 
logică a suprafeţelor de mai mulţi metri pătraţi. 
Formă triunghiulară, varianta de execuție mare, cu lungimea 
muchiilor de 110 mm, perforată, utilizabilă şi cu un aspirator de 
praf.

Prindere Număr comandă
SLM 6 37 31 006 21 0

Sculă pentru decupare
Pentru formarea nuturilor în panourile de construcţie din po-
liester dur, pentru conducte de apă caldă de 1/2" și 3/4", precum 
și pentru ţevile goale ale instalaţiilor electrice. Fixare automată 
a țevilor introduse. Utilizare rapidă și facilă.
Prindere StarlockMax, utilizabilă pe toate sculele multifuncţionale 
cu prindere adecvată. Cu adaptor chiar şi pentru toate maşinile 
superCut de la FEIN dinainte de 04/16.

Unitate de 
ambalare Buc.

Lăţime
mm

Diametrul de afundare
mm Număr comandă

2 50 22 6 39 03 246 22 0

Sculă pentru decupare
Pentru formarea nuturilor în panourile de construcţie din po-
liester dur, pentru instalaţii de încălzire electrică, în perete sau în 
pardoseală. 
Prindere StarlockMax, utilizabilă pe toate sculele multifuncţionale 
cu prindere adecvată. Cu adaptor chiar şi pentru toate maşinile 
superCut de la FEIN dinainte de 04/16.

Unitate de 
ambalare
Buc.

Lăţime
mm

Lăţimea urmei de tăiere
mm

Adâncime de tăiere
mm Număr comandă

2 50 13 6,5 6 39 03 247 22 0

Sculă pentru decupare
Pentru formarea nuturilor în panourile de construcţie din polies-
ter dur pentru cablurile electrice.
Prindere StarlockMax, utilizabilă pe toate sculele multifuncţionale 
cu prindere adecvată. Cu adaptor chiar şi pentru toate maşinile 
superCut de la FEIN dinainte de 04/16.

Unitate de ambalare
Buc.

Lăţime
mm

Diametrul de afundare
mm Număr comandă

2 50 12 6 39 03 248 22 0

Set de accesorii pentru recondiţionarea faianţei/gresiei/băii
Set de accesorii alcătuit din 8 buc. piese, echipat cu o gamă vari-
ată de accesorii speciale pentru tăierea perfectă a gresiei/faianţei 
şi îndepărtarea rosturilor la renovarea băilor. Identic cu furnitura 
setului profesional pentru recondiţionarea faianţei/gresiei/băii. 
Preţ avantajos, atractiv, comparativ cu achiziționarea separată 
şi ulterioară. Conținut: câte 1 buc. pânză de ferăstrău e-Cut 
Universal (forma 151, 152), 1 buc. pânză de ferăstrău cu inserţii 
din carbură metalică, Ø 105 mm (forma 214), 1 buc. pânză de 
ferăstrău diamantată, segmentată (forma 243), 1 buc. cuţit de 
tăiere, în formă de ciupercă (forma 245), 1 buc. șpaclu lung, tare, 
câte 1 buc. raşpel cu inserţii din carbură metalică, triunghiular 
(80 mm, 110 mm).

Prindere Număr comandă
SLM 3 52 22 946 03 0

Set de accesorii pentru instalaţii de încălzire/sanitare
Set de accesorii alcătuit din 9 buc. piese, echipat cu o gamă va-
riată de accesorii, special pentru cele mai importante aplicații la 
toate reparaţiile în domeniul sanitar. Identic cu furnitura setului 
profesional pentru instalaţii de încălzire/sanitare. Preţ avantajos, 
atractiv, comparativ cu achiziționarea separată şi ulterioară. Con-
ținut: câte 1 buc. pânză de ferăstrău e-Cut Universal  
(forma 151, 152), 1 buc. pânză de ferăstrău diamantată, seg-
mentată (forma 243), 1 buc. cuţit de tăiere, 1 buc. şpaclu, lung, 
tare, 1 buc. raşpel cu inserţii din carbură metalică, triunghiular 
(110 mm), câte 1 buc. sculă de decupat (forma 246, 247, 248), 
1 cuţit de tăiere (forma 239).

Prindere Număr comandă
SLM 3 52 22 946 04 0

ACCESORII DEBITARE ŞI PILIRE

* Accesoriile originale FEIN sunt potrivite şi pentru multe alte aparate multifuncţionale de pe piaţă. Informaţii suplimentare la: www.fein.com/starlock 
SL = Starlock | SLP = StarlockPlus | SLM = StarlockMax
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ACCESORII TĂIERE ŞI RĂZUIRE

Accesorii FEIN pentru tăiere şi răzuire.

Resturile de adeziv, pardoselile vechi, straturile aplicate, precum stratul 
protector pentru caroserie, chitul moale, materialul permanent elastic 
pentru rosturi - acestea sunt numai unele dintre numeroasele materi-
ale, la îndepărtarea şi reînnoirea cărora sistemul FEIN îşi poate utiliza 
potenţialul în mod perfect. Accesoriile FEIN pentru tăiere şi răzuire sunt 
proiectate, ca toate accesoriile originale FEIN, perfect pentru sarcinile 
de îndeplinit şi asigură în combinaţie cu sculele oscilante FEIN soluţii de 
utilizare eficiente în cele mai diferite domenii. În cazul sarcinilor simple, 
ca şi la utilizarea zilnică dură.

Avantajele dumneavoastră:

 ꨈ Accesorii originale FEIN pentru rezultate de lucru optime şi 
durabilitate maximă.

 ꨈ Un echilibru perfect între sculele oscilante puternice şi rezisten-
te la solicitări înalte, precum şi accesoriile pentru efectuarea de 
lucrări eficiente în orice condiţii. 

 ꨈ Accesorii unice FEIN pentru utilizarea universală, precum şi 
pentru soluţii de utilizare foarte speciale.

Răzuire
Îndepărtarea resturilor de 
adeziv şi a straturilor aplicat 
într-un mod rapid, eficient şi 
fără urme.

Prelucrarea teraselor din 
şipci
Materialele pentru rosturi la 
terasele din şipci sunt debitate 
cu cuţitul de tăiere temeinic şi 
cu până la 80% mai rapid. 

Îndepărtarea materiale-
lor de etanşare
Materialele de etanşare elas-
tice se pot îndepărta perfect 
înainte de refacerea completă 
a rosturilor.

Tăierea pardoselilor
Cuţitul circular HSS este ideal 
pentru tăieturile lungi, drepte, 
pentru îndepărtarea pardose-
lilor vechi.
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Material de curăţare
Rhombo pentru curăţarea uneltelor cu strat metalic dur şi cu 
strat de diamant.

Număr comandă
6 37 19 007 01 0

Şpaclu rigid
Variantă de execuție scurtă. Pentru îndepărtarea vopselelor 
vechi, resturilor de adeziv, mochetelor, adezivilor de faianţă/
gresie şi straturilor de acoperire a scuturilor.

Prindere Număr comandă
SL 6 39 03 226 21 0

Şpaclu rigid
Variantă de execuție lungă. Pentru îndepărtarea vopselelor vechi, 
resturilor de adeziv, mochetelor, adezivilor de faianţă/gresie şi 
straturilor de acoperire a scuturilor.

Prindere Număr comandă
SLP 6 39 03 234 21 0

Şpaclu flexibil
Variantă de execuție scurtă. Pentru îndepărtarea rosturilor din si-
licon sau material acrilic în domeniul instalaţiilor sanitare, precum 
şi a autocolantelor.

Prindere Număr comandă
SL 6 39 03 165 21 0

Cuţit
Pentru îndepărtarea rapidă şi sigură a materialelor din rostul par-
doselelor ambarcaţiunilor. Se poate utiliza şi în cele mai dificile 
locuri, cum ar fi la cabine, stâlpuri de acostare, marginea ambar-
caţiunilor, sistemelor de asigurat frânghii, etc.

Lăţimea lamei
mm Prindere Număr comandă
3 SLP 6 39 03 200 21 0
4 SLP 6 39 03 201 21 0
5 SLP 6 39 03 202 21 0
6 SLP 6 39 03 233 21 0

Cuţit
Formă de ciupercă, pentru tăierea siliconului şi a materialului de 
chituire moale, precum şi pentru separarea unităţilor de geam 
izolant.

Unitate de ambalare Buc. Prindere Număr comandă
5 SL 6 39 03 245 23 0

Cuţit circular HSS
Pentru lucrări de tăiere universale în piele, folii din material plas-
tic, carton bitumat, plută, etc.

Ø
mm Prindere Număr comandă
100 SLP 6 39 03 235 21 0

Cuţit de curăţare diamantat
Pentru curăţarea flancurilor rosturilor înaintea aplicării noilor 
rosturi. Forma rectilinie. Lăţime 31 mm, adâncime de tăiere 
60 mm.

Unitate de ambalare Buc. Prindere Număr comandă
1 SLM 6 39 03 237 21 0
5 SLM 6 39 03 237 23 0

Cuţit
Cuţit universal utilizabil pentru aproape toate rosturile de dila-
taţie. 
Forma rectilinie. Lăţime 30 mm, adâncime de tăiere 60 mm.

Unitate de ambalare Buc. Prindere Număr comandă
5 SLM 6 39 03 236 23 0

Cuţit
Formă lungă, rectilinie, pentru rosturi adânci.

Unitate de ambalare Buc. Prindere Număr comandă
1 SLM 6 39 03 238 21 0

Cuţit
Formă foarte lungă, rectilinie, pentru rosturi foarte adânci.

Unitate de ambalare Buc. Prindere Număr comandă
5 SLM 6 39 03 239 23 0

ACCESORII TĂIERE ŞI RĂZUIRE

* Accesoriile originale FEIN sunt potrivite şi pentru multe alte aparate multifuncţionale de pe piaţă. Informaţii suplimentare la: www.fein.com/starlock 
SL = Starlock | SLP = StarlockPlus 

Accesorii originale FEIN pentru tăiere şi răzuire*

Dispozitiv de aspirare
Pentru operaţiuni de tăiere şi debitare cu scule diamantate sau 
pânze de ferăstrău E-Cut. Adecvate pentru FEIN superCut FSC 
500 QSL şi AFSC 18 QSL.

Număr de comandă  3 21 33 021 01 0

Mâner suplimentar
Pentru o manevrare mai bună a FSC 500 QSL în cazul unei 
durate de utilizare mai mari. Poate fi utilizat şi în combinaţie cu 
dispozitivul de aspirare 3 21 33 021 01 0.

Număr de comandă  3 21 19 148 01 0

Accesorii originale FEIN pentru tăiere şi răzuire*
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ACCESORII CURĂŢARE ŞI LUSTRUIRE

Accesorii FEIN pentru curăţare şi lustruire.

Curăţare, pregătire, lustruire şi protejare - sortimentul de accesorii 
FEIN pentru prelucrarea suprafeţelor oferă de la şlefuire fină şi până 
la luciu-oglindă tot ceea ce este necesar pentru a oferi mobilierului, 
ambarcaţiunilor şi autovehiculelor o nouă strălucire. În combinaţie cu 
sculele oscilante FEIN, sistemul dispune de un domeniu ideal de rotaţii 
şi de cea mai înaltă stabilitate a turaţiei, pentru prelucrarea eficientă şi 
completă şi pentru întreţinerea metalelor, a lacurilor, a suprafeţelor 
tratate cu strat de gelcoat, a materialelor plastice şi a produselor din 
piatră, precum şi a multor alte suprafeţe netede.

Avantajele dumneavoastră:

 ꨈ Întreţinerea profesională şi restaurarea a aproape tuturor 
suprafeţelor netede.

 ꨈ Extrem de puternic şi ergonomic - chiar şi în utilizarea de 
durată.

 ꨈ Sortiment cuprinzător de accesorii pentru cele mai diferite 
sarcini.

Lustruire
Cu padul de lustruire din pâslă 
sau placa de lustruire din pâslă şi 
substanţa de lustruit FEIN, luciul 
vechi este reabilitat.

Curăţare
Vliesul aspru în combinaţie cu 
substanţa de curăţare pentru 
ambarcaţiuni asigură o curăţare 
temeinică pe suprafeţele de mate-
rial sintetic armat cu fibră de sticlă 
cu structuri antiderapante.

Îndepărtarea zgârietu-
rilor
Pânzele abrazive speciale asigură 
baza pentru suprafeţele perfecte.
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Material de lustruit
Substanţă de lustruit FEIN EXTRA pe bază de oxid de aluminiu 
pentru lustruirea stratului d e gelcoat, precum şi pentru îndepăr-
tarea zgârieturilor de pe vopselele autovehiculelor.       

Conţinut
ml Număr comandă
250 6 37 26 030 01 0

Placă de lustruit din pâslă
Pentru lustruirea pieselor metalice, precum şi pentru lustruirea de 
efect a pietrei şi a produselor din piatră. Se pot de asemenea prelu-
cra straturile de gelcoat de pe ambarcaţiuni. Placă suport de mate-
rial plastic pentru evitarea deteriorărilor şi marcajelor pe reper. 
Substanţele de lustruit, adecvate pentru materialul dumneavoas-
tră le găsiţi în magazinele specializate.

Unitate de ambalare Buc. Prindere Număr comandă
2 SL 6 38 06 140 22 0

Vlies aspru
Vlies aspru pentru curăţarea punţilor ambarcaţiunilor sau curăţa-
rea/lustruirea structurilor antiderapante.

Unitate de ambalare Buc. Număr comandă
2 6 37 23 031 01 0

Suport triunghiular polișare
Pad de pâslă pentru lustruirea punţilor ambarcaţiunilor (Gelcoat), 
cromului, oţelului inoxidabil, aluminiului şi metalelor neferoase.

Unitate de ambalare Buc. Număr comandă
5 6 37 23 032 01 0

Pânze abrazive, spate spongios
pentru îndepărtarea zgârieturilor din vopsele, straturi de Gel-
coat, geamuri din acril și policarbonat, vopsele, lemn acoperit cu 
lac transparent, mobilier etc. Pentru cea mai bună calitate a su-
prafeţelor. Ø 115 mm, cu cașerare spumă, sistem de prindere 
rapidă cu scai. Perfect ca etapă preliminară pentru lustruirea cu 
suport rotund de polișare și substanţă de lustruit FEIN EXTRA. 

Unitate de ambalare Buc. Granulaţie Număr comandă
5 500 6 37 17 246 01 0
5 1 000 6 37 17 247 01 0

Suport rotund polișare
Ø 115 mm, cu sistem de prindere rapidă cu scai. Utilizări variate, 
pentru lustruirea cromului, oţelului inoxidabil, materialelor din 
policarbonat, precum şi a punţilor de ambarcaţiuni acoperite cu 
gelcoat, pentru rectificarea zgârieturilor pe vopsele şi îndepărtarea 
petelor rezultate în urma demarajului la instalaţiile de eşapament.

Unitate de ambalare Buc. Număr comandă
5 6 37 23 036 01 0

ACCESORII CURĂŢARE ŞI LUSTRUIRE

Accesorii originale FEIN pentru curăţare şi lustruire

* Accesoriile originale FEIN sunt potrivite şi pentru multe alte aparate multifuncţionale de pe piaţă. Informaţii suplimentare la: www.fein.com/starlock 
SL = Starlock | SLP = StarlockPlus 
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ACCESORII

Avantajul de la FEIN:
extinderea accesoriilor FEIN.
FEIN oferă pentru aproape orice utilizare soluţia corectă. Accesoriile 
noastre suplimentare extind spectrul deja enorm de utilizări şi fac 
munca cu sistemul FEIN chiar şi mai eficientă. Fie că este vorba despre 
utilizarea mobilă, pe şantier sau staţionară în atelier.
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Suport de fixare
Ideal pentru tăieturile de precizie: FEIN MultiMaster poate fi 
pe masa de lucru, iar piesa de prelucrat poate fi mânuită cu mai 
multă siguranţă. Este posibilă chiar şi fi xarea în suportul maşinii 
de găurit uzual cu diametrul de prindere de 43 mm – unealta 
FEIN MultiMaster poate fi reglată la valori milimetrice, datorită 
sistemului său mecanic. 

Număr comandă 9 26 02 083 01 0

Mănuşi de lucru
cu amortizare a vibraţiilor, certificate conform EN 388/420,  
EN ISO 10819, EEC Nr. 0200, ambalare 1 pereche

Dimensiune Număr comandă
9 L 3 21 73 003 00 3
10 XL 3 21 73 004 00 1
11 XXL 3 21 73 005 00 5

Adaptor pentru scula oscilantă FEIN (până la 2004)
Inel distanţier și şurub de strângere pentru modelele  
FEIN MultiMaster livrate anterior MSx 636, MSx 636-1 și  
MSxe 636 II. Prin conexiunea prin formă la sistemul de prindere 
Starlock prin accesorii, transmiterea cuplului mai bună cu până la 
40%. Șurub de strângere plat pentru lucrări plane la suprafață. 

Număr comandă 3 52 22 927 05 0

Încărcător rapid ALG 50
Pentru toţi acumulatorii Li-ion FEIN. Timp de încărcare începând 
cu 35 min.

Număr comandă 9 26 04 129 01 0

Încărcător rapid ALG 30
Pentru acumulatori FEIN NiCd şi Li-ion. Timp de încărcare înce-
pând cu 25 min.

Număr comandă 9 26 04 096 01 0

Acumulator
Li-ion cu indicator al nivelului de încărcare

Tensiune
V

Capacitate
Ah Număr comandă

12 2,5 9 26 04 168 02 0
18 5 9 26 04 173 02 0
18 2,5 9 26 04 171 02 0

Cutie sistem goală
Geantă din plastic cu compartimente interioare practice, fără 
maşină şi accesorii.
FMM 250 / 250 Q, FMT 250 / 250Q, FMT 250 SL / 250 QSL

Număr comandă 3 39 01 144 01 0

Cutie sistem goală
Geantă din plastic cu compartimente interioare practice, fără 
maşină şi accesorii.
FMM 350 Q / QSL

Număr comandă 3 39 01 131 98 0

Systainer Sys 1
Material plastic, dimensiuni interior: H 75 x l 383 x A 273 mm
Adaosul Systainer specific mașinii trebuie comandat separat.

Număr comandă 3 39 01 146 00 0

Adaos Systainer pentru FMM 350 Q / QSL

Număr comandă 3 39 04 491 00 0

ACCESORII

Accesorii generale

Acumulatoare şi încărcătoare

Geantă de scule

Adaptor
Pentru fixarea accesoriilor Starlock pe modelele FEIN superCut 
mai vechi (FSC 1.6 Q, FSC 1.7 Q, FSC 2.0 Q și AFSC 18) incl. 
şurub de strângere

Număr de comandă 3 52 22 952 05 0
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Combinaţia ideală: Maşina de  
găurit-înşurubat FEIN cu acumulator.
Combinaţiile profesionale FEIN sunt seturi de maşini, care se comple-
tează reciproc în domeniul lor de utilizare. Într-o valiză solidă din ma-
terial plastic aveţi întotdeauna la îndemână ceea ce aveţi nevoie pentru 
efectuarea lucrărilor: două maşini puternice, două acumulatoare Li-ion 
puternice şi un încărcător. Aceasta economiseşte spaţiu, greutate şi 
prezintă avantaje semnificative de preţ faţă de achiziţia individuală.

Combinaţia profesională
AFMT 12 QSL + ASCM 12 C AFMT 12 QSL + ABSU 12 C AFMM 18 QSL + ASB 18 C

Furnitura 1 AFMT 12 QSL, 1 ASCM 12 C,  
2 acumulatoare Li-Ion (12 V, 2,5 Ah),  

1 buc. încărcător rapid ALG 50, 1 buc. geantă 
portabilă din material plastic

1 AFMT 12 QSL, 1 ABSU 12 C,  
2 acumulatoare Li-Ion (12 V, 2,5 Ah), 

1 buc. încărcător rapid ALG 50,  
1 buc. geantă portabilă din material plastic

1 AFMM 18 QSL, 1 ASB 18 C,  
2 acumulatoare Li-Ion (18 V, 2,5 Ah), 

1 buc. încărcător rapid ALG 50,  
1 buc. geantă portabilă din material plastic

Număr de comandă 7 190 12 61 7 190 13 61 7 190 05 63

Date tehnice Maşină de găurit-înşurubat în  
4 trepte cu acumulator

Maşină de găurit-înşurubat în  
2 trepte cu acumulator

Maşină de găurit-înşurubat cu acumulator 
şi cu percuţie în 2 trepte

Tip constructiv ASCM 12 C ABSU 12 C ASB 18 C

Maşină de găurit-înşurubat puternică, cu 4 trep-
te, cu turaţii şi cupluri înalte pentru efectuarea 

de lucrări eficiente în metal

Maşină de găurit puternică şi uşoară, 
cu 2 trepte

Maşină de găurit-înşurubat cu acumulator uni-
versală de la FEIN, cu 2 trepte: pentru lucrări de 
găurire şi înşurubare dificile în toate materialele.

Motor Fără perii, PowerDrive CC, 2 poli cu protecţie la suprasarcină CC, 4 poli cu protecţie la suprasarcină

Sistem de prindere sculă Mandrină de găurit Ø 13 mm / hexagon interior de 
¼ ţoli Mandrină de găurit, Ø 10mm Mandrină de găurit, Ø 1,5 - 13 mm

Dotări Clemă pentru curea, compartiment vârfuri, lampă LED, 
soft grip

Clemă pentru curea, compartiment vârfuri, lampă LED, 
soft grip Soft grip

Tehnologia acumulatoarelor Li-ion, SafetyCell, indicator nivel de încărcare Li-ion, SafetyCell, indicator nivel de încărcare Li-ion, SafetyCell, indicator nivel de încărcare

Tensiune acumulator 12 V 12 V 18 V

Capacitate acumulator 2,5 Ah 2,5 Ah 2,5 Ah

Turaţie la mers în gol 400 / 700 / 400 / 2 500 1/min 400 / 1 300 1/min 550 / 1 600 1/min

Cuplu max. 40 Nm 30 Nm 55 Nm

Dimensiune max. şurub 8 x 200 mm 6 x 200 mm 8 x 300 mm
Numărul de şuruburi /  
Încărcarea acumulatorului * 400 buc. 350 buc. 400 buc.

Greutate conform EPTA 1,3 kg 1,2 kg 2 kg

* Înşurubări pe fiecare încărcare a acumulatorului, cu şuruburi de 5 x 40 mm în lemn moaleValorile emisiilor (sunet/vibraţie) pot fi găsite la adresa www.fein.com/vibration

COMBINAŢIILE PROFESIONALE FEIN
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FEIN ASCM 12 C
Putere fără compromis pentru o utilizare flexibilă - aceasta 
reprezintă FEIN ASCM 12 C. Maşina de găurit-înşurubat unică, 
cu 4 trepte, din domeniul de 12 V este, datorită cuplului său 
de 40 Nm şi a motorului fără perii FEIN PowerDrive, atât de 
puternică şi eficientă ca multe maşini de înşurubat cu acumulator 
din clasa de 14,4 V. În acelaşi timp, ea este sensibil mai mică, mai 
uşoară, mai ergonomică şi mai avantajoasă. Pe scurt: un pachet 
de forţă compact.

FEIN ABSU 12 C
Maşina de găurit-înşurubat cu acumulator ABSU 12 C de la 
FEIN reuneşte într-o carcasă mică tehnologia consacrată FEIN 
cu performanţa impresionantă. Datorită formei sale constructive 
scurte ea este uşoară şi compactă şi se potriveşte perfect pentru 
lucrările într-un mediu dificil.

FEIN ASB 18 C
Extrem de fiabil şi puternic Maşina de înșurubat cu percu-
ţie ASB 18 C de 18 V obţine întotdeauna rezultate de lucru 
excepţionale la găurire şi găurire prin percuţie, precum şi o 
calitate optimă a înșurubărilor. Ergonomia excelentă şi greutatea 
deosebit de redusă sunt avantaje esenţiale şi facilitează lucrul în 
condiţii profesionale, eficiente şi cu un efort minim.

COMBINAŢIILE PROFESIONALE FEIN
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Distribuitorul dumneavoastră vă oferă consultanţă cu plăcere:

DE:  C. & E. Fein GmbH, Telefon 07173 183-0, www.fein.de
RO: C&E FEIN GmbH Reprezentanta, Telefon +40 368800066, www.fein.ro  
www.fein.com

FEIN. Scule electrice indestructibile.

4 014586 401102

FEIN este specialistul când vine vorba de scule electrice profesionale 
şi extrem de fiabile, precum şi soluţii speciale pentru diverse aplicaţii. 
Ca inventator al maşinii de găurit manuale electrice, compania FEIN 
dezvoltă de peste 140 de ani soluţii inovatoare, de o eficienţă imba-
tabilă, utilizabile chiar şi în condiţii de exploatare intensă, în domeniul 
industrial sau meşteşugăresc. 

Toate sculele, accesoriile şi soluţiile de utilizare pentru 
scula oscilantă FEIN le puteţi găsi pe www.fein.com/original

Înregistrare scurtă – perioadă de garanţie prelungită:
Garanţia FEIN PLUS pe 3 ani.
Oferim garanţia de 3 ani FEIN PLUS pentru toate sculele 
electrice FEIN. Pentru a beneficia de aceasta, înregistraţi-vă noul 
produs FEIN în decurs de 6 săptămâni de la achiziţionare, la adresa 
www.fein.com/warranty.


