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Noua generaţie:
Noile polizoare FEIN cu acumulator dotate cu motor inovator PowerDrive.

NOU
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Durabile, performante și robuste: Noile polizoare unghiulare cu 
acumulator FEIN cu motor inovator PowerDrive.
Noile polizoare unghiulare cu acumulator FEIN sunt caracterizate 
printr-un avantaj tehnologic semnificativ: noua generație de motoare 
fără perii FEIN PowerDrive. Piesa de rezistență a mașinii convinge prin 
indestructibilitatea și durata sa de viață maximă. Carcasa motorului 
închisă complet protejează motorul de murdărie, praf și nu necesită 

măsuri suplimentare de protecție a mașinii. Compatibil cu toți acu-
mulatorii FEIN, cu noul acumulator litiu-ion HigHPower, acesta atinge 
performanța maximă și este adecvat pentru multe aplicații datorită 
preselectării electronice, fără trepte, a turației.   

* În comparație cu acumulatorul FEIN 18 V / 5 Ah cu disc de tăiere Ø 125 mm. Material rotund S235JR, Ø 16 mm.

complet încapsulat, nu necesită întreținere.

Turații optime, adaptate la multe materiale și accesorii de șlefui-
re datorită reglării electronice, fără trepte, a turației.

 ꨈ Frână pentru oprirea rapidă a discului. 
 ꨈ Blocatorul contra repornirii oferă protecție împotriva repornirii acciden-
tale. 

 ꨈ Protecție împotriva suprasolicitării a sistemului electronic și a motorului. 
 ꨈ Pornire lentă pentru accelerarea uniformă și sigură a mașinii.

în comparație cu motoarele 
universale cu o putere nomina-
lă de 1 100 Watt.

cu acumulatorii litiu-ion FEIN HigHPower. 
Celulele rezistente la curent de înaltă 
intensitate, cu furnizare de energie elec-
trică permanent ridicată cu o intensitate a 
curentului cu 75 % mai mare decât la acu-
mulatorii litiu-ion normali. Permit cu până 
la 41 % mai multe tăieturi de secționare.*

Motor PowerDrive 
durabil, fără perii

Ideal pentru multe aplicații Protecția utilizatorului în prim-plan

Performant, 
randament cu 
30% mai ridicat

Progres maxim 
al lucrului

Comutator confort cu funcție de 
oprire automată Interfață MultiVolt Mâner antialunecare
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Întotdeauna mașina potrivită. 

Noile polizoare unghiulare FEIN cu acumulator: lucrări flexibile în 
orice loc. Variantele de acumulatori permit lucrări variate și oferă astfel 
scula potrivită pentru fiecare utilizare. Motorul inovator PowerDrive 
garantează putere maximă în toate variantele de execuție – cu și fără 
funcție de oprire automată. Polizoarele unghiulare cu acumulator 
FEIN sunt compatibile cu toate variantele de acumulatori FEIN și pot 
fi comandate individual ca mașină Select sau la set cu doi acumulatori 
Li-ion HigHPower şi încărcător rapid ALG50.

Date tehnice
Tip constructiv CCG 18-115 BL CCG 18-125 BL CCG 18-115 BLPD CCG 18-125 BLPD

Tensiune acumulator V 18 

Capacitate acumulator Ah 5.2

Compatibilitate acumulator Litiu-ion / HigHPower litiu-ion*

Turație la mers în gol rot/min 2 500 - 8 500

Piuliță de prindere rapidă/flanșă M14

Disc de șlefuire/tăiere Ø mm 115 125 115 125

Disc sau suport de şlefuire Ø mm 115 125 115 125

Frână electronică da

Comutator oprire automată nu nu da da

Greutate cu acumulator (EPTA) kg 2,7

Nr. comandă SELECT 7 120 01 62 00 0 7 120 02 62 00 0 7 120 03 62 00 0 7 120 04 62 00 0

PRP fără TVA 1.356,00 RON 1.356,00 RON 1.356,00 RON 1.356,00 RON

Inclus în preţ 1 buc. polizor unghiular cu acumulator, 1 buc. apărătoare de protecție, 1 buc. piuliță de prindere rapidă, 
1 buc. mâner anti-vibrații, 1 buc. cheie, 1 buc. geantă scule din plastic

Nr. comandă set 7 120 01 61 00 0 7 120 02 61 00 0 7 120 03 61 00 0 7 120 04 61 00 0

PRP fără TVA 2.712,00 RON 2.712,00 RON 2.712,00 RON 2.712,00 RON

Inclus în preţ 1 buc. polizor unghiular cu acumulator, 2 buc. acumulatori (HigHPower Li-ion), 1 buc. încărcător rapid ALG50, 1 buc. apărătoa-
re de protecție, 1 buc. piuliță prindere rapidă, 1 buc. mâner anti-vibrații, 1 buc. cheie, 1 buc. geantă scule din plastic

* Cea mai ridicată performanță cu acumulatorul litiu-ion FEIN HigHPower
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Șlefuirea este acum mai 
flexibilă ca niciodată.
Polizoarele FEIN cu acumulator permit lucrări flexibile și asigură 
simultan o capacitate ridicată de îndepărtare. Motorul complet 
încapsulat și fără perii lucrează stabil din punct de vedere al turației, 
este puternic și indestructibil. 

Turații optime, reglabil continuu, pentru 
aplicații în oțel inoxidabil și oțel negru.

datorită motorului fără perii, montat 
independent și separat de carcasă.

în comparație cu motoarele universale 
cu o putere nominală de 1 100 Watt.

datorită interfeței MultiVolt.

în semifabricat datorită gâtului lung și îngust.

Ideal pentru 
multe aplicații

Mers lin și lucru 
fără vibrații

Performant, 
randament cu 
30% mai ridicat

Compatibil cu 
toți acumulatorii  
litiu-ion de la FEIN

Pătrundere adâncă
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Polizoarele drepte FEIN cu acu-
mulator: Specialiști în șlefuire, 
periere, debavurare și lustruire.

Lucrări mobile și în zonele greu accesibile.

Noile polizoare drepte FEIN cu acumulator garantează o durată 
maximă de viață și sunt adecvate pentru multe aplicații. Gâtul lung cu 
guler permite pătrunderea adâncă în semifabricate și asigură lucrări 
flexibile chiar și în zonele greu accesibile. Noua generație de motoare 
FEIN PowerDrive cu carcasa motorului complet închisă permite lucrări 
eficiente. Datorită reglării continue a turației, vitezele de rotație pot fi 
adaptate în mod optim la materialele consumabilelor de șlefuire și la 
materialele semifabricatelor.

Date tehnice  
Tip constructiv AGSZ 18-280 BL AGSZ 18-280 LBL AGSZ 18-90 LBL

Tensiune acumulator V 18 

Capacitate acumulator Ah 5.0

Compatibilitate acumulator Litiu-ion/HigHPower litiu-ion

Turație la mers în gol rot/min 9 000 - 28 000 2 900 - 9 000

Ø max. corp abraziv mm 50

Ø max. bucşa elastică mm 8

Ø max. freză mm 12

Ø max. unealtă de polizare mm - - 80

Greutate fără acumulator (EPTA)kg 1,4 1,6 1,8

Nr. comandă SELECT 7 123 01 62 00 0 7 123 02 62 00 0 7 123 03 62 00 0

PRP fără TVA 1.145,00 RON 1.241,00 RON 1.337,00 RON

Inclus în preţ 1 buc. polizor drept cu acumulator, 1 buc. bucșă elastică Ø 6 mm, 1 buc. cheie fixă cu deschidere de 13, 
1 buc. cheie fixă cu deschidere de 17, 1 buc. geantă scule din plastic 

Nr. comandă SET 7 123 01 61 00 0 7 123 02 61 00 0 7 123 03 61 00 0

PRP fără TVA 2.299,00 RON 2.395,00 RON 2.491,00 RON

Inclus în preţ 1 buc. polizor drept cu acumulator, 2 buc. acumulatori (litiu-ion), 1 buc. încărcător rapid ALG 50, 1 buc. bucșă elastică  
Ø 6 mm, 1 buc. cheie fixă cu deschidere de 13, 1 buc. cheie fixă cu deschidere de 17, 1 buc. geantă scule din plastic
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Noua piesă de rezistență: 
motorul inovator FEIN PowerDrive.
Noul motor FEIN PowerDrive cu concept tehnologic inovator convinge prin 
performanță și robustețe. Motorul complet încapsulat este separat de carcasă și 
asigură lucru cu un nivel redus de vibrații. Nu prezintă uzură, nu necesită între-
ținere și este protejat în mod optim de pulberi ceramice și minerale. Siguranța 
utilizatorului prin funcția de oprire de urgență, fără frână mecanică. Greutatea 
redusă a motorului și durata lungă de viață subliniază tehnologia de vârf FEIN. 

pentru o durată lungă de viață. Nu este necesară 
înlocuirea periilor din carbon. 

pentru o răcire optimă, inclusiv sistem de monitorizare a temperaturii 
în mijlocul motorului pentru protecția împotriva suprasolicitării.

pentru o turaţie mult mai constantă în timpul solicitării în 
comparație cu motoarele universale.

fără frână mecanică.

datorită motorului montat independent, separat de carcasă și 
celor patru amortizoare de vibrații suplimentare.

Nu necesită întreținere 
și are un nivel redus 
de uzură

Aripioare de răcire inovatoare

Stabilitatea turaţieiFuncție de oprire rapidă

Mers lin și lucru fără vibrații
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Tehnologia FEIN HigHPower.
Acumulatorul litiu-ion FEIN HigHPower cu celule rezistente la curent 
de înaltă intensitate asigură aceeași eficiență de lucru. 

 ꨈ Cu până la 41 % mai multe tăieturi.*
 ꨈ Stabilitate înaltă a turației datorită intensităţii curentului cu 75 % mai 
ridicată.

 ꨈ Complet compatibil cu toate sculele FEIN cu acumulator de 18 V.
 ꨈ Protejarea acumulatorului și a sculei împotriva suprasolicitării, 
supraîncălzirii și descărcării profunde, totale cu ajutorul tehnologiei 
FEIN Safetycell. 

 ꨈ Cu 700 g mai ușor și mai mic decât acumulatorii concurenți de înaltă 
intensitate. 

Număr de comandă
PRP

fără TVA
9 26 04 307 01 0 1.356,00RON

Set starter cu acumulatori HigHPower

* În comparație cu acumulatorul FEIN 18 V 5 Ah cu disc de tăiere Ø 125 mm. Material rotund S235JR, Ø 16 mm.

O reușită: gama de scule FEIN cu acumulatori.
Putere maximă în combinație cu 
acumulatorul FEIN HigHPower!

Unică, flexibilă și simplă: gama de scule FEIN cu acumulator oferă maşini performante de 18V,  
pentru prelucrarea metalelor, precum și sculele oscilante.

NOU
Polizor unghiular 

cu acumulator

NOU
Ciocan perforator 

cu acumulator

NOU
Polizor drept cu 

acumulator

Mașină de înșurubat cu 
impact

Maşină de găurit-înşurubat 
în 2 trepte de viteză (cu 
percuţie)

Mașini de găurit cu 
talpă magnetică

Lampă cu LED

SuPercut

MultiMaSter

Foarfece de tablă

Foarfece de 
debitare

Foarfece 
pendular

Mașină de găurit-înșurubat 
cu 4 trepte de viteză

Mașini de 
găurit

Mașină de înșurubat pentru zidărie uscată

Mașină de înșurubat pentru tablă

Mașină de găurit unghiulară

Maşină de filetat



Valorile emisiilor (sunet/vibrație) pot fi găsite la adresa www.fein.com/vibration

FEIN este specialistul în scule electrice profesionale, extrem de fiabile 
și în soluții speciale pentru lucrări în domeniile metal, lemn și mate-
riale compozite. Ca inventator al mașinii de găurit manuale electrice, 
compania FEIN dezvoltă de peste 150 de ani soluții inovatoare, de o 
eficiență imbatabilă, consacrate pentru utilizarea chiar și în condiții de 
exploatare intensă, în domeniul industrial și meșteșugăresc.

Înregistrare scurtă – perioadă de garanție prelungită: 
garanția FEIN PLUS de 3 ani.
Oferim garanția de 3 ani FEIN PLUS pentru toate sculele 
electrice FEIN. Pentru a beneficia de aceasta, noul produs FEIN 
trebuie înregistrat în decurs de 6 săptămâni de la achiziționare, 
la adresa www.fein.com/warranty.

Experimentați acum universul șlefuirii FEIN.
Descoperiți întreaga gamă de polizoare cu acumulator FEIN direct la 
pagina www.fein.com.

FEIN – Specialistul în scule electrice indestructibile.
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Distribuitorul dumneavoastră vă oferă consultanță cu plăcere:

ANI
GARANȚIE 
FEIN PLUS3

INCL. ACUMULATORI LITIU-ION

DE: C. & E. Fein GmbH, Telefon 07173 183-0, www.fein.de

RO: C&E FEIN GmbH Reprezentanta, Telefon +40 745208782, www.fein.ro  4 014586 424019


