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Genialna idea, która jest stale ulepszana.  
Początki oryginału.

W 1967 roku firma FEIN wynalazła pierwsze na świecie elektronarzę-
dzie oscylacyjne. Od blisko 50 lat pracujemy nad dalszym rozwojem 
naszych urządzeń i akcesoriów, dzięki czemu dziś możemy zaofero-
wać największy na rynku system do prac wykończeniowych i remon-
tów. O naszych kompetencjach w dziedzinie produkcji elektronarzę-
dzi najlepiej świadczą liczne patenty, np. system antywibracyjny. 

Nowym mocowaniem narzędzi Starlock ponownie potwierdzamy 
naszą czołową pozycję na rynku narzędzi oscylacyjnych – i znów 
wyznaczamy nowe standardy.

Pierwszy oryginał: Piła FEIN z oscylującym brzeszczotem z 1967 roku.

Najlepsze urządzenia oscylacyjne. Od 1967 roku i w przyszłości.
 ꨈ Dowiedz się więcej na stronie 7–15.

„Z przekonania używam tylko oryginału.“

Josche Frankenberger, wykonawca rekwizytów i projektant mebli

NOWOŚĆ!
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Najlepsze urządzenia. 
Najlepsze akcesoria. Skuteczny system.
Dla nas urządzenie i akcesoria nie są osobnymi elementami. Jedno bez 
drugiego nie osiągnie swych pełnych możliwości. Dlatego stworzy-
liśmy system, który idealnie łączy ich atuty. System tworzą nasze 
urządzenia oscylacyjne oraz największy na rynku wybór akcesoriów, 
gwarantujący niezwykle szerokie spektrum zastosowań. System za-

pewnia najwyższą precyzję, maksymalny komfort, największe tempo i 
perfekcyjne efekty pracy. Mówiąc krótko: oferuje najlepsze rozwiąza-
nia do tysięcy profesjonalnych zastosowań.

Zalety urządzeń FEIN

 ꨈ Maksymalna moc i odporność, stworzone do użytku profesjo-
nalnego w rzemiośle i przemyśle.

 ꨈ Największy wybór urządzeń na rynku, w wersji sieciowej lub 
akumulatorowej.

 ꨈ Znaczna przewaga technologiczna dzięki licznym opatentowa-
nym rozwiązaniom, takim jak system antywibracyjny.

Zalety oryginalnych akcesoriów FEIN

 ꨈ Największa na rynku oferta akcesoriów we wszystkich 3 klasach 
mocy Starlock. Starlock to nowy standard mocowania do elek-
tronarzędzi oscylacyjnych.

 ꨈ Doskonała jakość FEIN zapewniająca największą trwałość, naj-
wyższe tempo i perfekcyjne efekty pracy.

 ꨈ Liczne akcesoria dostępne wyłącznie w FEIN do wielu różnych 
zastosowań.

Optymalna 
funkcjonalność

Najlepsze
tempo pracy

Perfekcyjne 
efekty

Jakość 
Made in Germany

=
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Zalety FEIN Starlock:

 ꨈ Szybka, bezpieczna i komfortowa wy-
miana narzędzi w rekordowo krótkim 
czasie poniżej 3 sekund.

 ꨈ 100-procentowe przenoszenie mocy 
dzięki trójwymiarowemu mocowaniu 
narzędzia, co zapewnia najwyższe 
tempo pracy.

 ꨈ  Precyzyjne efekty pracy dzięki orygi-
nalnym akcesoriom FEIN, które wy-
różniają się nadzwyczajną sztywnością.

Starlock: Nowy standard mocowania 
do elektronarzędzi oscylacyjnych – najszybsza  
wymiana narzędzi i maksymalne przenoszenie siły.

W celu zamocowania wystarczy ustawić 
i wcisnąć narzędzie w mocowanie Starlock.

Aby zdjąć narzędzie, należy otworzyć dźwignię 
mocującą…

... … i wypchnąć narzędzie!

Starlock. Czasami o jakości decydują detale. Doskonałym tego przykładem jest Starlock – 
nowe innowacyjne mocowanie narzędzi. Starlock umożliwia wymianę narzędzia w zaledwie 3 
sekundy. Jednocześnie gwarantuje jego perfekcyjne zamocowanie, a tym samym maksymalne 
przenoszenie mocy. Efekt: jeszcze wyższe tempo pracy niezależnie od zastosowania.

na wymianę 
narzędzi

3 s
PONIŻEJ

przenoszenia 
siły

100%
TRÓJWYMIAROWY KSZTAŁT

Poznaj technologię na stronie: www.fein.com/original

NOWOŚĆ!



6

Innowacyjny i jedyny w swoim rodzaju:
system antywibracyjny FEIN.

System antywibracyjny zastosowany w urządzeniach oscylacyjnych 
FEIN zmniejsza wibracje i hałas poprzez oddzielenie silnika i obudowy, 
co znacznie zwiększa komfort pracy. To wynalezione i opatentowane 
przez firmę FEIN rozwiązanie zapewnia pełne przenoszenie mocy 

Nawet w niekorzystnych warunkach osiąga 
maksymalnie klasę drgań 1. Dzięki temu 
można pracować aż 8 razy dłużej*, póki nie 
osiągnie się obowiązującej w Niemczech 
i większości krajów UE dziennej wartości 
granicznej obciążenia wibracją.

Hałas jest szkodliwy dla zdrowia. Dzięki 
systemowi antywibracyjnemu FEIN poziom 
ciśnienia akustycznego emitowanego przez 
urządzenia oscylacyjne FEIN** jest zreduko-
wany o blisko połowę. Zapewnia to najwyż-
szy komfort użytkownika podczas długich 
godzin pracy, np. przy szlifowaniu lub od-
nawianiu dużych powierzchni. Jednocześnie 
minimalizuje uciążliwość dla otoczenia.

Nowe urządzenia oscylacyjne FEIN tną szyb-
ciej od poprzednich modeli nawet o 35%. 
Urządzenia oscylacyjne FEIN z mocowaniem 
narzędzi Starlock i systemem antywibra-
cyjnym wyróżniają się imponującą mocą, 
stanowiąc perfekcyjną odpowiedź na tysiące 
profesjonalnych wyzwań.

mniej wibracji
70%
Nawet

mniejszy  
hałas**

50%
Nawet

wyższe 
tempo pracy

35%
Nawet

silnika na narzędzie. Zapewnia to maksymalizację tempa pracy przy 
jednoczesnej minimalizacji obciążenia dla użytkownika.

TYLKO W 

FEIN

*  w porównaniu z FMT 250 i wieloma konkurencyjnymi produktami
**   ciśnienie akustyczne mierzone przy urządzeniu pracującym z maksymalną prędkością obrotową bez narzędzia
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Zalety:

 ꨈ 50-letnie doświadczenie w technologii oscylacji.
 ꨈ Najlepsze efekty pracy i maksymalna trwałość dzięki oryginalnym 
akcesoriom FEIN.

 ꨈ Niezrównana moc i wszechstronność zastosowań.
 ꨈ Wysoka jakość „Made in Germany“.

Odpowiednie narzędzie do każdego zastosowania.
Najbardziej innowacyjne urządzenia oscylacyjne FEIN.
Narzędzia oscylacyjne FEIN są skierowane do profesjonalistów, szu-
kających wydajnego i efektywnego systemu. System tworzą cenione 
przez miliony użytkowników elektronarzędzia FEIN oraz odpowied-
nie oryginalne akcesoria do prac wykończeniowych i remontów.

Doskonała jakość FEIN, najwyższa moc urządzeń oraz niezwykle 
szeroki wybór akcesoriów zadowolą nawet najbardziej wymagających 
użytkowników.

FEIN MultItalENt
Najlepsze wejście do 
klasy profesjonalnej. 
Niedroga alternatywa dla 
wszystkich, którzy nie chcą 
rezygnować z wysokiej jakości i 
mocy, lecz przykładają mniejszą 
wagę do najwyższego komfortu 
obsługi.

250 W / 12 V

SyStEM aNtyWIbracyJNy
*

* do urządzenia Multitalent w wersji akumulatoro-
wej AFMT 12 SL / AFMT12 QSL

Nadaje się do akcesoriów  
Starlock i StarlockPlus.

FEIN MultIMaStEr
Jedyne i niepowta-
rzalne narzędzie 
oscylacyjne.
Sprawdzone uniwersalne urzą-
dzenie o najwyższej jakości, sto-
sowane przez profesjonalnych 
użytkowników na całym świecie 
do prac wykończeniowych i 
remontów.

SyStEM aNtyWIbracyJNy
*

350 W / 18 V

Nadaje się do akcesoriów  
Starlock i StarlockPlus.

FEIN SuPErcut
Najlepszy system  
do zastosowań  
specjalnych.

Niezastąpiony w branżach 
wymagających specjalnego 
wyposażenia do szczególnych 
zastosowań, dla użytkowników 
oczekujących maksymalnej 
mocy i trwałości.  Urządzenie 
FEIN superCut można łączyć ze 
wszystkimi akcesoriami FEIN.

SyStEM aNtyWIbracyJNy
*

450 W / 18 V

Nadaje się do akcesoriów  
Starlock, StarlockPlus i  

StarlockMax.

Od 

739,20 zł
netto (bez VAT)

Od 

950,40 zł
netto (bez VAT)

Od 

1755,60 zł
netto (bez VAT)
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Nowy FEIN MultItalENt.  
Najlepsze wejście do klasy profesjonalnej.
Urządzenie FEIN Multitalent to najlepsze rozwiązanie dla wszystkich, 
którzy szukają niedrogiego profesjonalnego narzędzia, lecz jednocze-
śnie nie chcą rezygnować z jakości i wysokiej mocy. Ten uniwersalny 
system do prac wykończeniowych i remontowych można łączyć 

z niemal wszystkimi akcesoriami Starlock i StarlockPlus, a szeroki 
wybór oryginalnych akcesoriów wyznacza standardy dla wszystkich 
dostępnych na rynku urządzeń oscylacyjnych. 

Mocowanie narzędzi StarlockPlus

Perfekcyjne osadzenie akcesoriów dzięki trójwymiarowemu kształto-
wi. 100-procentowe przenoszenie mocy zapewniające tempo pracy 
wyższe o 35%.  

Nadaje się do akcesoriów Starlock  
i StarlockPlus.

QuickIN

Opatentowany system szybkiego mocowania bez użycia klucza.  
W połączeniu z systemem Starlock gwarantuje najszybszą wymianę 
narzędzi w czasie krótszym niż 3 sekundy, bezpiecznie i komfortowo.

Mocny silnik 250 W

Silnik odporny na długotrwałe obciążenie i 
przeciążenia, z wysoką zawartością miedzi 
zapewniającą maksymalną moc. Niezwykle 
spokojna praca dzięki obustronnemu oparciu 
na łożyskach kulkowych. Konstrukcja garnko-
wa zapewniająca najwyższą stabilność.

Przewód przemysłowy  

Duża swoboda ruchu dzięki 5-metrowemu 
gumowemu przewodowi w jakości przemy-
słowej.

Silnik DC  

Sprawdzona technologia silnika. Niewielkie 
rozmiary, duża efektywność i wysoki mo-
ment obrotowy.

Technologia SafetyCell 12 V

Akumulatory litowo-jonowe z monitoro-
waniem poszczególnych ogniw. Perfekcyjna 
ochrona przed przeciążeniem, przegrzaniem i 
głębokim rozładowaniem. Wskaźnik nałado-
wania na każdym akumulatorze.

System antywibracyjny

Unikalne rozwiązanie na rynku: efektywna redukcja wi-
bracji dzięki całkowitemu oddzieleniu silnika od obudowy. 
Zapewnia bezpieczeństwo i komfort pracy przy minimal-
nym obciążeniu fizycznym i doskonałej redukcji hałasu.

NOWOŚĆ!
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FeIN MultItaleNt QuIckStart
FeIN MultItaleNt QuIckStart  

w wersji akumulatorowej
Model FMT 250 QSL AFMT 12 QSL

Uniwersalny system do prac wykończeniowych i remontowych 
z podstawowym wyposażeniem do szlifowania i cięcia.

Uniwersalny system do prac wykończeniowych i remontowych 
z mocowaniem QuickIN oraz podstawowym wyposażeniem do 

szlifowania i cięcia, w wersji akumulatorowej.

Mocowanie narzędzia StarlockPlus* StarlockPlus*

Wymiana narzędzi QuickIN QuickIN

System antywibracyjny – 

Elektroniczna regulacja obrotów  

Prądnica tachometryczna – 
Uchwyt Softgrip  

Znamionowy pobór mocy W 250 –
Częstotliwość obr./min 11 000 – 20 000 11 000 – 18 000 

Masa [wg EPTA] kg 1,4 1,5

Długość przewodu m 5 –

Napięcie akumulatora V – 12

Pojemność akumulatora Ah – 2,5

Nr katalogowy 7 229 53 61 7 129 25 61

Sugerowana cena netto (bez VAT) 739,20 zł 1051,60 zł

Sugerowana cena brutto (z VAT) 909,22 zł 1293,47 zł

Cena obejmuje: 1 FEIN FMT 250 QSL, 
1 płytka ścierna, po 3 arkusze papieru ściernego (ziarnistość 80, 

120, 180), 
1 brzeszczot E-Cut Universal (44 mm), 

1 walizka z tworzywa sztucznego

1 FEIN AFMT 12 QSL, 
1 płytka ścierna, po 3 arkusze papieru ściernego (ziarnistość 80, 

120, 180), 1 brzeszczot e-Cut Universal (29 mm),
2 akumulatory litowo-jonowe (2,5 Ah), 

1 ładowarka ALG 50, 
1 walizka z tworzywa sztucznego

*nadaje się do akcesoriów Starlock i StarlockPlusZestawy FMT/AFMT są dostępne również z urządzeniem bez QuickIN.

Przegląd zestawów.
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Nowy FEIN MultIMaStEr.  
Jedyne i niepowtarzalne narzędzie oscylacyjne.
Urządzenie FEIN MultiMaster jest dostępne na rynku od blisko 50 
lat i zdobyło uznanie milionów nawet najbardziej wymagających 
użytkowników na całym świecie. Posiada kompletne wyposażenie 
ułatwiające codzienną ciężką pracę i zwiększające jej bezpieczeństwo. 

Wyróżnia się doskonałą jakością, odpornością na obciążenia i trwa-
łością. Dzięki innowacyjnej technologii zapewnia mniejsze wibracje, 
powoduje mniejszy hałas i jest mocniejsze w stosunku do wszystkich 
poprzednich modeli. Można je łączyć ze wszystkimi akcesoriami 
Starlock i StarlockPlus.

Mocowanie narzędzi StarlockPlus

Perfekcyjne osadzenie akcesoriów dzięki trójwymiarowemu kształto-
wi. 100-procentowe przenoszenie mocy zapewniające tempo pracy 
wyższe o 35%.  

Nadaje się do akcesoriów Starlock  
i StarlockPlus.

QuickIN

Opatentowany system szybkiego mocowania bez użycia klucza.  
W połączeniu z systemem Starlock gwarantuje najszybszą wymianę 
narzędzi w czasie krótszym niż 3 sekundy, bezpiecznie i komfortowo.

System antywibracyjny

Unikalne rozwiązanie na rynku: efektyw-
na redukcja wibracji dzięki całkowitemu 
oddzieleniu silnika od obudowy. Za-
pewnia bezpieczeństwo i komfort pracy 
przy minimalnym obciążeniu fizycznym i 
doskonałej redukcji hałasu.

NOWOŚĆ!

Silnik DC  

Sprawdzona technologia silnika. Niewielkie 
rozmiary, duża efektywność i wysoki mo-
ment obrotowy.

Technologia SafetyCell 18 V

Akumulatory litowo-jonowe z monitoro-
waniem poszczególnych ogniw. Perfekcyjna 
ochrona przed przeciążeniem, przegrzaniem i 
głębokim rozładowaniem. Wskaźnik nałado-
wania na każdym akumulatorze.

Mocny silnik 350 W

Silnik odporny na długotrwałe obciążenie i 
przeciążenia, z wysoką zawartością miedzi 
zapewniającą maksymalną moc. Niezwykle 
spokojna praca dzięki obustronnemu oparciu 
na łożyskach kulkowych. Konstrukcja garn-
kowa zapewniająca najwyższą stabilność.

Złącze

Złącze mechaniczne do użytku stacjonarnego w uchwycie do stołu lub 
stojaka wiertarskiego lub do zamocowania ogranicznika głębokości.

Metalowa przekładnia

Wysoka odporność na obciążenia i maksymalna trwałość. Wszystkie 
elementy przekładni są wykonane z metalu. 

Przewód przemysłowy  

Duża swoboda ruchu dzięki 5-metrowemu 
gumowemu przewodowi w jakości przemy-
słowej.
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Przegląd zestawów.
 FeIN MultIMaSter  

QuIckStart
 FeIN MultIMaSter top

FeIN MultIMaSter  
w wersji akumulatorowej

Model FMM 350 QSL FMM 350 QSL AFMM 18 QSL

Uniwersalny system do prac wykończenio-
wych i remontowych z zestawem akceso-
riów do szerokiego spektrum zastosowań.

Uniwersalny system do prac wykończenio-
wych i remontowych z największym zesta-
wem akcesoriów do szerokiego spektrum 

zastosowań.

Wydajny, uniwersalny system do prac 
wykończeniowych i remontowych w wersji 

akumulatorowej z systemem QuickIN 
i zestawem akcesoriów do szerokiego 

spektrum zastosowań.

Mocowanie narzędzia StarlockPlus* StarlockPlus* StarlockPlus*
Wymiana narzędzi QuickIN QuickIN QuickIN
System antywibracyjny   

Elektroniczna regulacja obrotów   

Prądnica tachometryczna   
Uchwyt Softgrip   

Znamionowy pobór mocy W 350 350 –
Częstotliwość obr./min 10 000 – 19 500 10 000 – 19 500 11 000 – 18 500 

Masa [wg EPTA] kg 1,4 1,4 1,8

Długość przewodu m 5 5 –

Napięcie akumulatora V - - 18

Pojemność akumulatora Ah - - 2,5

Nr katalogowy 7 229 52 62 7 229 52 61 7 129 22 61

Sugerowana cena netto (bez VAT) 950,40 zł 1144,00 zł 1491,60 zł

Sugerowana cena brutto (z VAT) 1168,99 zł 1407,12 zł 1834,67 zł

Cena obejmuje: 1 FEIN FMM 350 QSL,1 płytka ścierna,  
po 3 arkusze papieru ściernego (ziarnistość 
60, 80, 120 i 180), 1 sztywna szpachelka, 

1 brzeszczot segmentowy ze stali szybkotną-
cej, 1 brzeszczot e-Cut Long Life (65 mm), 

1 brzeszczot e-Cut Universal (44 mm), 
1 walizka z tworzywa sztucznego

1 FEIN FMM 350 QSL,1 płytka ścierna, po 
3 arkusze papieru ściernego (ziarnistość 60, 
80, 120 i 180), 1 płytka ścierna z otworami, 
po 3 arkusze papieru ściernego z otworami 
(ziarnistość 60, 80, 120, 180), 1 talerz szli-

fierski Ø 115 mm z otworami, po 2 arkusze 
papieru ściernego z otworami (ziarnistość 

60, 80, 180), 1 odciąg pyłu, 1 sztywna 
szpachelka, 1 brzeszczot segmentowy ze 

stali szybkotnącej, 1 brzeszczot e-Cut Long 
Life (35 mm i 65 mm), 1 brzeszczot e-Cut 

Universal (44 mm), 1 brzeszczot segmentowy 
z węglików spiekanych, 1 tarnik z węglików 

spiekanych, 1 walizka z tworzywa sztucznego

1 FEIN AFMM 18 QSL,1 płytka ścierna,  
po 3 arkusze papieru ściernego (ziarnistość 

60, 80, 120, 180), 1 sztywna szpachelka, 
1 brzeszczot segmentowy ze stali szybkotną-
cej, 1 brzeszczot e-Cut Long Life (65 mm), 

1 brzeszczot e-Cut Universal (44 mm),  
2 baterie litowo-jonowe (2,5 Ah), 1 ładowar-
ka ALG 50, 1 walizka z tworzywa sztucznego

*nadaje się do akcesoriów Starlock i StarlockPlusWartości emisji (hałas/wibracje) można znaleźć na stronie www.fein.com/vibration
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Nowy FEIN SuPErcut cONStructION.  
Najlepszy system do zastosowań specjalnych.
FEIN superCut ConstruCtion to specjalista w gronie elektronarzędzi 
oscylacyjnych. Niezastąpiony w branżach wymagających specjalnego 
wyposażenia do szczególnych zastosowań dla użytkowników oczeku-
jących maksymalnej mocy i trwałości.  

FEIN superCut ConstruCtion z mocowaniem StarlockMax można 
łączyć ze wszystkimi akcesoriami FEIN, co zapewnia nieograniczoną 
swobodę zastosowania.

Mocowanie narzędzi StarlockMax

Perfekcyjne osadzenie akcesoriów dzięki trójwymiarowemu kształto-
wi. 100-procentowe przenoszenie mocy zapewniające tempo pracy 
wyższe o 35%. 

Nadaje się do  
akcesoriów Starlock, 

 StarlockPlus i StarlockMax.

QuickIN

Opatentowany system szybkiego mocowania bez użycia klucza. W 
połączeniu z systemem Starlock gwarantuje najszybszą wymianę na-
rzędzi w czasie krótszym niż 3 sekundy, bezpiecznie i komfortowo.

Technologia SafetyCell 18 V

Akumulatory litowo-jonowe z monitoro-
waniem poszczególnych ogniw. Perfekcyjna 
ochrona przed przeciążeniem, przegrzaniem i 
głębokim rozładowaniem. Wskaźnik nałado-
wania na każdym akumulatorze.

Silnik FEIN PowerDrive

Bezszczotkowy, niezużywający się silnik o 
wysokiej mocy i bardzo wysokim współ-
czynniku sprawności. Wytrzymały wałek 
napędowy i pyłoszczelna obudowa zapew-
niają najwyższą trwałość i odporność na 
obciążenia.

Mocny silnik 450 W

Silnik o mocy 450 W zapewnia optymalne 
tempo pracy. Silnik FEIN odporny na dłu-
gotrwałe obciążenie i przeciążenia z wysoką 
zawartością miedzi zapewniającą maksymalną 
moc. 

Przewód przemysłowy  

Duża swoboda ruchu dzięki 5-metrowemu 
gumowemu przewodowi w jakości przemy-
słowej.

System antywibracyjny

Unikalne rozwiązanie na rynku: efektyw-
na redukcja wibracji dzięki całkowitemu 
oddzieleniu silnika od obudowy. Zapewnia 
bezpieczeństwo i komfort pracy przy mini-
malnym obciążeniu fizycznym i doskonałej 
redukcji hałasu.

NOWOŚĆ!

Metalowa przekładnia

Wysoka odporność na obciążenia i maksymalna trwałość. Wszystkie 
elementy przekładni są wykonane z metalu. 
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           FeIN Supercut coNStructIoN

Model
FSC 500 QSL

(dostępny od II półrocza 2016)
AFSC 18 QSL AFSC 18 QCSL

Mocne narzędzie oscylacyjne z systemem  
szybkiego mocowania, do prac wykończenio-

wych i remontowych.

Najmocniejsze akumulatorowe narzędzie oscylacyjne z systemem szybkiego 
mocowania, do prac wykończeniowych i remontowych.

Mocowanie narzędzia StarlockMax* StarlockMax* StarlockMax*

Wymiana narzędzi QuickIN QuickIN QuickIN

System antywibracyjny   

Elektroniczna regulacja obrotów   

Prądnica tachometryczna   

Złącze mechaniczne   
Uchwyt Softgrip   

Znamionowy pobór mocy W 450 - -
Częstotliwość obr./

min 11 000 – 18 500 10 000 – 19 500 10 000 – 19 500

Masa [wg EPTA] kg 1,6 1,8 1,6

Długość przewodu m 5 - -

Napięcie akumulatora V – 18 18

Pojemność akumulatora Ah – 5 2,5

Nr katalogowy 7 229 46 61 7 129 27 61 7 129 27 62
Sugerowana cena netto  
(bez VAT)

1755,60 zł 2063,60 zł 1755,60 zł

Sugerowana cena brutto  
(z VAT)

2159,39 zł 2538,23 zł 2159,39 zł

Cena obejmuje: 1 FEIN FSC 500 QSL 1 FEIN AFSC 18 QSL, 
2 akumulatory (litowo-jonowe, 18 V,  

5 Ah), 1 ładowarka 

1 FEIN AFSC 18 QCSL,  
2 akumulatory (litowo-jonowe, 18 V, 2,5 Ah), 

1 ładowarka 

*nadaje się do akcesoriów Starlock, StarlockPlus i StarlockMax

Przegląd zestawów.
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Profesjonalny zestaw FEIN stanowi doskonałe wyposażenie do 
wszystkich prac wykończeniowych i remontowych – do wykończe-
nia wnętrz, napraw i demontażu okien, wymiany płytek, remontów 
łazienek oraz do instalacji grzewczych i sanitarnych. Akcesoria są 
dostosowane precyzyjnie do poszczególnych zadań. Podczas prac 
wykończeniowych brzeszczoty e-Cut zapewniają precyzyjne cięcie, a 
podczas wszystkich prac związanych z oknami odpowiednie nasadki 

Profesjonalne zestawy FEIN.

Profesjonalny zestaw FeIN do prac wykończeniowych i stolarskich

Najlepszy system do prac wykończeniowych i remontowych ze specjalnym wyposażeniem do szybkiego i 
precyzyjnego cięcia podczas montażu elementów z drewna.

Nr katalogowy 7 229 46 62 7 129 27 64

Sugerowana cena netto 
(bez VAT)

2195,60 zł 2503,60 zł

Sugerowana cena brutto 
(z VAT)

2700,59 zł 3079,43 zł

Cena obejmuje: 1 FEIN FSC 500 QSL 1 FEIN AFSC 18 QSL 
2 akumulatory (litowo-jonowe, 18 V,  

5 Ah) 1 ładowarka ALG 50

1 brzeszczot ze stali szybkotnącej do drewna Ø 100 mm, 1 ogranicznik głębokości, 2 brzeszczoty E-Cut Precision BIM 
(typ 205, 208), 5 brzeszczotów E-Cut Long Life (typ 183, 160, 161, 201, 203), 2 brzeszczoty E-Cut Universal (typ 151, 
152), 1 płytka ścierna, po 5 arkuszy papieru ściernego (ziarnistość 80, 120, 180), 1 walizka z tworzywa sztucznego

Profesjonalny zestaw FeIN do naprawy i wymiany okien

Najlepszy system do prac wykończeniowych i remontowych ze specjalnym wyposażeniem do demontażu 
starych okien i wymiany szyb ze szkła zespolonego mocowanych na kit.

Nr katalogowy 7 229 46 63 7 129 27 66

Sugerowana cena netto 
(bez VAT)

2159,60 zł 2503,60 zł

Sugerowana cena brutto 
(z VAT)

2700,59 zł 3079,43 zł

Cena obejmuje: 1 FEIN FSC 500 QSL 1 FEIN AFSC 18 QSL, 2 akumulatory,  
1 ładowarka ALG 30

1 brzeszczot ze stali szybkotnącej do drewna Ø 100 mm, 1 brzeszczot ze stali szybkotnącej do metalu Ø 
100 mm, 1 brzeszczot E-Cut Long Life (typ 203), 1 brzeszczot E-Cut Universal (typ 152), 1 nóż w kształcie 
grzybka, 1 brzeszczot segmentowy (typ 244), 1 ogranicznik głębokości, 1 płytka ścierna, po 5 arkuszy papieru 
ściernego (ziarnistość 80, 120, 180), 1 walizka z tworzywa sztucznego

FSC 500 QSL 
(dostępny od II kwartału 2016)

FSC 500 QSL 
(dostępny od II kwartału 2016)

AFSC 18 QSL

AFSC 18 QSL

gwarantują oszczędność czasu aż o 80%. Profesjonalny zestaw do 
wymiany płytek i remontów łazienek zawiera akcesoria z powłoką 
diamentową i z węglików spiekanych, które umożliwiają perfekcyjne 
wycinanie płytek, usuwanie spoin między płytkami oraz ścinanie kleju 
do płytek. Nasadki czwartego zestawu są przeznaczone specjalnie do 
precyzyjnego wycinania w płytach budowlanych otworów na kable 
elektryczne oraz rury wodne i grzewcze. 
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Profesjonalny zestaw FEIN do płytek / remontów łazienek

Najlepszy system do prac wykończeniowych i remontowych ze specjalnym wyposażeniem do perfekcyjnego 
wycinania płytek ceramicznych i usuwania spoin pomiędzy płytkami podczas remontów pomieszczeń 
sanitarnych.

Nr katalogowy 7 229 46 64 7 129 27 67

Sugerowana cena netto 
(bez VAT)

2195,60 zł 2503,60 zł

Sugerowana cena brutto 
(z VAT)

2700,59 zł 3079,43 zł

Cena obejmuje: 1 FEIN FSC 500 QSL 1 FEIN AFSC 18 QSL, 2 akumulatory, 
1 ładowarka ALG 30

1 nóż segmentowy z powłoką diamentową (typ 243), 1 brzeszczot z węglików spiekanych Ø 105 mm  
(typ 214), 2 brzeszczoty E-Cut Universal (typ 151, 152), 1 nóż w kształcie grzybka, 1 szpachelka, 2 trójkątne 
tarniki z powłoką z węglików spiekanych, z otworami do odciągu pyłu, 1 walizka z tworzywa sztucznego

Profesjonalny zestaw FEIN do prac instalatorskich

Najlepszy system do prac wykończeniowych i remontowych ze specjalnym wyposażeniem do 
najważniejszych zastosowań związanych z remontami pomieszczeń sanitarnych.

Nr katalogowy 7 229 46 65 7 129 27 68

Sugerowana cena netto 
(bez VAT)

2195,60 zł 2503,60 zł

Sugerowana cena brutto 
(z VAT)

2700,59 zł 3079,43 zł

Cena obejmuje: 1 FEIN FSC 500 QSL 1 FEIN AFSC 18 QSL, 2 akumulatory,  
1 ładowarka ALG 30

1 nóż segmentowy z powłoką diamentową (typ 243), 1 brzeszczot z węglików spiekanych Ø 105 mm (typ 
214), 2 brzeszczoty E-Cut Universal (typ 151, 152), 1 nóż w kształcie grzybka, 1 szpachelka, 2 trójkątne tarniki 
z powłoką z węglików spiekanych, z otworami do odciągu pyłu, 1 walizka z tworzywa sztucznego

FSC 500 QSL 
(dostępny od II kwartału 2016)

FSC 500 QSL 
(dostępny od II kwartału 2016)

AFSC 18 QSL

AFSC 18 QSL
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Najlepsze rozwiązanie do tysięcy zastosowań  
profesjonalnych i specjalnych.
Sięgnij po oryginalne akcesoria FEIN z nowym mocowaniem narzędzi 
Starlock. Zostały one stworzone specjalnie do współpracy z urzą-
dzeniami oscylacyjnymi FEIN. W połączeniu z nowymi urządzeniami 
tworzą kompleksowy system, oferujący idealne rozwiązanie do 

niemal każdego zadania. Zapewniają bezpieczną, komfortową i szybką 
wymianę narzędzi w rekordowo krótkim czasie poniżej 3 sekund. 
Jednocześnie system zapewnia perfekcyjne osadzenie narzędzi –  
a dzięki temu optymalne przenoszenie mocy. 

Zalety:

 ꨈ Wykonanie z najlepszych materiałów.
 ꨈ Sprawdzona i uznana jakość FEIN od blisko 50 lat.
 ꨈ Maksymalne tempo pracy i doskonała trwałość.
 ꨈ Niezwykle różnorodny wybór produktów.
 ꨈ Maksymalne efekty pracy tylko z systemem FEIN.

Made by FEIN

To dla nas nie tylko etykieta, lecz znak jakości. Skonstruowane 
i wyprodukowane przez FEIN – oznacza staranny dobór ma-
teriałów, perfekcyjną jakość wykonania, maksymalną trwałość i 
najwyższą precyzję. 

Made by FEIN to obietnica dana naszym klientom: elektronarzę-
dzia FEIN są więcej niż wytrzymałe – są niezniszczalne.

Więcej informacji na temat akcesoriów znajduje się na stronie: 
www.fein.com/original
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✓ FEIN Multitalent

✓ FEIN MultiMaster

✓ FEIN superCut

✓  Bosch, Makita, Rigid,  
Milwaukee u.v.m.

✓ FEIN Multitalent

✓ FEIN MultiMaster

✓ FEIN superCut

✓  Bosch

✓ FEIN superCut

✓  Bosch

„Jakość, precyzja,  
niezawodność – to właśnie 
oznacza dla mnie oryginał.“
Tobias Abele, stolarz i restaurator

Nowy standard mocowania narzędzi do 
urządzeń oscylacyjnych.
Starlock to uniwersalne mocowanie oryginalnych akcesoriów FEIN do narzędzi. 
Jest w 100% kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami oscylacyjnymi FEIN.

Nowy kształt 3D

 ꨈ Perfekcyjne osadzenie akcesoriów zapewnia nawet 45% wyższe 
tempo pracy.

 ꨈ Spokojna praca umożliwia większą precyzję.
 ꨈ Znaczna redukcja hałasu.

 ꨈ Szybka i bezpieczna wymiana narzędzi w czasie krótszym niż  
3 sekundy.

 ꨈ Doskonała jakość materiałów i wykonania zapewniająca  
maksymalną trwałość.

NOWOŚĆ!

Uniwersalne mocowanie narzędzi do 
wszystkich urządzeń oscylacyjnych FEIN oraz 
większości dostępnych na rynku urządzeń 
wielofunkcyjnych.

Mocowanie narzędzi do wszystkich urządzeń 
oscylacyjnych FEIN oraz innych urządzeń 
wielofunkcyjnych z mocowaniem  
StarlockPlus.

Mocowanie narzędzi do FEIN superCut i in-
nych urządzeń oscylacyjnych z mocowaniem 
StarlockMax.

Starlock pasuje do: StarlockPlus pasuje do: StarlockMax pasuje do:

Starlock, nowy standard mocowania akcesoriów do narzędzi wielofunkcyjnych to zgłoszone do ochrony patentowej wspólne rozwiązanie firmy FEIN i BOSCH. 
Starlock, StarlockPlus i StarlockMax to zarejestrowane znaki towarowe firmy C. & E. Fein GmbH i Robert Bosch GmbH.
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Długość Szerokość Szt. Nr katalogowy Cena sugerowana w zł
bez VAT z VAT

50 mm 65 mm 1 6 35 02 208 21 0 72,30 88,93

50 mm 65 mm 3 6 35 02 208 22 0 206,00 253,38

50 mm 65 mm 5 6 35 02 208 23 0 325,20 400,00

50 mm 65 mm 10 6 35 02 208 24 0 614,20 755,47

Brzeszczot E-cut Precision BiM

Długość Szerokość Szt. Nr katalogowy Cena sugerowana w zł
bez VAT z VAT

50 mm 45 mm 1 6 35 02 206 21 0 68,70 84,50

50 mm 45 mm 3 6 35 02 206 22 0 195,70 240,71

50 mm 45 mm 5 6 35 02 206 23 0 308,90 379,95

50 mm 45 mm 10 6 35 02 206 24 0 583,50 717,71

Brzeszczot E-cut Precision BiM

Długość Szerokość Szt. Nr katalogowy Cena sugerowana w zł
bez VAT z VAT

50 mm 35 mm 1 6 35 02 205 21 0 66,90 82,29

50 mm 35 mm 3 6 35 02 205 22 0 190,50 234,32

50 mm 35 mm 5 6 35 02 205 23 0 300,80 369,98

50 mm 35 mm 10 6 35 02 205 24 0 568,20 698,89

Brzeszczot E-cut Precision BiM

Długość Szerokość Szt. Nr katalogowy Cena sugerowana w zł
bez VAT z VAT

50 mm 55 mm 1 6 35 02 207 21 0 70,50 86,72

50 mm 55 mm 3 6 35 02 207 22 0 200,80 246,98

50 mm 55 mm 5 6 35 02 207 23 0 317,10 390,03

50 mm 55 mm 10 6 35 02 207 24 0 598,80 736,52

Brzeszczot E-cut Precision BiM

Teraz jeszcze  

wyższa trwałość

 ꨈ 3 x dłuższa trwałość w połączeniu 
z precyzją e-Cut dzięki ząbkom z 
bimetalu.

 ꨈ Nowa geometria brzeszczota i bimeta-
lowe uzębienie zapobiegają wyłamywa-
niu się ząbków.

Dłuższa trwałość

 ꨈ Dzięki specjalnej geometrii brzeszczota 
możliwe jest cięcie twardego drewna i 
wykonywanie cięć wgłębnych.

Wszechstronność

 ꨈ Szybka i stała prędkość cięcia dzięki 
zastosowaniu wysokiej jakości, oryginal-
nego uzębienia japońskiego.

Duża prędkość cięcia

 ꨈ Doskonała jakość cięcia bez wystrzę-
pień dzięki zastosowaniu oryginalnego 
uzębienia japońskiego.

 ꨈ Łatwiejsze przystawianie brzeszczota 
dzięki nowej geometrii.

 ꨈ Najlepsza precyzja zapewniona przez 
wyjątkowo sztywny uchwyt ze stali 
nierdzewnej.

Najwyższa jakość cięcia

FEIN E-cut Precision BiM: japońska tradycja,  
rewolucjonizuje urządzenia oscylacyjne FEIN.
Tysiące rzemieślników na całym świecie polega na jakości piły japońskiej. Firma FEIN zasto-
sowała sprawdzoną zasadę uzębienia japońskiego w brzeszczocie FEIN E-Cut, udoskonaliła 
go i wyprodukowała w bimetalu. Aby uzyskać większą moc, wytrzymałość, szybkość i 
doskonałe cięcie.

NOWOŚĆ
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Szeroki wybór akcesoriów FEIN.
Oryginalne akcesoria FEIN wyznaczają standardy. Obejmują zasto-
sowania, dla których brak jest na rynku równorzędnych odpo-
wiedników. Zapewniają najwyższą precyzję nawet w najbardziej 
wymagających warunkach.

Piłowanie

Szlifowanie

Cięcie, obróbka pilnikiem

Cięcie, skrobanie

Czyszczenie, polerowanie

Brzeszczoty e-Cut Long-Life

Trzpień 
szlifierski

Brzeszczoty z węglików 
spiekanych

Nóż okrągły ze stali 
szybkotnącej

Filcowy krążek 
polerski

Włóknina 
szlifierska

Szpachelka Nóż Diamentowy nóż do 
czyszczenia

Płytka ścierna Filcowy krążek polerski Arkusze papieru 
ściernegoTalerz  

szlifierski

Pilnik z 
węglików 
spiekanych

Tarnik 
z węglików 
spiekanych, 
w kształcie 
palca

Tarnik z węgli-
ków spiekanych, 
trójkątny

Czyszczenie 
spoin

Narzędzie 
do wyci-
nania

Brzeszczoty  
diamentowe

Arkusze papieru ściernegoPłytki ścierne

Brzeszczoty  
e-Cut Precision

Talerz  
szlifierski

Brzeszczoty  
e-Cut Universal

Brzeszczoty  
e-Cut Standard

Zestaw do  
szlifowania profili

Brzeszczoty ze stali szybkotnącej

Brzeszczoty z  
węglików spiekanych

Brzeszczoty diamentowe Brzeszczoty segmentowe

Zalety:

 ꨈ Największy wybór kształtów, rozmiarów i rodzajów zapewnia-
jący nieograniczoną wszechstronność zastosowań.

 ꨈ Sztywny uchwyt ze stali nierdzewnej gwarantuje spokojną 
pracę urządzenia i precyzyjne efekty.

 ꨈ Jedyne w swoim rodzaju rozwiązania, np. możliwość użytku 
stacjonarnego w stojaku wiertarskim i cięcie z ogranicznikiem 
głębokości. 
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Nowy standard w odsysaniu pyłów: 
FEIN DuStEx klasy premium.
Odkurzacze FEIN Dustex klasy premium łączą w sobie wszystko, 
czego można oczekiwać od profesjonalnego urządzenia do czyszczenia 
– mocną turbinę, dużą pojemność i ekstremalną trwałość.

Podciśnienie wynoszące 254 mbar oraz 
natężenie przepływu dmuchawy na 
poziomie 4320 l/min zapewniają ponad-
przeciętną siłę ssania, a płynna regulacja 
prędkości obrotowej umożliwia precyzyj-
ne ustawienie mocy ssania.

Na odkurzaczu znajduje się powierzchnia 
umożliwiająca wygodne odłożenie walizki.

Bardzo prosta obsługa

Odkurzacz Dustex jest wyposażony w 
duże koła niepozostawiające śladów na 
podłożu, dzięki którym jest jeszcze bar-
dziej zwrotny. Dzięki zderzakom nowe 
odkurzacze można ciągnąć nawet po 
schodach. Transport ułatwia dodatkowo 
ergonomiczny pałąk do pchania.

Maksymalna zwrotność

Dane techniczne
Model DuStex 35 lx DuStex 35 lx ac DuStex 35 Mx DuStex 35 Mx ac

Automatyczne czyszczenie filtra – ● – ●

Masa wg EPTA 13,5 kg 14,1 kg 13,5 kg 14,1 kg

Maks. pobór mocy 1380 W 1380 W 1380 W 1380 W
Przepływ powietrza  
(dmuchawa) 4320 l/min 4320 l/min 4320 l/min 4320 l/min

Podciśnienie 254 mbar 254 mbar 254 mbar 254 mbar

Pojemność zbiornika 35 l 35 l 35 l 35 l

Poziom hałasu 69 dB (A) 69 dB (A) 69 dB (A) 69 dB (A)

Cena obejmuje: 1 pałąk do pchania, 1 filtr powietrza 
PES, 1 filtr z włókniny premium, 1 wąż 
ssący 4 m Ø 35 mm, 1 złączka narzędzia 
z regulacją siły ssania, 1 złączka stopnio-
wa, 1 kolanko, 2 rury ssące, 1 ssawka 

uniwersalna z wymiennymi wkładkami, 
1 ssawka szczelinowa, 1 ssawka z 

włosiem

1 pałąk do pchania, 1 filtr powietrza 
PES, 1 worek na odpady, 1 wąż ssący 
4 m Ø 35 mm, 1 złączka narzędzia z 

regulacją siły ssania, 1 złączka stopnio-
wa, 1 kolanko, 2 rury ssące, 1 ssawka 

uniwersalna z wymiennymi wkładkami, 
1 ssawka szczelinowa, 1 ssawka z 

włosiem

1 pałąk do pchania, 1 filtr powietrza 
PES, 1 filtr z włókniny premium, 1 wąż 
ssący 4 m Ø 35 mm, 1 złączka narzędzia 
z regulacją siły ssania, 1 złączka stopnio-
wa, 1 kolanko, 2 rury ssące, 1 ssawka 
uniwersalna z wymiennymi wkładkami, 

1 ssawka szczelinowa, 1 ssawka z 
włosiem

1 pałąk do pchania, 1 filtr powietrza 
PES, 1 worek na odpady, 1 wąż ssący 

ES 4 m Ø 35 mm, 1 złączka narzędzia z 
regulacją siły ssania, 1 złączka stopnio-
wa, 1 kolanko, 2 rury ssące, 1 ssawka 

uniwersalna z wymiennymi wkładkami, 
1 ssawka szczelinowa, 1 ssawka z 

włosiem

Nr katalogowy 9 20 29 060 00 0 9 20 30 060 00 0 9 20 31 060 00 0 9 20 32 060 00 0

Sugerowana cena  
netto (bez VAT) 1975,60 zł 2415,60 zł 2635,60 zł 3075,60 zł
Sugerowana cena  
brutto (z VAT) 2429,99 zł 2971,19 zł 3241,79 zł 3782,99 zł

Są wyposażone w wysokiej klasy filtry, 
czyszczone automatycznie przez system 
AutoClean AC i łatwo dostępne od ze-
wnątrz. Są odporne na działanie wilgoci  
i można je stosować również do odsysa-
nia cieczy. 

Sprawdzone filtry

Najwyższa moc ssania

NOWOŚĆ
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Rada
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Rodzina odkurzaczy  
FEIN DuStEx 25 i 35 – odpowiednie 
rozwiązanie do każdego zastosowania.

Obszary zastosowań 
Model DuStex 25 L DuStex 35 L DuStex 35 LX DuStex 35 LX AC DuStex 35 MX DuStex 35 MX AC

Klasa kompaktowa Klasa premium

Klasa pyłów L L L L M M

Ciecze ● ● ●●● ●● ●●● ●●

Duże zabrudzenia ●● ●●● ●● ●● ●● ●●

Drobne pyły ● ● ●● ●●● ●● ●●●

Pyły szkodliwe dla zdrowia – – – – ●● ●●●

● małe ilości   ●● duże ilości    ●●● największe ilości

Dane techniczne
Model DuStex 25 l DuStex 35 l

Masa wg EPTA 8,0 kg 9,0 kg

Maks. pobór mocy 1380 W 1380 W

Przepływ powietrza 
 (dmuchawa)

4320 l/min 4320 l/min

Podciśnienie 253 mbar 253 mbar

Pojemność zbiornika 22 l 32 l

Poziom hałasu 67 dB (A) 67 dB (A)

Cena obejmuje: Wąż ssący 4 m Ø 35 mm, złączka 
elektronarzędzia z regulacją siły 
ssania, filtr celulozowy, worek  

z włókniny 25 l

Wąż ssący 4 m Ø 35 mm, złączka 
elektronarzędzia z regulacją siły 
ssania, filtr celulozowy, worek  

z włókniny 35 l 

Nr katalogowy 9 20 27 223 00 0 9 20 28 223 00 0
Sugerowana cena  
netto (bez VAT) 1117,60 zł 1298,00 zł
Sugerowana cena  
brutto (z VAT) 1374,65 zł 1596,54 zł

Zadbaj o niezanieczyszczone stanowisko pracy.
Słysząc o zagrożeniach na stanowisku pracy, niekoniecznie myśli się o zapyleniu. A praca w zapylonym otoczeniu stanowi duże zagrożenie dla 
zdrowia. Rozróżnia się trzy klasy pyłów. Do pyłów klasy L należą pyły nieszkodliwe, np. kurz, gips czy piasek. Można je usuwać bez dodatkowych 
zabezpieczeń. Klasa pyłów M obejmuje pyły powstające przy szlifowaniu drewna, lakieru, różnych materiałów budowlanych, materiałów na bazie 
żywicy, kleju do płytek oraz farb lateksowych i olejnych. Ta klasa pyłów jest znacznie bardziej niebezpieczna, a jej odpady muszą być usuwane w 
sposób powodujący jak najmniejsze zapylenie. Ważny jest tutaj odkurzacz z filtrem o przepuszczalności wynoszącej maksymalnie < 0,1%. Odku-
rzaczem klasy M można usuwać większość pyłów powstających na budowie. Pyły rakotwórcze, na przykład azbestu, należą do grupy H.

FEIN DuStEx 25 L + 35 L – klasa kompaktowa.
Niezawodne i uniwersalne odkurzacze są łatwe w obsłudze, zwrotne, solidne i wytrzymałe.
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Nr katal.  7 116 10 61 00 0
Sugerowana cena 
netto (bez VAT) 1117,60 zł
Sugerowana cena 
brutto (z VAT) 1374,65 zł

Nr katal.  7 113 20 61 00 0
Sugerowana cena 
netto (bez VAT) 721,60 zł
Sugerowana cena 
brutto (z VAT) 887,57 zł

Nr katal.  7 113 21 61 00 0
Sugerowana cena 
netto (bez VAT) 699,60 zł
Sugerowana cena 
brutto (z VAT) 860,51 zł

Nr katal.   7 115 03 61 00 0
Sugerowana cena 
netto (bez VAT) 919,60 zł
Sugerowana cena 
brutto (z VAT) 1131,11 zł

Najmocniejsza wkrętarka aku-
mulatorowa z bezszczotkowym 
silnikiem, 4-biegową przekład-
nią i zdejmowanym uchwytem 
wiertarskim.

FEIN ASCM 12 C
Mocna i lekka wkrętarka aku-
mulatorowa z zamocowanym na 
stałe uchwytem wiertarskim.

FEIN ABSU 12 C
Kompaktowa wkrętarka akumu-
latorowa o doskonałej ergonomii 
i bardzo krótkiej konstrukcji.

FEIN ABSU 12 W4C
Mała i lekka akumulatorowa 
wkrętarka udarowa o momencie 
obrotowym 100 Nm.

FEIN ASCD 12-100 W4C

Tak silne, jak szybkie: nowe wkrętarki akumulatorowe 12 V.
Ekstremalna moc i perfekcja przy obróbce metalu.

Idealna na budowę – niewielka i wytrzymała: lampa LED FEIN.

Kompatybilna z akumulatorami litowo-jonowymi 
FEIN każdej klasy mocy (12 / 14 / 18 V) i 
pojemności.

Lampa LED o barwie zbliżonej do światła dzien-
nego, z uchwytem do zawieszenia, z funkcją 
ściemniania.

Obrotowa głowica lampy umożliwiająca indywidualne 
ustawienie.

Zaleta FEIN:

Również na akumulatorową lampę LED udzielamy 3-letniej 
gwarancji FEIN PLUS. Wystarczy zarejestrować produkt  
w ciągu 6 tygodni od dnia zakupu na stronie  
www.fein.com/warranty.

Akumulatorowa lampa LED ALED firmy FEIN

Nr katal. 9 26 04 200 02 0
Sugerowana cena netto (bez VAT) 215,60 zł
Sugerowana cena brutto (z VAT) 265,19 zł

LATA
GWARANCJI
 FEIN PLUS3

RÓWNIEŻ NA AKUMULATORY LITOWO-JONOWE
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Kup teraz FEIN ASCM 12,  
a otrzymasz bezpłatnie lampę LED.
Nowa ASCM 12: Zgłoszona do ochrony patentowej 4-biegowa przekładnia 
pracuje z prędkością obrotową do 2500 obr./min i umożliwia szereg różnych 
zastosowań w zakresie wiercenia, wkręcania i gwintowania w metalu.

Ściągany uchwyt wiertarski wykonany 
w całości z metalu

 ꨈ Solidny uchwyt wiertarski wykonany w 
całości z metalu.

 ꨈ Blokada wrzeciona i zabezpieczenie mo-
cowania.

 ꨈ Zakres mocowania 1,5–13 mm.
 ꨈ Długość tylko 150 mm bez uchwytu wier-

tarskiego. 

Bezszczotkowy  
silnik FEIN PowerDrive

 ꨈ Najwyższa moc silnika w klasie 12 V.
 ꨈ Praktycznie bezobsługowy.
 ꨈ 2x dłuższa żywotność.
 ꨈ Dłuższy czas pracy na jednym nałado-

waniu akumulatora.
 ꨈ Inteligentna elektronika chroniąca 

przed przeciążeniem.

4-biegowa przekładnia wykonana 
w całości z metalu

 ꨈ Odpowiednia prędkość obrotowa do 
każdego zastosowania.

 ꨈ Wiercenie do 6 mm w metalu na  
4 biegu.

 ꨈ Mocne gwintowanie na 1 biegu.
 ꨈ Regulowana prędkość obrotowa przy 

wierceniu wiertłem stopniowym.

Wysokiej klasy elektronika
 ꨈ Wyłączanie awaryjne w razie przeciążenia lub 

przegrzania.
 ꨈ Dostosowanie do ergonomii uchwytu.
 ꨈ Osobny przewód komunikacyjny do akumulatora.

Technologia akumulatorów  
litowo-jonowych FEIN

 ꨈ Długa żywotność akumulatorów o pojemności 
2,5 Ah.

 ꨈ Technologia FEIN SafetyCell. 
 ꨈ Ze wskaźnikiem stanu naładowania.
 ꨈ Możliwość pracy w temperaturze do -20°C.

FEIN ASCM 12 + lampa LED
Nr katal. 7 11 610 63 00 0
Sugerowana cena netto (bez VAT) 1117,60 zł

Sugerowana cena  brutto (z VAT) 1374,65 zł

Wysoka moc do gwintowania w metalu. Optymalna prędkość obrotowa do śrub 
samogwintujących.

Precyzyjne wiercenie z prędkością do  
2500 obr./min.

Śruby samogwintujące Wiercenie w metaluGwintowanie

01.06. – 31.08.2016
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Najlepsze efekty w rekordowym czasie: 4-biegowa  
akumulatorowa wiertarko-wkrętarka ASCM do obróbki metalu.
Poznaj najmocniejszą wkrętarkę akumulatorową FEIN z bezszczotkowym silnikiem i 4-bie-
gową przekładnią. Dzięki wysokiej prędkości obrotowej sięgającej 3850 obr./min wiertarka 
FEIN ASCM 18 zapewnia najwyższą prędkość cięcia i precyzję podczas wiercenia w metalu.

Ściągany uchwyt wiertarski 
i uchwyt bitów (ASCM QX)

 ꨈ Uchwyt bitów redukuje masę 
o 200 g.

 ꨈ Szybkomocujący uchwyt wier-
tarski z blokadą wrzeciona.

 ꨈ Szczęki mocujące z węglików 
spiekanych niezawodnie trzy-
mają chwyt wiertła.

Silniki FEIN

 ꨈ Praktycznie bezobsługowe.
 ꨈ 2 x dłuższa żywotność.
 ꨈ 30% wyższa sprawność.
 ꨈ 100% dłuższy czas pracy na 
jednym naładowaniu akumu-
latora.

Bardzo wysoka 
zawartość miedzi
zapewniająca najwyższą moc 
i odporność na przeciążenie.

Inteligentna 
elektronika
chroniąca przed uszkodzeniem 
wskutek przeciążenia.

Bardzo silne spiekane 
magnesy neodymowe
gwarantujące stałą wysoką 
moc.

10 mm oś zębata
wyjątkowo wytrzymała 
i odporna na skręcanie.

Optymalna prędkość cięcia niezależnie od średnicy otworu.
4 biegi gwarantują właściwą prędkość obrotową dostosowaną 
do średnicy otworu i materiału. Na przykład 2000 obr./min. 
do otworu o średnicy 8 mm wierconego w stali wiertłem z 
powłoką TiN.

Wiertło HSS
Stal konstrukcyjna:  
30–40 m/min
Stal nierdzewna:  
7-12 m/min

1.  W zależności od materiału i wiertła określ 
prędkość cięcia.

2.  Wybierz bieg w zależności od prędkości cięcia i średnicy otworu.

Wiertło HSS z powłoką TiN
Stal konstrukcyjna:  
40-50 m/min
Stal nierdzewna:  
10-15 m/min

Otwór ∅ Prędkość cięcia (m/min)

mm 10 20 30 40 50

2 3. bieg 3. bieg 4. bieg 4. bieg 4. bieg

4 2. bieg 3. bieg 3. bieg 4. bieg 4. bieg

6 1. bieg 2. bieg 3. bieg 3. bieg 3. bieg

8 1. bieg 2. bieg 2. bieg 3. bieg 3. bieg

10 1. bieg 2. bieg 2. bieg 2. bieg 3. bieg

12 1. bieg 1. bieg 2. bieg 2. bieg 2. bieg

Rada

4-biegowa przekładnia 

 ꨈ Wysokie prędkości obrotowe 
do 3850 obr./min umożliwiają 
precyzyjne i szybkie wiercenie.

 ꨈ Wysokie momenty obroto-
we sięgające 90 Nm umoż-
liwiają wkręcanie wkrętów 
10 x 400 mm bez nawiercania 
otworu.
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Dodatkowy akumulator FEIN.
Wybierz jeden z podanych poniżej modeli serii ASCM 14 / 18 V,  
a otrzymasz bezpłatnie trzeci akumulator tego samego typu.

Optymalne prędkości cięcia Bezszczotkowy silnikOtwornice z węglików spiekanych

Wiercenie otworów o dużej średnicy na 1 
lub 2 biegu. Poziom momentu obrotowego 
15 zapewnia dodatkowe zabezpieczenie na 
wypadek zablokowania wiertła.

4-biegowa przekładnia gwarantuje opty-
malną prędkość obrotową niezależnie od 
średnicy otworu.

Wysokie momenty obrotowe i stabilność ob-
rotów również podczas wiercenia w metalu.

Wkrętarka FEIN ASCM 14 / 18 V w wersji akumulatorowej  
+ akumulator FEIN

ASCM 14 ASCM 14 QX ASCM 18 ASCM 18 QX
Pojemność  
akumulatora 5 Ah 5 Ah 5 Ah 5 Ah

Nr katal. 7 116 01 63 00 0 7 116 02 63 00 0 7 116 03 63 00 0 7 116 04 63 00 0
Sugerowana cena 
netto (bez VAT)

1755,60 zł 1843,60 zł 1975,60 zł 2059,20 zł
Sugerowana cena 
brutto (z VAT)

2159,39 zł 2267,63 zł 2429,99 zł 2532,82 zł

ASCM 14 C ASCM 14 QXC ASCM 18 C ASCM 18 QXC
Pojemność 
akumulatora 2,5 Ah 2,5 Ah 2,5 Ah 2,5 Ah

Nr katal. 7 116 05 63 00 0 7 116 06 63 00 0 7 116 07 63 00 0 7 116 08 63 00 0
Sugerowana cena 
netto (bez VAT)

1478,40 zł 1566,40 zł 1667,60 zł 1755,60 zł
Sugerowana cena 
brutto (z VAT)

1818,43 zł 1926,67 zł 2051,15 zł 2159,39 zł

01.06. – 31.08.2016
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4-biegowa wiertarko-wkrętarka

Wkrętarka do 
metalu

Multitalent

superCut

Wybierz zestaw akumulatorów.
Podstawowy zestaw akumulatorów składa się 
z ładowarki i dwóch akumulatorów litowo-jonowych.

2,5 Ah
2 Ah

12 V

18 V
Wkrętarka udarowa

2-biegowe wiertarko-
wkrętarki

Akumulatorowa lampa LED
12–18 V

MultiMaster

FEIN Select+ oferuje możliwość tworzenia indywidualnych zestawów. Można wybrać 
jedno lub kilka urządzeń akumulatorowych 18 V – w komplecie z akumulatorami i łado-
warką FEIN lub bez. Do każdego urządzenia otrzymasz bezpłatnie wysokiej klasy walizkę 
narzędziową FEIN.



27

2-biegowa wiertarko-wkrętarka

Wkrętarka udarowa

Wiertarka kątowa

2,5 Ah

2,5 Ah 4 Ah
5 Ah

12 V

18 V

Stwórz zestaw z różnych urzą-
dzeń bez akumulatora.
Stwórz indywidualny zestaw urządzeń dostosowany do własnych 
potrzeb.

Gwinciarka

4-biegowe wiertarko-
wkrętarki

Akumulatorowa lampa LED
12–18 V

Wiertarki

Zalety:

 ꨈ Indywidualne zestawy urządzeń i akumulatorów FEIN.
 ꨈ Możliwość zakupu urządzeń bez akumulatora w atrakcyjnej cenie.
 ꨈ Wykorzystanie posiadanych akumulatorów.
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Zestawy akumulatorów FEIN Select+ stanowią doskonałą bazę do bezprze-
wodowej przyszłości. Możesz wybrać akumulatory kompaktowe lub premium. 
Każdy zestaw zawiera dwa akumulatory litowo-jonowe FEIN i ładowarkę. 
W akumulatorach litowo-jonowych FEIN zastosowano jedyną w swoim 
rodzaju innowacyjną technologię SafetyCell: osobny przewód komunikacyjny 
zapewnia niezawodną ochronę akumulatora i urządzenia przed przeciążeniem, 
przegrzaniem i głębokim wyładowaniem.

Wybierz zestaw akumulatorów.

ASCM 12
 ꨈ Przekładnia 4-biegowa
 ꨈ Bezszczotkowy silnik
 ꨈ Ściągany uchwyt wiertarski

ABSU 12
 ꨈ Przekładnia 2-biegowa
 ꨈ Szybkomocujący metalowy 
uchwyt wiertarski

 ꨈ 2-biegunowy silnik z zabez-
pieczeniem przed przeciąże-
niem

Nr katal.   7 116 10 64 00 0
Cena netto (bez VAT) 743,60 zł
Cena brutto (z VAT) 914,63 zł

Nr katal.  7 113 20 64 000
Cena netto (bez VAT) 369,60 zł
Cena brutto (z VAT) 454,61 zł

ABS 18
 ꨈ Przekładnia 2-biegowa
 ꨈ Szybkomocujący metalowy 
uchwyt wiertarski

 ꨈ 4-biegunowy silnik z zabezpie-
czeniem przed przeciążeniem

SuPErcut AFSC
 ꨈ Najmocniejsze urządzenie 
oscylacyjne FEIN

 ꨈ System antywibracyjny FEIN
 ꨈ Mocowanie StarlockMax
 ꨈ Bezszczotkowy silnik

Nr katal. 7 129 27 60 00 0
Cena netto (bez VAT) 1095,60 zł
Cena brutto (z VAT) 1347,59 zł

MultIMaStEr AFMM
 ꨈ Miara możliwości w klasie akumu-
latorowej

 ꨈ System antywibracyjny FEIN
 ꨈ Mocowanie StarlockPlus

Nr katal. 7 129 22 62 00 0
Cena netto (bez VAT) 743,60 zł
Cena brutto (z VAT) 914,63 zł

ASCS 6.3
 ꨈ Do mocowania elementów 
dachów i elewacji

 ꨈ Bezszczotkowy silnik
 ꨈ Optymalna prędkość obrotowa 
do śrub samogwintujących

Nr katal. 7 113 11 63 00 0
Cena netto (bez VAT) 1139,60 zł
Cena brutto (z VAT) 1401,71 zł

Nr katal. 7 113 19 63 00 0
Cena netto (bez VAT) 743,60 zł
Cena brutto (z VAT) 914,63 zł

ABOP 10
 ꨈ Wiercenie w stali do 10 mm
 ꨈ Wysokie prędkości obrotowe
 ꨈ Bezszczotkowy silnik

Nr katal. 7 105 02 62 00 0
Cena netto (bez VAT) 1117,60 zł
Cena brutto (z VAT) 1374,65 zł

ABOP 13-2
 ꨈ Wiercenie w stali do 13 mm
 ꨈ Przekładnia 2-biegowa
 ꨈ Bezszczotkowy silnik

Nr katal. 7 105 03 62 00 0
Cena netto (bez VAT) 1342,00 zł
Cena brutto (z VAT) 1650,66 zł

18 V / 2 Ah

Nr katal. 9 26 04 300 01 0

Cena netto (bez VAT) 743,60 zł

Cena brutto (z VAT) 914,63 zł

18 V / 2,5 Ah
Nr katal. 9 26 04 300 04 0

Cena netto (bez VAT) 787,60 zł

Cena brutto (z VAT) 968,75 zł

18 V / 4 Ah
Nr katal. 9 26 04 300 02 0

Cena netto (bez VAT) 919,60 zł

Cena brutto (z VAT) 1131,11 zł

18 V / 5 Ah
Nr katal. 9 26 04 300 03 0

Cena netto (bez VAT) 1007,60 zł

Cena brutto (z VAT) 1239,35 zł

12 V / 2,5 Ah

Nr katal. 9 26 04 250 01 0

Cena netto (bez VAT) 435,60 zł

Cena brutto (z VAT) 535,79 zł

Zestawy akumulatorów 12 V Urządzenia 12 V bez akumulatora

Zestawy akumulatorów 18 V Urządzenia 18 V bez akumulatora
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Urządzenia akumulatorowe FEIN to idealne rozwiązanie do efektywnej i inten-
sywnej obróbki metalu. W połączeniu z narzędziami oscylacyjnymi zapewniają 
zawsze odpowiednią prędkość obrotową, najwyższą precyzję i największą 
rezerwę mocy. Przy profesjonalnych zastosowaniach możesz zawsze polegać na 
FEIN.
Stwórz indywidualny zestaw urządzeń dostosowany do własnych potrzeb.

Stwórz zestaw z różnych urządzeń 
bez akumulatora.

ABSU 12 W4 ASCD  
12-100 W4

MultItalENt AFMT
 ꨈ Przekładnia 2-biegowa
 ꨈ Gniazdo imbusowe ⅓"
 ꨈ Bardzo krótka konstrukcja

 ꨈ 2-biegunowy silnik z zabez-
pieczeniem przed przeciąże-
niem

 ꨈ Moment obrotowy do 100 Nm
 ꨈ Gniazdo 6-kątne ¼"

 ꨈ Niewielkie rozmiary, lekkość 
i wysoka moc

 ꨈ System antywibracyjny FEIN
 ꨈ Mocowanie StarlockPlus

Nr katal.  7 113 21 64 000
Cena netto (bez VAT) 347,60 zł
Cena brutto (z VAT) 427,55 zł

Nr katal.  7 115 03 64 000
Cena netto (bez VAT) 567,60 zł
Cena brutto (z VAT) 698,15 zł

Nr katal. 7 129 25 62 000
Cena netto (bez VAT) 655,60 zł
Cena brutto (z VAT) 806,39 zł

ASCD 18 W2
 ꨈ 4-biegunowy silnik z zabez-
pieczeniem przed przeciąże-
niem

 ꨈ Moment obrotowy do 250 Nm
 ꨈ Gniazdo 4-kątne ½"

ASCM 18 W4
 ꨈ 4-biegunowy silnik z zabez-
pieczeniem przed przecią-
żeniem

 ꨈ Moment obrotowy 158 Nm
 ꨈ Gniazdo imbusowe ¼"

ABOP 6
 ꨈ Wiercenie w stali do 6 mm
 ꨈ Wysokie prędkości ob-
rotowe

 ꨈ Bezszczotkowy silnik

ASCM 18
 ꨈ Przekładnia 4-biegowa
 ꨈ Bezszczotkowy silnik

Nr katal. 7 116 03 62 00 0
Cena netto (bez VAT) 1139,60 zł
Cena brutto (z VAT) 1401,71 zł

Nr katal. 7 115 01 63 00 0
Cena netto (bez VAT) 743,60 zł
Cena brutto (z VAT) 914,63 zł

Nr katal. 7 115 02 63 00 0
Cena netto (bez VAT) 743,60 zł
Cena brutto (z VAT) 914,63 zł

Nr katal. 7 105 01 62 00 0
Cena netto (bez VAT) 1117,60 zł
Cena brutto (z VAT) 1374,65 zł

ASCM 18 QX
 ꨈ Przekładnia 4-biegowa
 ꨈ Bezszczotkowy silnik
 ꨈ Ściągany uchwyt wiertarski 

Nr katal. 7 116 04 62 00 0
Cena netto (bez VAT) 1139,60 zł
Cena brutto (z VAT) 1401,71 zł

ASB 18
 ꨈ 2-biegowa przekładnia 
z funkcją udaru

 ꨈ Szybkomocujący metalowy 
uchwyt wiertarski

Nr katal. 7 104 06 63 00 0
Cena netto (bez VAT) 743,60 zł
Cena brutto (z VAT) 914,63 zł

AWBP 10
 ꨈ Niewielka wiertarka kątowa
 ꨈ Wiercenie w stali do 10 mm
 ꨈ Bezszczotkowy silnik

Nr katal. 7 105 04 62 000
Cena netto (bez VAT) 1342,00 zł
Cena brutto (z VAT) 1650,66 zł

AGWP
 ꨈ Gwinciarka do M10 z 
przekładnią nawrotną do au-
tomatycznej zmiany kierunku 
obrotów

Nr katal. 7 109 01 62 000
Cena netto (bez VAT) 1711,60 zł
Cena brutto (z VAT) 2105,27 zł

Gratis 
dla każdego  
urządzenia!

Również urządzenia Select+ są objęte 3-letnią gwarancją 
FEIN PLUS. Wystarczy zarejestrować produkt w ciągu 6 
tygodni od dnia zakupu na stronie www.fein.pl.

LATA
GWARANCJI
 FEIN PLUS3

RÓWNIEŻ NA AKUMULATORY LITOWO-JONOWE

Urządzenia 12 V bez akumulatora

Urządzenia 18 V bez akumulatora

12 V 18 V
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NOWOŚĆ
1700 W

 ꨈ Produkcja w zakładzie FEIN w Niemczech.
 ꨈ Pyłoszczelny silnik.
 ꨈ Kabel przemysłowy H07 (4 m).
 ꨈ Optymalna wentylacja silnika zapewniająca 
bardzo niskie temperatury.

 ꨈ Aluminiowa płyta łożyskowa (brak plastiko-
wych elementów).

Jakość przemysłowa

 ꨈ Silniki przeznaczone do pracy z 
maksymalną prędkością i momentem 
obrotowym.

 ꨈ Najwyższa zawartość miedzi w silniku.

Lepsza wydajność ścierna

 ꨈ Najlżejsze urządzenia w swojej klasie.
 ꨈ Niewielkie wibracje.
 ꨈ Niewielki obwód ułatwiający chwyt.

Ergonomia

Rada

Optymalny uchwyt do pełnego wykorzystania siły i bezpieczeństwa.
Kompaktowa szlifierka kątowa z uchwytem FEIN ErgoGrip.

Zalety

 ꨈ Maksymalny kontakt między uchwytem a dłonią.
 ꨈ Idealna pozycja uchwytu do wygodnej pracy.
 ꨈ Łatwe włączanie dwoma palcami.
 ꨈ Listwa posuwowa do efektywnego wykorzystania siły.
 ꨈ Lepsze bezpieczeństwo dzięki antypoślizgowej powierzchni.
 ꨈ Bezpieczne trzymanie i prowadzenie również w grubych rękawicach.
 ꨈ Włącznik z możliwością zablokowania lub wymagający ciągłego 
naciskania (czuwakowy).

Kompaktowa szlifierka kątowa FEIN WSG 17 – 
nowa definicja mocy.
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Najlepsze wyposażenie: 
Typ Urządzenia proste Urządzenia ErgoGrip
Dane techniczne Power Inox Power Inox

Model
WSG  

17-125 p
WSG  

17-125 pS
WSG  

17-150 p
WSG  

17-70 INOX
WSG  

17-125 pr
WSG  

17-150 pr
WSG 

17-70 INOX r

∅ ściernicy mm 125 125 150 125 125 150 125

Znamionowy pobór mocy W 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700

Prędkość obrotowa bez obciążenia /min 11 000 8 500 8 500 2700 – 8500 11 000 8 500 2700 – 8500

Masa wg EPTA kg 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,6 2,5

Wartości wibracji (obróbka zgrubna) m/s2 5,0 5,0 5,0 4,1 5,9 5,0 3,4

Wartość wibracji (ściernica fibrowa) m/s2 3,5 3,5 3,5 2,2 2,1 1,6 1,6

Nr katal. 7 222 xx 60 00 0 07 09 11 13 18 20 22

Sugerowana cena netto (bez VAT) 787,60 zł 787,60 zł 787,60 zł 1139,60 zł 919,60 zł 919,60 zł 1271,60 zł 

Sugerowana cena brutto (z VAT) 968,75 zł 968,75 zł 968,75 zł 1401,71 zł 1131,11 zł 1131,11 zł 1564,07 zł

W komplecie nakrętka szybkomocująca 
Fixtec

WSG 
17-125 PQ

WSG 
17-125 PSQ

WSG 
17-150 PQ

WSG 
17-125 PRT

WSG 
17-150 PRT

WSG 
17-70 Inox RT

Nr katal. 7 222 xx 60 00 0 08 10 12 19 21 23

Sugerowana cena netto (bez VAT) 831,60 zł 831,60 zł 831,60 zł 919,60 zł 919,60 zł 1271,60 zł

Sugerowana cena brutto (z VAT) 1022,87 zł 1022,87 zł 1022,87 zł 1131,11 zł 1131,11 zł 1564,07 zł

 ꨈ 1 osłona
 ꨈ 1 para kołnierzy
 ꨈ 1 uchwyt antywibracyjny
 ꨈ 1 klucz

W zestawie

Niewielka wysokość.

Beznarzędziowa nakrętka szybkomocująca Fixtec

Nr katal. 6 38 02 191 01 0

Sugerowana cena netto (bez VAT) 109,90 zł

Sugerowana cena brutto (z VAT) 135,18 zł
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Oszczędność siły, czasu i pieniędzy.

KBM 50 U
Uniwersalna wiertarka z 2-biegową 
przekładnią, największy wybór funkcji 
do efektywnej pracy w warsztacie i na 
budowie.

Dane techniczne
Model KBM 32 Q
Wiertło rdzeniowe z węglików Ø maks. mm 32
Wiertło spiralne Ø maks. mm 13
Znamionowy pobór mocy W 700
Robocza prędkość obrotowa obr./min 440
Uchwyt wiertła QuickIN
Skok / zakres skoku mm 135 / 260
Siła mocowania magnesu N 9 000
Wymiary nogi magnetycznej mm 160 × 80
Masa wg EPTA kg 10,5
Nr katal. 7 270 27

KBM 32 Q
Kompaktowa wiertarka o dużej mobilności do prac montażowych. 4395,60 zł

netto (bez VAT)

W okresie 01.04.–31.08.2016 wiertarki KBM 32 Q i KBM 50 U 
będą dostępne w promocyjnej cenie.

Koncepcja obsługi

Panel obsługi w bezpośrednim zasię-
gu wzroku – prosty, intuicyjny, bez 
ryzyka pomyłki.

Duży zakres skoku 

Dzięki podwójnej prowadnicy silnika 
możliwość stosowania największych 
wierteł.

FEIN QuickIN

Błyskawiczna wymiana wierteł rdze-
niowych bez użycia klucza. Jedno 
kliknięcie i narzędzie jest perfekcyj-
nie zamocowane.

Mocny silnik FEIN

Wysoka moc, do niezawodnego i 
efektywnego wiercenia.

6375,60 zł
netto (bez VAT)

Wytrzymała konstrukcja

Stworzona do użytku w przemyśle 
i rzemiośle.

Przewód silnika

Położony pośrodku i obrotowy. Elimi-
nuje ryzyko przypadkowego zaklino-
wania i oplątania przewodu o obrabiany 
przedmiot.

Pokrętło posuwu

Do pracy na niewielkiej przestrzeni 
pokrętło można zamontować z drugiej 
strony.

Dane techniczne
Model KBM 50 U
Wiertło rdzeniowe z 
węglików Ø maks. mm 50

Wiertło spiralne Ø maks. mm 23
Gwintowanie maks. M 16
Znamionowy pobór mocy W 1 200
Robocza prędkość  
obrotowa na 1 biegu

obr./
min 130 – 260

Robocza prędkość  
obrotowa na 2 biegu

obr./
min 260 – 520

Uchwyt wiertła QuickIN

Mocowanie narzędzia Stożek 
Morse'a 3

Skok / zakres skoku mm 145 / 315
Siła mocowania magnesu N 12 500
Wymiary nogi  
magnetycznej mm 195 × 90

Masa wg EPTA kg 13,9
Nr katal. 7 270 40 61
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Zalety:

 ꨈ Najwyższa wszechstronność zastosowań.
 ꨈ Najprostsza obsługa.
 ꨈ Największa trwałość i niezawodność.
 ꨈ Prędkość obrotowa zoptymalizowana do wierteł z węglików 
spiekanych.

Seria FEIN KBM: Niewielka masa i duży skok –  
do uniwersalnego zastosowania.
Seria FEIN KBM obejmuje uniwersalne, wysokiej klasy, magnetyczne 
wiertarki rdzeniowe – od kompaktowej wiertarki montażowej KBM 
32 Q, po wiertarkę warsztatową KBM 80 U. Każda z nich zapewnia 
optymalne efekty pracy, najprostszą obsługę i wysoką trwałość.

Thorsten Marte testuje KBM 50 U.Michael i Joachim Ebinger stosują wiertarki rdzeniowe FEIN.

KBM 65 U
Mocna wiertarka z 2-biegową przekładnią. Do 65 mm.

Nr katal. 7 270 43 61
Sugerowana cena netto (bez VAT) 8694,40 zł
Sugerowana cena brutto (z VAT) 10694,11 zł

KBM 50 Q / 50 auto
Lekka wiertarka z 2-biegową przekładnią. Do 50 mm.

Nr katal. 50 Q 7 270 41 61
Sugerowana cena netto (bez VAT) 5948,80 zł
Sugerowana cena brutto (z VAT) 7317,02 zł

Nr katal. 50 auto 7 270 42 61
Sugerowana cena netto (bez VAT) 8694,40 zł
Sugerowana cena brutto (z VAT) 10694,11 zł

KBM 80 U / 80 auto
Mocna wiertarka z 3-biegową przekładnią. Do 80 mm.

Nr katal. 80 U 7 270 34
Sugerowana cena netto (bez VAT) 13134,00 zł
Sugerowana cena brutto (z VAT) 16154,82 zł

Nr katal. 80 auto 7 270 32
Sugerowana cena netto (bez VAT) 14955,60 zł
Sugerowana cena brutto (z VAT) 18395,39 zł

Jakość się zwraca.
Firma Ebinger Metallbau od zawsze stosuje wyłącznie magnetyczne 
wiertarki rdzeniowe FEIN. Z uwagi na wieloletnią współpracę 
oraz szczere i niezawodne opinie firma ta należy do grona testerów 
urządzeń FEIN. 

Urządzenie musi się sprawdzić w codziennej pracy. 
Oczywiście nowe produkty są szczegółowo badane przez firmę FEIN 
– w ciągłej eksploatacji oraz w laboratorium pyłowym. Lecz dopiero 
w rękach użytkowników wiertarki rdzeniowe mogą wykazać swoją 
moc, poręczność i wytrzymałość w codziennej ciężkiej pracy. Dlatego 
pracownicy firmy Ebinger testują urządzenia jeszcze zanim trafią na 
rynek. Nie inaczej sprawa wyglądała z KBM 50 U: Thorsten Marte, 
zatrudniony w firmie Ebinger od ponad 20 lat jako ślusarz, mógł 
jako pierwszy wypróbować wiertarkę FEIN. Jego uznanie wzbudziły 
nowości techniczne, zapewniające łatwiejszą, intuicyjną obsługę, czyli 
przede wszystkim przejrzysty panel obsługi na górze silnika, umiesz-

czony pośrodku wąż ochronny zapobiegający zaczepieniu o obrabiany 
przedmiot oraz zwiększona o 25 procent siła mocowania magnesu z 
nowym wskaźnikiem siły. Wskaźnik umożliwia jeszcze większą precy-
zję pracy, ponieważ pokazuje użytkownikowi, czy siła mocowania jest 
wystarczająca. 

Najwyższa rentowność. 
Mimo wszystkich nowinek technicznych wiertarka FEIN KBM 50 
U jest aż 30 procent tańsza od poprzednich modeli. Koszt zakupu 
szybko się zwraca, potwierdza Joachim Ebinger, członek zarządu 
firmy Ebinger. Przy codziennej eksploatacji żywotność tych urządzeń 
wynosi średnio dziesięć lat. Nigdy nie było żadnej poważnej awarii, na 
przykład z powodu uszkodzenia przekładni. „Czasami to nawet wada, 
że urządzenia się nie psują.“ - dodaje z uśmiechem Michael Ebinger, 
brat i drugi członek zarządu firmy - „Nie można wtedy korzystać z 
aktualnych nowości technicznych.“
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Nowy wymiar gwintowania –  
gwinciarka akumulatorowa FEIN.
Szybciej, łatwiej i dokładniej. Zintegrowana przekładnia nawrotna umożliwia płynną 
pracę, uchwyt stożkowy wrzeciona wiertarki zapewnia precyzję wiercenia, a uchwyt 
pistoletowy z bardzo dużym regulatorem obrotów gwarantuje komfortową pracę. 

Rada

Do każdego zastosowania właściwa nasadka. 
Wybierz odpowiedni uchwyt gwintownika, aby kilkukrotnie skrócić czas pracy. Uchwyt gwintownika umożliwia dobre zamocowanie gwintow-
nika. Zapobiega to ślizganiu się gwintownika – również pod obciążeniem.

do pracy w miejscach 
trudno dostępnych

do pracy w miejscach 
łatwo dostępnychUchwyt szczękowy

Oprawka wahadłowa

Tuleja zaciskowa

Tuleja zaciskowa

Oprawka szczękowa

Oprawka wahadłowa

Gwintownik

NOWOŚĆ

Pasujące zestawy akumulatorów (18 V, 2,5/5 Ah) można znaleźć na 
stronie 28

Metalowa głowica  
przekładni

Wysoka sztywność mechaniczna 
i dobre osadzenie łożysk. Duża 
dokładność ruchu obrotowego 
promieniowego i minimalny po-
ziom wibracji zapewniają wysoką 
precyzję pracy.

Silnik FEIN PowerDrive 

Wydajny, bezszczotkowy i bez-
obsługowy silnik elektryczny 
18 V o wysokiej skuteczności 
i stabilnej prędkości obrotowej.

Elektroniczne zwiększanie 
obrotów 

Regulowana prędkość obrotowa 
umożliwiająca precyzyjne rozpo-
częcie wiercenia. 

Uchwyt stożkowy /  
uchwyt gwintownika

Bezluzowe połączenie wrzeciona 
i uchwytu gwintownika w postaci 
gniazda stożkowego B12 zapew-
nia wysoką dokładność ruchu 
obrotowego. Najwyższa precyzja 
dzięki uchwytowi gwintownika z 
gniazdem kształtowym.

Dane techniczne
Model AGWP 10

Gwintowanie w stali / stali nierdzewnej M 10

Napięcie akumulatora V 18
Prędkość obrotowa bez obciążenia 
przy biegu w lewo

obr./
min 0 – 760

Robocza prędkość obrotowa podczas 
gwintowania

obr./
min 0 – 440

Robocza prędkość obrotowa przy 
biegu w lewo

obr./
min 0 – 670

∅ tulei mocującej mm 43

Stożek wrzeciona B 12

Wymiar kątowy mm 23

Masa wg EPTA kg 2,0*

Elektroniczne zwiększanie obrotów ■

Zawieszenie balansera ■

Standardowe wyposażenie
1 AGWP bez uchwytu gwin-
townika, 1 dodatkowy uchwyt,  
1 walizka z tworzywa sztuczne-
go, bez akumulatora i ładowarki

Nr katal. 7 109 01 62 00 0

Sugerowana cena netto (bez VAT) 1711,60 ZŁ 
Sugerowana cena brutto (z VAT) 2105,27 zł

GWP 10

Przekładnia nawrotna / 
 szybki bieg wsteczny

Przekładnia nawrotna do automa-
tycznej zmiany kierunku obrotów 
wrzeciona. Gwintowanie w 
jednej operacji roboczej. Szybki 
bieg wsteczny 670 obr./min

Dostępna również w  
wersji sieciowej
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Siła i precyzja wiercenia na najwyższym 
poziomie – wiertarki z uchwytem 
pistoletowym od wynalazcy wiertarki.
Wiertarki FEIN z uchwytem pistoletowym wyróżniają się ekstremalną wytrzymałością 
i mocą. Pozwala to na profesjonalne wiercenie z dużą precyzją i prędkością, nawet w 
trudnych warunkach pracy. Dokładność ruchu obrotowego wiertarek umożliwia wysoką 
precyzję pracy. 

Dane techniczne  
Model ABOP 6 ABOP 10 ABOP 13-2 BOP 6 BOP 10 BOP 10-2 BOP 13-2
Ø otworu w stali /  
stali nierdzewnej mm 6 10 13 / 10 6 10 10 / 8 13 / 10

Ø otworu w metalach lekkich mm 10 15 16 / 10 10 15 16 / 10 16 / 10

Gwintowanie – M 6 M 10 – M 6 M 10 M 10

Napięcie akumulatora V 18 18 18

Pojemność akumulatora Ah 5 5 5
Prędkość obrotowa  
bez obciążenia

obr./
min 0 – 3350 0 – 1250 0 – 580 / 0 – 1760 0 – 4000 0 – 1500 0 – 700 / 0 – 2250 0 – 680 / 0 – 2220

Robocza prędkość obrotowa obr./
min 0 – 2900 0- 1100 0 – 500 / 0 – 1500 0 – 2700 0 – 900 0 – 460 / 0 – 1350 0 – 440 / 0 – 1300

Moment obrotowy Nm 4 11 24 / 8 3,5 9 20 / 7 20 / 7

Moment rozruchowy Nm 7 19 39 / 13 9 24 50 / 16 50 / 16
Zakres mocowania uchwytu 
wiertarskiego mm 0,5 – 10 1,5 – 13 1,5 – 13 0,5 – 10 1,5 – 13 1,5 – 13 1,5 – 13

Wymiar kątowy mm 23 23 23 23 23 23 23

Masa (wg EPTA) kg 2,1 2,2 2,4 1,7 1,8 2 2

Znamionowy pobór mocy W 500 500 500 550

Moc użytkowa W 270 270 270 300

Przewód z wtyczką m 5 5 5 5

W zestawie
1 metalowy szybkozaciskowy uchwyt wiertarski,  

1 dodatkowy uchwyt, 2 baterie litowo-jonowe (5 Ah),  
1 ładowarka ALG 50, 1 walizka z tworzywa sztucznego

1 metalowy szybkozaciskowy uchwyt wiertarski, 1 dodatkowy uchwyt

Nr katalogowy 7 105 01 61 7 105 02 61 7 105 03 61 7 205 52 60 7 205 53 60 7 205 54 60 7 205 55 60

Sugerowana cena netto (bez VAT) 1870,00 zł 1870,00 zł 2098,80 zł 1108,80 zł 1108,80 zł 1350,80 zł 1408,00 zł

Sugerowana cena brutto (z VAT) 2300,10 zł 2300,10 zł 2581,52 zł 1363,82 zł 1363,82 zł 1661,48 zł 1731,84 zł

Nr katalogowy 
z walizką z tworzywa sztucznego 7 205 52 61 7 205 53 61 7 205 54 61 7 205 55 61

Sugerowana cena netto (bez VAT) 1205,60 zł 1205,60 zł 1443,20 zł 1513,60 zł

Sugerowana cena brutto (z VAT) 1482,89 1482,89 zł 1775,14 zł 1861,73 zł

Szybkozaciskowy uchwyt 
wiertarski

 ꨈ Wysokiej klasy jednotulejowy 
metalowy uchwyt szybkozaciskowy 
z automatycznymi  szczękami.

Blokada wrzeciona
 ꨈ Wygodna wymiana narzędzi jedną 
ręką dzięki automatycznej bloka-
dzie wrzeciona.

Elektroniczne zwiększanie 
obrotów

 ꨈ Elastyczne sterowanie prędko-
ścią obrotową do precyzyjnego 
nawiercania.

Metalowa głowica przekładni
 ꨈ Wysoka promieniowa dokładność 
ruchu obrotowego i minimal-
ne wibracje zapewniają wysoką 
sztywność mechaniczną i dobre 
osadzenie łożysk.

Bieg w prawo / w lewo
 ꨈ Elastyczne i uniwersalne narzędzie 
dzięki możliwości zmiany kierun-
ku prawo/lewo.

Urządzenia bez akumulatora i ładowarki można znaleźć w ofercie FEIN Select na stronie 28.

Dostępna również w wersji sieciowej

BOP
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Szczegółowe informacje:

Masz jeszcze pytania? Autoryzowany dystrybutor FEIN chętnie udzieli wszelkich informacji:
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FEIN-Polska-Elektronarzędzia Sp. z o.o., Telefon 012 269 3103, 269 3104, www.fein.pl

Wartości emisji (hałas/wibracje) można znaleźć na stronie www.fein.com/vibration

Tutaj odciąć.

www.fein.com

Zamów prospekty FEIN:
Zaznacz prospekty, które chcesz otrzymać i prześlij kupon w kopercie z naklejonymi znaczkami na adres:   
FEIN-Polska-Elektronarzędzia Sp. z o.o., ul. Christo Botewa 2B, 30-798 Kraków
lub faksem na nr: 12 269 31 05
Prospekty można zamówić również w Internecie na stronie http://fein.com/de_de/service/kataloge-anleitungen/

Imię i nazwisko:

Firma:

Ulica, numer:

Kod pocztowy, miejscowość:

Dystrybutor:

Kupon należy wypełnić drukowanymi literami!

Oscylacja Wiercenie Wiercenie rdzeniowe Szlifowanie szlifierką 
kątową Wkręcanie

Data: Podpis:

Adres e-mail:

Tel. stac. lub kom.: (potrzebny na wypadek pytań) 

Centrala Techniczna ELTECH Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 1-3, 58-100 Świdnica

tel. +48 74 858 27 00  fax +48 74 858 27 01
eltech@eltech.com.pl  www.eltech.com.pl




