
Oude ramen zuiver en snel demonteren.
FEIN montagefrees MF 14-180.

 VERBOUWING



De extreem zuivere en snelle demontage van oude ramen is in 
elk opzicht indrukwekkend – niet in de laatste plaats bij kritische 
klanten. Want door de hoge snijsnelheden evenals het wegvallende 
bijwerken in vergelijking met alternatieve methodes, valt de proce-
dure ook op door zijn enorm hoge rendabiliteit.

Ga zuiver te werk bij de demontage 
van oude ramen.  
Beschadigde muren, kapotte tegels, veel stof en tijdro-
vend bijwerken … Wie oude ramen verwijdert, kent de 
onaangename „bijwerkingen“ die daar vaak mee gepaard 
gaan. De extra robuuste FEIN montagefrees MF 14-180 
maakt hier een einde aan! Met zijn speciale diamantschijf 
snijdt deze pleisterwerk, metselwerk, cement, tegels en 
metalen bevestigingsbanden met één enkele krachtige, 
zuivere snijbeweging door – zonder beschadigingen en 
bijna stofvrij.

Raamkozijnen zuiver demonteren

Oude ramen met één snijbeweging demonteren 

Effectieve afzuiging

Hoogwaardige 
 diamantschijf

Exacte diepteaanslag

Tegels, pleisterwerk en verankeringen doorsnijden

Zuiver doorsnijden

Oude ramen worden met één 
enkele snijbeweging losgesne-
den van het kozijndagstuk: met 
geringe krachtsinspanning, snel 
en nauwkeurig – vrijwel zonder 
stofontwikkeling.

De FEIN SUPERCUT is de ideale 
aanvulling op de FEIN montage-
frees. Hiermee kunnen de achter-
gebleven raamkozijnen eenvoudig, 
snel en zuiver worden verwijderd, 
zonder het risico van verdere be-
schadigingen.

De diamantschijf snijdt moeite-
loos tegels en pleisterwerk door. 
Zelfs metalen verankeringen 
vormen geen probleem voor de 
montagefrees van FEIN.

Als de montagefrees tijdens het 
snijden schuin wordt gehouden, 
ligt de snijlijn direct boven het 
oude raamkozijn. Anders is de 
afstand van het oude raamkozijn 
7–8 mm, ideaal voor de kozijnen 
met moderne dubbele ruiten.

lage, gesloten afzuigbehui-
zing voor praktisch stofvrij 
werken in combinatie met de 
FEIN DUSTEX 40 

voor extreem lange levensduur 
bij de meest uiteenlopende 
materialen als tegels, natuur-
steen, baksteen, kalkzand-
steen, gipskarton, Fermacell, 
beton, wapeningen tot 10  mm, 
metalen bevestigingsstrips en 
nog veel meer.

voor nauwkeurig instellen 
van de snijdiepte



Nominaal opgenomen vermogen W 1200

Afgeg. vermogen W 750

Onbelast toerental 1/ min 7000

Kabel met stekker m 4

Gewicht kg 4,1

Diamantschijf Ø (mm) 180

Snijdiepte mm 0 – 50 

Bestelnummer 7 238 14

Overbelasting uitgesloten 
De FEIN montagefrees is uitgerust met een elektronische over-
belastingsbeveiliging. Deze beschermt de motor effectief tegen 
overbelasting. Dit garandeert enerzijds een lange levensduur van de 
machine en sluit anderzijds vervelende werkonderbrekingen uit.  

 Extreem krachtig en robuust  

Stofvrij werken – door gesloten afzuigbehuizing  

Nauwkeurig snijden zonder beschadiging van de muur  

 Snijverloop met minimale afstand (7–8 mm) boven het oude  
raamkozijn. 

 Snijverloop bij schuin gehouden machine direct boven het  
oude raamkozijn

Uw voordelen in één oogopslag:

Krachtige 
HIGH-POWER-MOTOR

Veilige geleiding

Technische gegevens MF 14-180

voor buitengewoon  vermogen 
en lange levensduur

door stabiele extra handgreep 
en ergonomische bouwvorm 
van de montagefrees

Intelligente elektronica 

voor betrouwbare bescher-
ming tegen overbelasting en 
onnodige werkonderbre-
kingen

In de prijs inbegrepen

  1 FEIN montagefrees MF 14-180 
 1 diamantschijf, Ø 180 mm 
 1 kunststof koffer  

Bestelnummer 7 238 14

FEIN DUSTEX 40 

Krachtige nat- en droogzuiger met automati-
sche inschakeling, op de bouwplaats afgestemde 
softstart-functie en omvangrijk toebehoren.

Bestelnummer 9 20 23

Permanent nylonfilter 

Als vervanging voor de standaard fi lterzak. Voor 
rendabel gebruik van de FEIN DUSTEX 40 bij een 
hoog aandeel steenstof. Zeer lange levensduur. 

Bestelnummer 3 13 22 813 00 0

Toebehoren

Diamantschijf  

Ø 180 mm, speciale opname voor MF 14-1800 

Bestelnummer 6 35 02 146 01 1
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FEIN – specialist voor onverwoestbare 
elektrische gereedschappen.

FEIN is de specialist, wanneer het gaat om professionele en extreem 
betrouwbare elektrische gereedschappen en speciale oplossingen 
op het gebied van metaal, bouw en automotive. Als uitvinder van 
de elektrische handboormachine ontwikkelt FEIN sinds meer dan 
140 jaar innovatieve en onovertroffen effi ciënte oplossingen voor de 
praktijk, die ook overtuigen bij zeer zwaar en langdurig gebruik in 
industrie en ambacht. www.fein.com 

Maak gebruik van de 3 jaar 
FEIN PLUS-garantie
Op alle FEIN elektrische gereedschappen verle-
nen wij u de 3 jaar FEIN PLUS garantie. Hiervoor 
dient u uw nieuwe elektrische handgereedschap 
van FEIN binnen 6 weken na aankoop te registre-
ren op www.fein.com.

Heeft u nog vragen? Of u wilt de nieuwe FEIN werkplekomvormer testen?
Uw speciaalzaak geeft u graag advies:

Duitsland: C. & E. FEIN GmbH
Hans-Fein-Str. 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau
www.fein.com

Nederland: RHH Rotterdams Handelshuis B.V. 
Wagenmakerstraat 13, 2984 RB Ridderkerk, Postbus 3000, 2980 DA Ridderkerk, 
Tel. 0180 441 600
www.fein.nl

België: FEIN BELGIË, InduTools NV, 
Poddegemstraat 94, 1850 Grimbergen, Telefoon 02 270 9660 
www.fein.be


