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Oferty i nowości dla profesjonalistów.

Poradnik narzędziowy FEIN

Wydanie 01/2017

 ꨈ Strona 22  ꨈ Strona 4  ꨈ od strony 11

Nowość: 
Prawdziwi fachowcy  poczują 
różnicę: akumulatorowe 
wiertarko-wkrętarki i 
wkrętarki udarowe FEIN.

Nowość: 
FEIN SuperCut – nieograniczona 
wszechstronność zastosowań.

Promocja: 
Kup wiertarkę FEIN 
KBM 50/65 i odbierz 
bezpłatnie wiertarkę 
akumulatorową FEIN.
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W skrócie:
wszystkie nowości i oferty promocyjne.

Proste rozwiązanie: nowy system cenowy do urządzeń 
akumulatorowych FEIN. Pojedynczo lub w zestawie – płacisz 
zawsze tyle samo.
Nieważne, czy urządzenie i akumulatory kupujesz pojedynczo czy w zestawie – cena łączna jest zawsze taka sama. Nowy system cenowy FEIN 
zapewnia pełną przejrzystość kosztów i maksymalną swobodę wyboru bez płacenia wyższej ceny – również w razie dokupienia dodatkowego 
wyposażenia w późniejszym czasie.

Ten sam system cenowy, różne parametry – do urządzeń i akumulatorów 12 V.

System cenowy FEIN do urządzeń akumulatorowych i akumulatorów 18 V.

Zestaw podstawowyASCM 18 QM SeleCt Zestaw początkowy

Zestaw podstawowyASCM 12 Q SeleCt Zestaw początkowy

2 187,00 1 120,50  1 066,50

 1 165,50  729,00  436,50

18 V / 5 Ah* 18 V / 5 Ah*

445,50 445,50 175,50

12 V / 2,5 Ah 12 V / 2,5 Ah

130,50 130,50 175,50

* Dostępne również w wersji 18 V / 2,5 Ah.

Wkręcanie
NOWOŚĆ: Akumulatorowe wiertarko- 
wkrętarki i wkrętarki udarowe  str. 4

Wiercenie / wiercenie rdzeniowe
KONKURS: Kup wiertarkę i wygraj str. 10
PROMOCJA: FEIN KBM + ABOP str. 11
Magnetyczna wiertarka rdzeniowa  
KBU 35 str. 12

Szlifowanie
Optymalna obróbka powierzchni 
ze stali nierdzewnej str. 14
Zestawy do stali nierdzewnej str. 16
NOWOŚĆ: Akcesoria do  
stali nierdzewnej str. 18

Oscylacja
PROMOCJA: (A)FMM + Best of E-Cut  
Starlock str. 20 
PROMOCJA: Best of E-Cut Starlock str. 21
NOWOŚĆ: SuperCut ConStruCtion str. 22
NOWOŚĆ: Akcesoria Starlock str. 24
Przegląd akcesoriów str. 26
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Program urządzeń akumulatorowych FEIN –  
wyjątkowy, elastyczny i prosty.

2-biegowa wiertarko-wkrętarka

SuperCut

Wkrętarka do 
prac wykończe-

niowych

Wkrętarka udarowa

MultiMaSter

Akumulatorowa lampa LED 
12 V

Akumulatorowa lampa 
LED 18 V

Nożyce przenośne skokowe

Nożyce do blachy

Nożyce szczelinowe

2-biegowa wiertarko-wkrętarka4-biegowa wiertarko-wkrętarka

Wkrętarka udarowa

Wiertarka 
kątowa

Wkrętarka do metalu

Gwintownica

4-biegowa wiertarko-wkrętarka

Wiertarki

Multitalent

12 V

18 V
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Prawdziwi fachowcy poczują różnicę.

Wkrętarki akumulatorowe FEIN to wyraz kontynuacji długiej tradycji 
tworzenia perfekcyjnych rozwiązań do obróbki metalu. W akumula-
torowych wiertarko-wkrętarkach i wkrętarkach udarowych tkwi całe 
doświadczenie i kompetencje FEIN. Bowiem firma FEIN koncentruje 
się przy projektowaniu nowych produktów na potrzebach ich 
użytkowników. Prawdziwi fachowcy z branży obróbki metalu 

otrzymują dzięki temu profesjonalne elektronarzędzia, które gwaran-
tują najwyższą jakość, bezkompromisową moc i bezwzględną 
niezawodność, krótko mówiąc: MADE FOR METAL. Wkrętarki 
akumulatorowe FEIN zostały stworzone specjalnie do obróbki metalu: 
od wiercenia, gwintowania i wkręcania, po przykręcanie i odkręcanie 
śrub metrycznych.

Moc na miarę potrzeb – perfekcyjne dostosowanie  
do wszystkich wymogów w wersji 12 i 18 V.

Nowe wkrętarki akumulatorowe FEIN zachwycają już od pierwszego użycia.

      Urządzenia do obróbki metalu to prawdziwa pasja nie tylko dla firmy FEIN.
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Wiertarko-wkrętarki akumulatorowe FEIN:
Wyraźnie lepsze wiercenie, gwintowanie i 
wkręcanie w metalu.

dzięki 4-biegowej przekładni.

Optymalne pręd-
kości skrawania

Szybka wymiana 
akcesoriów do wier-
cenia, gwintowania i 
wkręcania
Złącze QuickIN-(MAX) do akcesoriów.

dzięki szczękom zaciskowym z węglików spiekanych.

Minimalizacja śli-
zgania się wiertła

 ꨈ Wiercenie wiertłem krętym 12 mm
 ꨈ Gwintowanie M12
 ꨈ Wycinanie otwornicą z węglików 
spiekanych 25 mm

Wiercenie dużych 
średnic 
w metalu

 ꨈ Pyłoszczelna obudowa
 ꨈ 30 % wyższa sprawność
 ꨈ Najwyższa żywotność
 ꨈ 2200 wkrętów na jednym nała-
dowaniu akumulatora (5 Ah)

Bezszczotkowy 
silnik FEIN  
PowerDrive

Dzięki elektronicznemu wyłączaniu 
obrotów na wypadek nagłego zablo-
kowania się urządzenia.

Ochrona 
użytkownika

Ochrona akumulatora i urządzenia przed prze-
ciążeniem, przegrzaniem i głębokim wyładowa-
niem dzięki FEIN SafetyCell Technology.

Długa żywotność
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Dane techniczne  
Model ASCM 18 QM ABS 18 QC ASCM 12 QC ABSU 12 C ABSU 12 W4C

Napięcie akumulatora (pojemność) 18 V (5 Ah) 18 V (2,5 Ah) 12 V (2,5 Ah) 12 V (2,5 Ah) 12 V (2,5 Ah)

Silnik bezszczotkowy bezszczotkowy bezszczotkowy 2-biegun. DC 2-biegun. DC

Przekładnia 4-biegowa 2-biegowa 4-biegowa 2-biegowa 2-biegowa

Złącze akcesoriów QuickIN MAX QuickIN QuickIN – –

Złącze akumulatora 18 V MultiVolt 12 V 12 V 12 V
Prędkość obrotowa bez 
obciążenia obr./min 400 / 800 / 1950 / 3850 450 / 2 000 400 / 700 / 1400 / 2500 400 / 1 300 400 / 1 300

Maks. moment obrotowy 
(wkręcanie miękkie/twarde) Nm 90 / 45 60 / 32 40 / 20 20 / 14 20 / 14

Stopnie momentu obrotowego 15 + 1 22 + 1  20 + 1 17 + 1 17 + 1

Maks. Ø otworu w stali mm 25 mm 13 mm 13 mm 10 mm –

Gwintowanie M 12 M 10 M 8 M 6 –

Żywotność akumulatora* 2200 (5,0 Ah) 750 (2,5 Ah) 400 (2,5 Ah) 350 (2,5 Ah) 350 (2,5 Ah)

Masa z akumulatorem kg 2,2 1,7 1,3 1,2 1,1 

Nr katal. Select 7 116 11 64 00 0 7 113 22 64 00 0 7 116 10 64 00 0 7 113 20 64 00 0 7 113 21 64 00 0

Cena sugerowana netto (bez VAT)  1 120,50   940,50   729,00 346,50  324,00 

Cena sugerowana brutto (z VAT) 1 378,22  1 156,82 896,70 426,20 398,52

Nr katal. zestawu podstawowego 7 116 11 61 00 0 7 113 22 62 00 0 7 116 10 61 00 0 7 113 20 61 00 0 7 113 21 61 00 0

Cena sugerowana netto (bez VAT)  2 187,00 1 737,00   1 165,50   783,00   760,50 

Cena sugerowana brutto (z VAT)   2 690,01  2 136,51   1 433,57 963,09 935,42

Nr katal. zestawu profesjonalnego 7 116 11 63 00 0 7 113 22 63 00 0 7 116 10 62 00 0 – –

Cena sugerowana netto (bez VAT)  2 637,00  2 187,00   1 615,50  – –

Cena sugerowana brutto (z VAT) 3 243,51  2 690,01  1 987,07 – –

Różne wersje wyposażenia
Select Zestaw podstawowy Zestaw  

profesjonalny

Urządzenie bez akumulatora i ładowarki w 
walizce z tworzywa sztucznego.

Urządzenie z 2 akumulatorami i ładowarką 
w walizce z tworzywa sztucznego.

Jak zestaw podstawowy z dodatkowymi 
akcesoriami w walizce z tworzywa sztucz-
nego.

*5 x 40 mm w drewnie

NOWOŚĆ  
od 01.07.2017NOWOŚĆ  

od 01.05.2017
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Szeroki wybór akcesoriów QuickIN – 
 szybka wymiana bez użycia narzędzia i 
dostosowanie urządzenia do wiercenia, 
gwintowania i wkręcania w metalu.
Nasadki są dostosowane optymalnie do danego zadania. Są bardziej 
niezawodne i precyzyjne, niż tradycyjne rozwiązania. Pasują do nowych modeli 
ASCM 18 QM i ABS 18 QC oraz ASCM 12 QC.

Uchwyt wiertarski QuickIN 60 Nm
Mały metalowy uchwyt wiertarski o wysokiej 
dokładności ruchu obrotowego. Optymalny 
do otworów o średnicy do 8 mm. 

Nr katal. 6 32 08 002 01 0
Cena sugerowana netto (bez VAT) 132,60
Cena sugerowana brutto (z VAT) 163,10 

Uchwyt bitów QuickIN ¼"
Praktyczny uchwyt bitów obsługiwany jedną 
ręką z silnym magnesem neodymowym.  
Dzięki zastosowaniu uchwytu bitów wkrętar-
ka jest lżejsza i krótsza.
Nr katal. 6 05 10 222 01 0

Cena sugerowana netto (bez VAT) 133,20
Cena sugerowana brutto (z VAT) 163,84 

Uchwyt wiertarski QuickIN 120 Nm
Metalowy uchwyt wiertarski QuickIN ze 
szczękami zaciskowymi z węglików spieka-
nych zapewnia wysokie siły mocowania. 
Optymalny do wszystkich średnic. 
Nr katal. 6 32 08 005 01 0

Cena sugerowana netto (bez VAT) 179,10
Cena sugerowana brutto (z VAT) 220,29

Adapter nasadki QuickIN ½"
Adapter do mocowania nasadek na końcówce 
4-kątnej ½".

Nr katal. 6 42 03 002 01 0

Cena sugerowana netto (bez VAT) 133,20
Cena sugerowana brutto (z VAT) 163,84 

Adapter QuickIN do gwintowania
Adapter z 2 tulejami zaciskowymi do chwy-
tów o średnicy 4,5 i 6 mm, do gwintów 
M4 / M5 / M6 / M8. Napęd jest przenoszony 
przez kwadratową końcówkę gwintownika. 
Zapobiega to ślizganiu się narzędzia.
Nr katal. 6 42 03 003 01 0
Cena sugerowana netto (bez VAT) 316,80
Cena sugerowana brutto (z VAT) 389,70 

Rada

Materiał Wiertło

Wiertło HSS
Standardowe wiertło do metalu. Odporność na zużycie i stabil-
ność kształtu do ok. 600°C.

Wiertło HSS z powłoką TiN
Niższe tarcie i wyższa twardość. Wiertła te mają dłuższą trwa-
łość i wyższą prędkość skrawania.

Stal konstrukcyjna
Wytrzymałość < 500 N/mm²

30-40 m/min 40-50 m/min

Stal nierdzewna
Wytrzymałość < 800 N/mm²

7-12 m/min 10-15 m/min

Ø otworu Prędkość skrawania (m/min) ASCM 18 Prędkość skrawania (m/min) ASCM 12
mm 15 30 40 50 15 30 40 50
2 3. bieg 4. bieg 4. bieg 4. bieg 4. bieg 4. bieg 4. bieg 4. bieg
4 2. bieg 3. bieg 4. bieg 4. bieg 3. bieg 4. bieg 4. bieg 4. bieg
6 2. bieg 3. bieg 3. bieg 3. bieg 2. bieg 3. bieg 4. bieg 4. bieg
8 1. bieg 2. bieg 3. bieg 3. bieg 1. bieg 3. bieg 3. bieg 3. bieg
10 1. bieg 2. bieg 2. bieg 3. bieg – – – –
12 1. bieg 2. bieg 2. bieg 2. bieg – – – –

 2. Określenie biegu w zależności od prędkości skrawania i średnicy otworu

1.  Określenie prędkości skrawania w zależności od materiału i wiertła
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Akumulatorowe wkrętarki 
udarowe FEIN: najwyższa moc 
pod kontrolą dzięki możliwości 
ustawienia momentu 
obrotowego.

Moment obrotowy 290 Nm.

Dokręcanie i 
odkręcanie śrub 
do M18

Dzięki 6-stopniowemu elektronicznemu 
ustawianiu momentu obrotowego.

Optymalne mo-
menty obrotowe 
w zależności od 
rozmiaru śruby

Dzięki 10% wyższemu 
momentowi obrotowemu na 
biegu w lewo.

Odkręcanie 
zapieczonych 
śrub

 ꨈ 30% wyższa sprawność.
 ꨈ Wysoka trwałość.
 ꨈ 500 wkrętów na jednym naładowaniu akumu-
latora (5 Ah).

Bezszczotkowy silnik 
FEIN PowerDrive

Złącze FEIN MultiVolt (12 – 18 V).

Możliwość stoso-
wania wszystkich 
akumulatorów lito-
wo-jonowych FEIN

Ochrona akumulatora i urządzenia 
przed przeciążeniem, przegrzaniem 
i głębokim wyładowaniem dzięki 
FEIN SafetyCell Technology.

Długa 
żywotność
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* w odniesieniu do maks. śruby metrycznej

Różne wersje wyposażenia
Select Zestaw podstawowy

Urządzenie bez akumulatora i ładowarki w walizce z tworzywa 
sztucznego.

Urządzenie z 2 akumulatorami i ładowarką w walizce z tworzywa 
sztucznego.

Zalecane momenty obrotowe w zależności od rozmiaru 
śruby przy wkręcaniu w materiały twarde

Stopień Nm Śruba

6 maks. 290 Nm ≥ M 18 (8.8)

5 maks. 215 Nm ≥ M 16 (8.8)

4 maks. 140 Nm ≥ M 14 (8.8)

3 maks. 85 Nm ≥ M 12 (8.8)

2 maks. 50 Nm ≥ M 10 (8.8)

1 maks. 25 Nm ≥ M 8 (8.8)

ASCD 18-300 W2

Stopień Nm Śruba

6 maks. 135 Nm ≥ M 14 (8.8)

5 maks. 85 Nm ≥ M 12 (8.8)

4 maks. 50 Nm ≥ M 10 (8.8)

3 maks. 25 Nm ≥ M 8 (8.8)

2 maks. 10 Nm ≥ M 6 (8.8)

1 maks. 6 Nm ≥ M 5 (8.8)

ASCD 12-150 W8C

Rada

Ustawiany moment obrotowy 
Możliwość ustawienia momentu obrotowego zapewnia znacznie 
lepszą kontrolę nad urządzeniem. Momenty dokręcenia śrub metrycz-
nych są określone w różnych normach DIN lub na podstawie obliczeń 
konstrukcyjnych. W akumulatorowych wkrętarkach udarowych FEIN 
można ustawić 6-stopniowo maksymalny moment obrotowy. Podane 
wartości obowiązują przy wkręcaniu w twarde materiały, a ich toleran-
cja wynosi +/- 10%. Poprawia to kontrolę nad urządzeniem podczas 
dokręcania i chroni mniejsze śruby przed uszkodzeniem.

Dane techniczne  
Model ASCD 18-300 W2 ASCD 18-200 W4 ASCD 12-150 W8C ASCD 12-150 W4C ASCD 12-100 W4C

Napięcie akumulatora (pojemność) 18 V (5 Ah) 18 V (5 Ah) 12 V (2,5 Ah) 12 V (2,5 Ah) 12 V (2,5 Ah)

Silnik bezszczotkowy bezszczotkowy bezszczotkowy bezszczotkowy 2-biegun. DC
Prędkość obrotowa bez obciążenia obr./min 0 – 1 700 0 – 1 500 0 – 1 800 0 – 1 700 0 – 2 700

Liczba udarów obr./min 0 – 3 400 0 – 3 000 0 – 3 600 0 – 3 400 0 – 3 450

Złącze akumulatora MultiVolt MultiVolt 12 V 12 V 12 V

Maks. moment obrotowy Nm 290 210 135 135 100 

Stopnie momentu obrotowego 6 6 6 6 1

Mocowanie narzędzia Końcówka kwadratowa 1 / 2" Gniazdo sześciokątne 1 / 4" Końcówka kwadratowa 3 / 8" Gniazdo sześciokątne 1 / 4" Gniazdo sześciokątne 1 / 4"

Maks. śruba metryczna M 18 (8.8) - M 14 (8.8) - -

Żywotność akumulatora* 500 (5 Ah) 500 (5 Ah) 350 (2,5 Ah) 350 (2,5 Ah) 200 (2,5 Ah)

Masa z akumulatorem kg 1,7 1,7 1,1 1,1 1,1

Numer katal. Select 7 115 06 64 00 0 7 115 07 64 00 0 7 115 04 64 00 0 7 115 05 64 00 0 7 115 03 64 00 0

Cena sugerowana netto (bez VAT)  1 120,50   1 075,50   729,00   684,00   549,00 

Cena sugerowana brutto (z VAT) 1 378,00 1 322,87 896,67 841,32 675,27

Numer katal. zestawu Basis 7 115 06 61 00 0 7 115 07 61 00 0 7 115 04 61 00 0 7 115 05 61 00 0 7 115 03 61 00 0

Cena sugerowana netto (bez VAT)  2 187,00   2 142,00   1 165,50 1 120,50   985,50 

Cena sugerowana brutto (z VAT) 2 690,01 2 634,66 1 433,57 1 378,22 1 212,17

NOWOŚĆ  
od 01.06.2017 NOWOŚĆ  

od 01.06.2017 NOWOŚĆ  
od 01.06.2017NOWOŚĆ  

od 01.06.2017
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BOP 6 ABOP 6 BOS 16 GWP 10 WBP 10

Model Numer katal. 
w kartonie

Numer katal.  
w walizce z tworzywa sztucznego

Numer katal. 
Select* W zestawie Cena sugerowana 

netto (bez VAT)
Cena sugerowana 

brutto (z VAT)

BOP 6 7 205 52 60 7 205 52 61 –

1 metalowy szybkozaciskowy uchwyt wiertarski,  
1 dodatkowy uchwyt od 1 156,50 od 1 422,50

BOP 10 7 205 53 60 7205 53 61 –

BOP 10-2 7 205 54 60 7 205 54 61 –

BOP 13-2 7 205 55 60 7 205 55 61 –

ABOP 6 – 7 105 01 61 7 105 01 62
1 metalowy szybkozaciskowy uchwyt wiertarski,  

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

od 1 120,50ABOP 10 – 7 105 02 61 7 105 02 62 od 1 378,22

ABOP 13-2 – 7 105 03 61 7 105 03 62 

BOS 16 7 205 47 60 – – 1 metalowy szybkozaciskowy uchwyt wiertarski,  
1 dodatkowy uchwyt od 1 858,50 od 2 285,96

BOS 16-2 7 205 49 60 – –

GWP 10 7 209 38 60 – – 1 dodatkowy uchwyt, bez uchwytu do gwintownika 2 565,00 3 154,95

AGWP 10 – – 7 109 01 62 1 dodatkowy uchwyt, bez uchwytu do gwintownika 1 750,50 2 153,12

WBP 10 7 205 51 60 – – 1 metalowy zębaty uchwyt wiertarski, 1 kluczyk do 
uchwytu 2 153,12 1 721,39

AWBP 10 – 7 105 04 61 7 105 04 62 
1 metalowy zębaty uchwyt wiertarski, 1 kluczyk do 

uchwytu, 1 akumulator litowo-jonowy (2,5 Ah), 
1 ładowarka ALG 50, walizka z tworzywa sztucznego

1 390,50 1 710,32

01.03. – 30.06.2017

Rower elektryczny FEIN 

o wartości 4000 euro

* Urządzenia bez akumulatorów i ładowarki. Dalsze informacje na stronie www.fein.de/Select

Kup wiertarkę i wygraj rower elektryczny.

Wygraj ekskluzywny rower elektryczny FEIN o 
wartości 4000 €!
Nie jest to zwyczajny rower! Został zaprojektowany specjalnie dla 
firmy FEIN i nie można go kupić normalnie w sklepie. A co w nim 
najlepsze? 250-watowy silnik zasilany akumulatorami litowo-jonowy-
mi FEIN. 
Ten innowacyjny rower posiada następujące wyposażenie:

 ꨈ rama aluminiowa,
 ꨈ  250-watowy silnik w tylnym kole, zasilany czterema akumulatorami 
litowo-jonowymi 18 V firmy FEIN, 

 ꨈ 24-calowe koła Monster, 
 ꨈ światło LED do jazdy dziennej i nocnej, 
 ꨈ komfortowe siodełko

Teraz musisz go już tylko wygrać. Jak? W okresie promocji 
organizowanej na terenie Niemiec przez C. & E. FEIN GmbH 
wystarczy kupić jedną z poniższych wiertarek FEIN i zareje-
strować ją w systemie 3-letniej gwarancji FEIN PLUS. Zwy-
cięzca zostanie wyłoniony zgodnie z warunkami ustalonymi 
przez organizatora akcji C. & E. FEIN GmbH. Powodzenia!
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Kup wiertarkę rdzeniową FEIN 
i odbierz bezpłatnie FEIN ABOP 
o wartości 2 412,00 PLN netto.

KBM 50 Q

Lekka 2-biegowa magnetyczna wiertarka rdzeniowa Universal o 
dużym zakresie skoku, do Ø 50 mm.
Nr katal. 7 270 41 61 00 0

Cena sugerowana netto (bez VAT) 6 205,50 

Cena sugerowana brutto (z VAT) 7 632,77 

KBM 50 auto
Lekka inteligentna 2-biegowa magnetyczna wiertarka rdzeniowa Automatic o 
dużym zakresie skoku, do Ø 50 mm, z uchwytem narzędzia MK3.
Nr katal. 7 270 42 61 00 0

Cena sugerowana netto (bez VAT) 8 950,50 

Cena sugerowana brutto (z VAT) 11 009,12

KBM 50 U
Lekka 2-biegowa magnetyczna wiertarka rdzeniowa Universal o 
dużym zakresie skoku, do Ø 50 mm, z uchwytem narzędzia MK3.
Nr katal. 7 270 40 61 00 0

Cena sugerowana netto (bez VAT) 6 970,50 

Cena sugerowana brutto (z VAT) 8 573,72 

KBM 65 U

Mocna 2-biegowa magnetyczna wiertarka rdzeniowa Universal o 
dużym zakresie skoku, do Ø 65 mm, z uchwytem narzędzia MK3.
Nr katal. 7 270 43 61 00 0

Cena sugerowana netto (bez VAT) 8 950,50 

Cena sugerowana brutto (z VAT) 11 009,12 

Dwie korzyści na raz:
Kup wiertarkę FEIN KBM 50 Q, KBM 50 U, KBM 50 auto lub  
KBM 65 U, zarejestruj nowy produkt w ciągu 6 tygodni od dnia 
zakupu na stronie www.fein.com/warranty do 3-letniej gwarancji 
FEIN PLUS, wpisz kod promocyjny, załaduj fakturę zakupu i odbierz 
bezpłatnie FEIN ABOP 13-2 o wartości 2 412,00 PLN netto!

01.04. – 30.06.2017
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Maksymalna wydajność przy wierceniu 
rdzeniowym. Także w drodze.
Z uniwersalnymi magnetycznymi wier-
tarkami rdzeniowymi FEIN serii KBU 35.

Intuicyjność: koncepcja obsługi

Intuicyjny panel obsługi znajduje się 
w bezpośrednim polu widzenia użyt-
kownika – jest prosty, praktyczny i 
wyklucza ryzyko pomyłek.

Wygoda: dodatkowy włącznik 
magnetyczny

Zintegrowany w stojaku wiertarskim 
wyłącznik magnetyczny zapewnia 
łatwe ustawianie wiertarki na przed-
miocie obrabianym, również w pio-
nie lub na wysokości ponad głową.

Praktyczność: duży zakres 
skoku 260 mm

Podwójna prowadnica silnika 
umożliwia stosowanie największych 
wierteł i jest płynnie regulowana bez 
użycia narzędzi za pomocą dźwigni 
zaciskowej.

Wytrzymałość: wąż ochronny 
kabla silnika

Położony pośrodku obrotowy
wąż ochronny kabla silnika. Redu-
kuje ryzyko oplątania przewodu o 
obrabiany przedmiot.

Wysoka moc: mocny silnik 
FEIN

Silnik FEIN o mocy 1100 W z 
elektroniczną regulacją obrotów za-
pewnia wysoką stabilność prędkości 
obrotowej i ekonomiczną pracę.

Wysokie bezpieczeństwo: 
czujnik przechyłu

Bezpieczeństwo podczas pracy – czuj-
nik przechyłu zapewnia natychmiasto-
we zatrzymanie maszyny w razie jej 
ześlizgnięcia lub przewrócenia.

Mniej nakładu pracy, kosztów i czasu – więcej możliwości.

Pogłębianie RozwiercanieWiercenie pełneWiercenie rdzeniowe Gwintowanie

NOWOŚĆ
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Gwintownik ze skośną 
powierzchnią natarcia

Wkładka do gwintowania 
otworów przelotowych

Wkładka do gwintowania 
ze sprzęgłem do otworów 

nieprzelotowych

Schemat  
gwintu nieprzelotowego

Schemat gwintu 
przelotowego

Gwintownik z rowkami 
śrubowymi

Zastosowanie: Gwintowanie maszynowe 
Gwintowanie maszynowe jest znacznie precyzyjniejsze, szybsze i wygodniejsze niż gwintowanie ręczne. Aby wykonać gwint wewnętrzny, 
trzeba wywiercić najpierw otwór rdzeniowy, najlepiej z zagłębieniem. Jest ono konieczne, aby ułatwić gwintownikowi rozpoczęcie skrawania. 
Rozróżnia się dwa rodzaje otworów gwintowanych:

Rada

Otwór przelotowy 
Gwintem przelotowym nazywa się otwór gwintowany przechodzą-
cy na wylot przedmiotu. Do wykonywania otworów przelotowych 
stosuje się gwintowniki ze skośną powierzchnią natarcia. Wypychają 
one wióry w głąb otworu. Istnieją jednak również gwintowniki do 
otworów przelotowych, które wyprowadzają wióry w górę otworu.

Otwór nieprzelotowy 
Gwint nieprzelotowy to otwór gwintowany, który nie przechodzi 
na wylot przedmiotu, czyli ma określoną głębokość. Do gwintów 
nieprzelotowych stosuje się gwintowniki z rowkami śrubowymi. 
Wypychają one wióry do góry z otworu.

Rozwiązanie: Magnetyczna wiertarka rdzeniowa FEIN KBM / KBU* z biegiem w prawo/lewo
Bieg w prawo/lewo oraz elektroniczne ustawianie prędkości obrotowej umożliwiają bezpośrednie precyzyjne gwintowanie. Duży zakres skoku 
umożliwia wymianę narzędzi bez konieczności odsuwania wiertarki od obrabianego przedmiotu.

* KBU 35 Q, 35 - 2 QW i 35 MQW / KBM 50 Q, 50 U / KBM 65 U / KBM 80 U / KBM 50 auto / KBM 80 auto

Dane techniczne
Model KBU 35 Q / KBU 35 QW KBU 35-2 Q / KBU 35-2 QW KBU 35 MQ / KBU 35 MQW

Niewielka uniwersalna 1-biegowa ma-
gnetyczna wiertarka rdzeniowa o dużym 

zakresie skoku, bieg w prawo/lewo, 
najlepsza funkcjonalność do elastycznej 

pracy na budowie.

Niewielka uniwersalna 2-biegowa ma-
gnetyczna wiertarka rdzeniowa o dużym 
zakresie skoku, bieg w prawo/lewo, wy-

soka prędkość obrotowa do efektywnego 
wiercenia pełnego na budowie.

Niewielka uniwersalna 1-biegowa 
magnetyczna wiertarka rdzeniowa o 

dużym zakresie skoku, bieg w prawo/
lewo, z uchwytem narzędziowym MK 2, 
najlepsza funkcjonalność do elastycznej 

pracy na budowie.
Wiertło rdzeniowe z węglików 
spiekanych/stali HSS Ø maks. mm 35 35 35

Maks. głębokość wiercenia 
wiertłem rdzeniowym mm 50 50 50 (75)

Wiercenie pełne maks. Ø mm 16 16 18

Gwintowanie maks.  M 14 M 14 M 14

Pogłębianie maks. Ø mm 31 31 31

Rozwiercanie maks. Ø mm 16 16 18

Znamionowy pobór mocy W 1 100 1 100 1 100

Moc użytkowa W 550 550 550

Robocza prędkość 
obrotowa

1. bieg obr./min 130 – 520 130 – 520 260 – 520

2. bieg obr./min – 400 – 1600 –
Uchwyt wiertła rdzeniowego (mocowany 
bez narzędzi) FEIN QuickIN Weldon ¾" FEIN QuickIN Weldon ¾" FEIN QuickIN Weldon ¾"

Skok / zakres skoku mm 135 / 260 135 / 260 135 / 260

Siła mocowania magnesu N 10 000 9 500 10 000

Masa (wg EPTA) kg 10,6 11,0 11,0

Nr katal. 7 270 53 61 00 0 7 270 54 61 00 0 7 270 57 61 00 0 7 270 58 61 00 0 7 270 55 61 00 0 7 270 56 61 00 0
Cena sugerowana netto (bez VAT)  4 495,50  4 495,50   5 620,50  5 620,50  4 945,50  4 945,50
Cena sugerowana brutto (z VAT)  5 529,47  5 529,47  6 913,22   6 913,22   6 082,97  6 082,97

W zestawie 1 magnetyczna wiertarka rdzeniowa, 1 zbiornik chłodziwa, 1 pas mocujący, 1 hak do usuwania wiórów, 1 kołek centrujący 105 mm, 
1 osłona, 1 wybijak (tylko KBU 35 MQ / KBU 35 MQW), 1 walizka
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Usunięcie materiału, satynowanie powierzchni i polerowanie na wysoki połysk: dzięki trwa-
łym i praktycznym rozwiązaniom, które uwzględniają specyfikę materiału (np. nagrzewanie 
się powierzchni podczas obróbki stali nierdzewnej), dajemy Ci klucz do jednego z najbardziej 
obiecujących rynków przyszłości.

System do obróbki stali szlachetnej.
Optymalne materiały eksploatacyjne do wszystkich zastosowań w dziedzinie obróbki stali szlachetnej.

Specjaliści od stali nierdzewnej.

Usuwanie zabrudzeń

Czyszczenie i obróbka wykańczająca dużych 
powierzchni – szybko i efektywnie.

Obróbka ścierna

Szlifowanie powierzchni za pomocą opasek ścier-
nych zapewnia błyskawiczne usuwanie materiału.

Skuteczne usuwanie przebarwień za pomocą  
wałka lub tarczy włókninowej.

Usuwanie przebarwień

Obróbka spoin pachwinowych: od wyrównania 
szwów spawalniczych po wysoki połysk.

Obróbka spoin pachwinowych

Optymalne przygotowanie do polerowania 
powierzchni.

Przygotowanie do polerowania

Wysoki połysk na powierzchniach płaskich, rurach 
i profilach.

Polerowanie na wysoki połysk

WSG 17-70 Inox R

Zmienna prędkość obrotowa umożliwia stoso-
wanie różnych narzędzi, od satynowania po szli-
fowanie stali nierdzewnej.  
FEIN ergogrip umożliwia wygodną obróbkę stali 
nierdzewnej.

Znamionowy pobór mocy W 1700
Moc użytkowa W 1000
Prędkość obrotowa  
bez obciążenia obr./min 2 700 – 8 500
Tarcza szlifierska ∅ 125
Masa wg EPTA kg 2,5
Nr katal. 7 222 22 60 00 0
Cena sugerowana netto (bez VAT) 1 300,50 
Cena sugerowana brutto (z VAT) 1 599,62

GSZ 8-90 PEL

Poręczna i mocna szlifierka prosta do obróbki 
stali szlachetnej o dużej głębokości skrawania, do 
szlifowania i polerowania w trudno dostępnych 
miejscach.

Znamionowy pobór mocy W 710
Moc użytkowa W 420
Prędkość obrotowa  
bez obciążenia obr./min 2 500 – 9 000
Ściernica maks. ∅ 50
Masa wg EPTA kg 1,8
Nr katal. 7 223 20 60 00 0
Cena sugerowana netto (bez VAT) 2 101,50 
Cena sugerowana brutto (z VAT) 2 584,85

WSG 17-70 Inox

Zmienna prędkość obrotowa umożliwia stoso-
wanie różnych narzędzi, od satynowania po szli-
fowanie stali nierdzewnej.

Znamionowy pobór mocy W 1700
Moc użytkowa W 1000
Prędkość obrotowa  
bez obciążenia obr./min 2 700 – 8 500
Tarcza szlifierska ∅ 125
Masa wg EPTA kg 2,4 
Nr katal. 7 222 13 60 00 0
Cena sugerowana netto (bez VAT) 1 165,50 
Cena sugerowana brutto (z VAT) 1 433,57 

Obróbka stali szlachetnej FEIN:  
optymalne wykończenie powierzchni.
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 RS 12-70 E

Szlifierka do rur i łuków ze stali nierdzewnej o 
średnicy do 80 mm o wyjątkowo wysokiej wydaj-
ności ściernej. Bezstopniowa regulacja prędkości 
obrotowej do szlifowania, satynowania i polero-
wania na wysoki połysk już zmontowanych balu-
strad i poręczy.
Znamionowy pobór mocy W 1 200
Moc użytkowa W 750
Prędkość obrotowa  
bez obciążenia obr./min 2 700 – 7 000
Szlifowanie taśmowe m/s 22
Masa wg EPTA kg 3,8
Nr katal. 7 221 13 50 014
Cena sugerowana netto (bez VAT) 4 855,50
Cena sugerowana brutto (z VAT) 5 972,27 

GSZ 4-280 EL

Bardzo poręczna szlifierka prosta do obróbki stali 
nierdzewnej o dużej głębokości skrawania, do  
lekkiego szlifowania i gratowania w szczególnie 
trudno dostępnych miejscach. Zmienna prędkość 
obrotowa umożliwia zastosowanie różnych 
narzędzi.
Znamionowy pobór mocy W 350
Moc użytkowa W 170
Prędkość obrotowa  
bez obciążenia obr./min 13 000 – 28 000
Ściernica maks. ∅ 20
Masa wg EPTA kg 1,5
Nr katal. 7 223 24 60 00 0
Cena sugerowana netto (bez VAT) 1 651,50 
Cena sugerowana brutto (z VAT) 2 031,35

GSZ 11-90 PERL

Poręczna i bardzo mocna szlifierka prosta do 
obróbki stali szlachetnej o dużej głębokości skra-
wania do ciężkiego szlifowania i polerowania z 
uchwytem FEIN ErgoGrip, który zapewnia wysoki 
komfort pracy.

Znamionowy pobór mocy W 1 010
Moc użytkowa W 620
Prędkość obrotowa  
bez obciążenia obr./min 2 900 – 9 900
Narzędzie polerskie ∅ 80
Masa wg EPTA kg 2,2
Nr katal. 7 223 23 60 00 0
Cena sugerowana netto (bez VAT) 2 245,50 
Cena sugerowana brutto (z VAT) 2 761,97 

Zestaw startowy RS 10-70 E

Poręczna, kompaktowa szlifierka do rur ze stali 
nierdzewnej o średnicy do Ø 45 mm. Regulowana 
płynnie prędkość obrotowa, optymalna do ochro-
ny wrażliwych powierzchni.

Znamionowy pobór mocy W 800
Moc użytkowa W 550
Prędkość obrotowa  
bez obciążenia obr./min 2 500 – 7 000
Szlifowanie taśmowe m/s 3,5 – 11
Masa wg EPTA kg 2,9
Nr katal. 7 221 66 60 00 0
Cena sugerowana netto (bez VAT) 4 675,50
Cena sugerowana brutto (z VAT) 5 750,87 

Zestaw KS 10-38 E

Wyposażenie podstawowe do prac w trudno 
dostępnych miejscach – usuwanie przebarwień, 
szlifowanie spoin pachwinowych, wyrównywanie 
konturów i satynowanie.

Znamionowy pobór mocy W 800
Prędkość obrotowa  
bez obciążenia obr./min 1 350 – 3 750

Prędkość obwodowa m/s 29,5
Masa wg EPTA kg 3,2
Nr katal. 7 221 67 60 00 0
Cena sugerowana netto (bez VAT) 3 172,50 
Cena sugerowana brutto (z VAT) 3 902,18 

BF 10-280 E

Niezwykle wydajny pilnik taśmowy do narożni-
ków i krawędzi do obróbki stali szlachetnej. Regu-
lowana płynnie prędkość obrotowa, optymalna do 
ochrony wrażliwych powierzchni.
Znamionowy pobór mocy W 800
Moc użytkowa W 550
Prędkość obrotowa  
bez obciążenia obr./min 10 000 - 28 000
Prędkość obw. m / sek 12 – 32
Masa wg EPTA kg 2,1
Nr katal. 7 228 05 50 00 0
Cena sugerowana netto (bez VAT) 2 205,00 
Cena sugerowana brutto (z VAT) 2 712,15 

WPO 14-25 E

Niezwykle mocna szlifierko-polerka do obróbki 
na zimno powierzchni ze stali nierdzewnej. Bez-
stopniowa regulacja prędkości, optymalna do szli-
fowania, satynowania, szczotkowania i polerowa-
nia na wysoki połysk stali nierdzewnej.
Znamionowy pobór mocy W 1 200
Moc użytkowa W 750
Prędkość obrotowa  
bez obciążenia obr./min 900 – 2 500
Talerz szlifierski ∅ mm 230
Masa wg EPTA kg 2,5
Nr katal. 7 221 49 00 23 0
Cena sugerowana netto (bez VAT) 1 795,50 
Cena sugerowana brutto (z VAT) 2 208,47 

Rada
Wygodny uchwyt to wyższe bezpieczeństwo, lepsza kontrola i 
większa efektywność: FEIN erGOGriP.
Ergonomiczny uchwyt umożliwia 
optymalny kontakt między człowiekiem 
a maszyną. Obsługuje się go wygodnie 
niezależnie od zastosowania. Uchwyt za-
pewnia optymalne przekształcenie użytej 
siły w efektywne tempo pracy.

 ꨈ Lepsze bezpieczeństwo dzięki antypo-
ślizgowej powierzchni 

 ꨈ Bezpieczne trzymanie i prowadzenie 
również w rękawicach spawalniczych

 ꨈ Wygodna elektroniczna regulacja  
obrotów kciukiem

 ꨈ Idealna pozycja uchwytu  
do wygodnej pracy
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Zestawy akcesoriów i materia-
łów eksploatacyjnych do stali 
nierdzewnej – dobrane idealnie 
do poszczególnych zastosowań.

Zestaw do stali nierdzewnej do przygotowania 
do polerowania powierzchni/rur/profili

Efektywne i szybkie usuwanie zarysowań. Opty-
malne przygotowanie do polerowania dzięki 
właściwej strukturze szlifu. Przy przygotowaniu 
do polerowania: wysoka wydajność ścierna przy 
krótkim czasie wykonania.
 
Wymagania:  
Szlifierka kątowa WSG 17-70 Inox

Nr katal. 6 380 61 93 04 0
Cena sugerowana netto (bez VAT) 566,10 
Cena sugerowana brutto (z VAT) 696,30 

Zestaw do stali nierdzewnej do pole-
rowania powierzchni/rur/profili

Polerowanie powierzchni na wysoki połysk. 
Brak mechacenia pierścieni polerskich.

Wymagania:  
Szlifierko-polerka WPO 14-25 E,  
uchwyt (6 373 30 06 01 0),  
pałąk ochronny (3 022 92 16 00 5)

Nr katal. 6 372 30 11 04 0
Cena sugerowana netto (bez VAT) 458,20
Cena sugerowana brutto (z VAT) 563,59 

Zestaw do stali nierdzewnej do szlifo-
wania rur/profili

Szlifowanie drobnych spoin bez ryzyka uszko-
dzenia sąsiednich powierzchni.  
A następnie wykończenie powierzchni.
 
Wymagania:  
Szlifierka kątowa WSG 17-70 Inox

Nr katal. 6 372 10 52 02 0
Cena sugerowana netto (bez VAT) 926,40 
Cena sugerowana brutto (z VAT) 1 139,47 

Od szlifowania zgrubnego po wykończenie na 
wysoki połysk – dobór zestawu do zastosowania

Powierzchnia z lekkimi zarysowaniami

Powierzchnia z grubym szwem spawalniczym

Powierzchnia z cienkim szwem spawalniczym

Rury z zarysowaniami

Rury/profile ze szwem spawalniczym

Zestaw do stali nierdzewnej do standardowej obróbki powierzchni

Zestaw do stali nierdzewnej do szlifowania powierzchni

Zestaw do stali nierdzewnej do przygotowania do polerowania powierzchni/rur/profili 

Zestaw do stali nierdzewnej do standardowej obróbki rur 

Zestaw do stali nierdzewnej do szlifowania rur/profili 
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Zestaw do stali nierdzewnej do 
standardowej obróbki powierzchni

Zestaw do standardowych zastosowań w obrób-
ce powierzchni – od usuwania zabrudzeń wałka-
mi włókninowymi przez usuwanie przebarwień 
po satynowanie.

Wymagania:  
Szlifierko-polerka WPO 14-25 E,  
uchwyt (6 373 30 06 01 0),  
trzpień mocujący (6 380 30 67 02 8), 
pałąk ochronny (3 022 92 16 00 5)
Nr katal. 6 372 10 06 04 0
Cena sugerowana netto (bez VAT) 819,30 
Cena sugerowana brutto (z VAT) 1 007,74 

Zestaw do stali nierdzewnej do 
satynowania profili

Akcesoria do satynowania profili i wąskich 
powierzchni gwarantują uzyskanie perfekcyjnego 
szlifu przy niewielkim nagrzewaniu się 
powierzchni. Wałki o szerokości 50 mm zapew-
niają efektywną pracę.

Wymagania:  
Szlifierko-polerka WPO 14-25 E,  
uchwyt (6 373 30 06 01 0),  
pałąk ochronny (3 022 92 16 00 5)
Nr katal. 6 372 10 54 02 0
Cena sugerowana netto (bez VAT) 721,80 
Cena sugerowana brutto (z VAT) 887,81 

Zestaw do stali nierdzewnej do 
satynowania powierzchni 

Perfekcyjna satynowa powierzchnia bez śladów 
szlifowania. Minimalne nagrzewanie podczas 
obróbki.

Wymagania:  
Szlifierko-polerka WPO 14-25 E,  
uchwyt (6 373 30 06 01 0),  
pałąk ochronny (3 022 92 16 00 5) 
trzpień mocujący (6 380 30 67 02 8)

Nr katal. 6 372 10 50 02 0
Cena sugerowana netto (bez VAT) 878,40 
Cena sugerowana brutto (z VAT) 1 080,43 

Od szlifowania zgrubnego po wykończenie na 
wysoki połysk – dobór zestawu do zastosowania

Powierzchnia z lekkimi zarysowaniami

Powierzchnia z grubym szwem spawalniczym

Powierzchnia z cienkim szwem spawalniczym

Rury z zarysowaniami

Rury/profile ze szwem spawalniczym

Zestaw do stali nierdzewnej do standardowej obróbki powierzchni

Zestaw do stali nierdzewnej do satynowania powierzchni 

Zestaw do stali nierdzewnej do przygotowania do polerowania powierzchni/rur/profili Zestaw do stali nierdzewnej do polerowania powierzchni/rur/profili 

Zestaw do stali nierdzewnej do standardowej obróbki rur 

Zestaw do stali nierdzewnej do szlifowania rur/profili Zestaw do stali nierdzewnej do satynowania profili

Zestaw do stali nierdzewnej do standardowej obróbki rur

Zestaw do standardowych zastosowań w obróbce prostych rur. Do usuwa-
nia zabrudzeń, usuwania przebarwień i satynowania. 
Wymagania: Szlifierko-polerka WPO 14-25 E, uchwyt (6 373 30 06 01 0), 
pałąk ochronny (3 022 92 16 00 5), trzpień mocujący (6 380 30 67 02 8)

Nr katal. 6 380 61 81 03 0
Cena sugerowana netto (bez VAT) 582,00 
Cena sugerowana brutto (z VAT) 715,86 

Zestaw do stali nierdzewnej do szlifowania powierzchni

Szybka obróbka ścierna dużych powierzchni.
Wymagania: Szlifierko-polerka WPO 14-25 E, uchwyt (6 373 30 06 01 0), 
pałąk ochronny (3 022 92 16 00 5), trzpień mocujący (6 380 30 67 02 8)

Nr katal. 6 380 61 92 02 0
Cena sugerowana netto (bez VAT) 825,30 
Cena sugerowana brutto (z VAT) 1 015,12 
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Nowe materiały eksploatacyjne – aby zapewnić optymalne 
wsparcie dla użytkowników, regularnie modyfikujemy ofertę 
naszych produktów:

Tarcza listkowa

Do usuwania szwów spawalniczych bez ryzyka 
uszkodzenia sąsiednich powierzchni – różne tar-
cze listkowe w zależności od grubości szwu.

Opak. 5
∅ mm 125

Prędkość obrotowa
maks. 12 250
zalec. 4000 – 5500

Urządzenie WSG 17-70 Inox
Wersja twarda
Nr katal. 6 37 30 020 01 0
Wersja średnia
Nr katal. 6 37 30 021 01 0
Wersja miękka
Nr katal. 6 37 30 019 01 0
Cena sugerowana netto (bez VAT) 357,75
Cena sugerowana brutto (z VAT) 440,03

Tarcza listkowa filcowa

Do polerowania i polerowania wstępnego stali 
nierdzewnej. 
Dzięki listkom filc nie „pali się“, co umożliwia 
polerowanie bez smug. Stosować wyłącznie w 
połączeniu z pastą polerską 
(polerowanie wstępne = pasta do polerowania 
wstępnego, polerowanie na wysoki połysk = 
pasta nabłyszczająca). 

Opak. 1

Prędkość obrotowa
maks. 7 700
zalec. 1 520

Urządzenie WSG 17-70 Inox
Wersja średnia
Nr katal. 6 37 23 038 01 0
Wersja miękka
Nr katal. 6 37 23 037 01 0
Cena sugerowana netto (bez VAT) 112,05
Cena sugerowana brutto (z VAT) 137,82

Tarcza listowa – teraz również w wersji twardej i miękkiej!
Lepsze dozowanie przy usuwaniu szwów spawalniczych – perfekcyjne przygotowanie do szlifowania precyzyjnego bez ryzyka uszko-
dzenia sąsiednich powierzchni.

Rada

Wałek listkowy filcowy

Do polerowania i polerowania wstępnego stali 
nierdzewnej. 
Dzięki listkom filc nie „pali się“, co umożliwia 
polerowanie bez smug. Stosować wyłącznie w 
połączeniu z pastą polerską 
(polerowanie wstępne = pasta do polerowania 
wstępnego, polerowanie na wysoki połysk = 
pasta nabłyszczająca). 

Opak. 1

Prędkość obrotowa
maks. 3 700
zalec. 1 900

Urządzenie WPO 14-25 E
Wersja średnia
Nr katal. 6 37 21 058 01 0
Wersja miękka
Nr katal. 6 37 21 057 01 0
Cena sugerowana netto (bez VAT) 265,50
Cena sugerowana brutto (z VAT) 326,57
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Taśma maskująca ze stali nierdzewnej

Do ochrony powierzchni ze stali nierdzewnej 
przed zarysowaniem podczas szlifowania. Per-
fekcyjne rozwiązanie do szlifowania ukosowego 
spawanych profili ze stali nierdzewnej. Taśma 
maskująca zabezpiecza stronę zasłoniętą podczas 
szlifowania, satynowania lub matowania.

Opak. 1
Długość m 5
Nr katal. 6 37 33 010 01 0
Cena sugerowana netto (bez VAT) 220,50
Cena sugerowana brutto (z VAT) 271,22

Opaska ścierna Pyramix

Do usuwania lekkich zarysowań i przygotowania 
do satynowania.
Opak. 5
∅ mm 100 x 100

Prędkość obrotowa
maks. 6 150
zalec. 2 300

Urządzenie WPO 14-25 E
Ziarnistość 280
Nr katal. 6 37 14 145 01 0
Ziarnistość 400
Nr katal. 6 37 14 146 01 0
Ziarnistość 600
Nr katal. 6 37 14 147 01 0
Ziarnistość 1 400
Nr katal. 6 37 14 148 01 0
Cena sugerowana netto (bez VAT) 44,55
Cena sugerowana brutto (z VAT) 54,80

Tarcza włókninowa

Bardzo wysoka wydajność ścierna, do szlifowa-
nia, usuwania zgorzeliny i satynowania spoin 
pachwinowych.

Opak. 1
∅ mm 150
Wersja bardzo twarda

Prędkość obrotowa
maks. 8 000
zalec. 5 000

Urządzenie KS 10-38 E
Nr katal. 6 37 34 008 01 0
Cena sugerowana netto (bez VAT) 130,50
Cena sugerowana brutto (z VAT) 160,52

NOWOŚĆ
od 01.04.2017
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Zestaw Best of 

E-cut StarlockPlus

FMM 350 QSL Top AFMM 18 QSL

Opis produktu
Wydajny i uniwersalny system do prac wykończeniowych i 

remontowych z największym zestawem akcesoriów do szero-
kiego spektrum zastosowań.

Wydajny i uniwersalny system do prac wykończeniowych i remontowych 
w wersji akumulatorowej z systemem QuickIN i zestawem akcesoriów do 

szerokiego spektrum zastosowań.

Mocowanie narzędzia StarlockPlus StarlockPlus
Znamionowy pobór mocy/napięcie 
akumulatora 350 W 18 V

Dodatek promocyjny Zestaw Best of E-Cut StarlockPlus Zestaw Best of E-Cut StarlockPlus

Nr katalogowy 7 229 52 75 00 0 7 129 22 63 00 0

Cena sugerowana netto (bez VAT)  1 192,50  1 557,00

Cena sugerowana brutto (z VAT)  1 466,78 1 915,11

W zestawie

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 (ziarni-
stość 60, 80, 120, 180), 1 talerz szlifierski Ø 115 mm z otwo-
rami, 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 ścierne-
go (ziarnistość 60, 80, 120, 180), 1 sztywna szpachelka, 1 brzeszczot 

segmentowy ze stali szybkotnącej, 1 brzeszczot e-Cut Long Life (65 mm), 
1 brzeszczot e-Cut Universal (44 mm), 2 baterie litowo-jonowe (2,5 Ah), 

1 ładowarka ALG 50, 1 walizka z tworzywa sztucznego

Kup urządzenie, a skorzystasz dodatkowo podwójnie:
Otrzymasz bezpłatnie zestaw FEIN Best of E-cut StarlockPlus Set oraz 3-letnią gwarancję FEIN PLUS!

Zestaw Best of E-Cut StarlockPlus składający się z następujących 
elementów:

 ꨈ 1x E-Cut Universal 28 mm i 44 mm
 ꨈ 2x E-Cut Long-Life 35 mm i 65 mm

Kup teraz urządzenie FEIN MultiMaSter FMM 350 QSL top lub akumu-
latorowe urządzenie oscylacyjne AFMM 18 QSL, zarejestruj zakupiony 
produkt do 3-letniej gwarancji FEIN PLUS, a otrzymasz gratis zestaw 
FEIN Best of StarlockPlus składający się z 6 brzeszczotów E-Cut o 
wartości 265,50 PLN netto.

Kup FEIN MultiMaster i odbierz 
bezpłatnie zestaw Best of E-Cut 
StarlockPlus o wartości  
265,50 PLN netto.
Czas trwania promocji: 01.03. do 30.06.2017.
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Zestaw Best of E-cut Starlock

Opakowanie 
3 brzeszczo-
tów GRATIS
15.04. – 31.12.2017

Lojalność się opłaca: Zbieraj punkty lojalnościowe FEIN w okresie od 15.04. do 31.12.2017 FEIN, 
a przy 25 zakupionych brzeszczotach FEIN E-cut otrzymasz gratis wybrany przez siebie zestaw 
3 brzeszczotów.*

Promocja lojalnościowa brzeszczotów.

1. Dokonaj  
zakupu  
brzeszczotów.
Wystarczy, że kupisz 
łącznie 25 brzeszczo-
tów najpóźniej do dnia 
31.12.2017.

2. Zarejestruj  
przez Internet.
Załaduj fakturę i  
wpisz kod EAN.

3. Zbieraj  
punkty.
Za każdy  
zarejestrowany brzesz-
czot otrzymasz automa-
tycznie jeden punkt.

4. Odbierz 
opakowanie 3 
brzeszczotów gratis.
Gdy zbierzesz 25 punk-
tów, możesz wybrać 
dowolne opakowanie 
3 brzeszczotów FEIN 
E-Cut.

4 kroki do otrzymania dowolnego zestawu 3 brzeszczotów gratis

*   1 brzeszczot odpowiada jednemu punktowi. Brzeszczoty objęte promocją:  
opakowania brzeszczotów E-Cut jednego rodzaju, pojedyncze lub kilkusztukowe – 
 z promocji są wykluczone brzeszczoty kupowane w zestawie z urządzeniami oraz zestawy brzeszczotów. 

Prawdziwe korzyści z 
promocyjnych akcesoriów.

Best of E-Cut Starlock – w promocyjnej cenie 220,50 PLN netto 
w okresie od 01.03. do 30.06.2017

Dane techniczne  
Model Zestaw Best of E-Cut Starlock

Nr katalogowy 3 52 22 952 18 0

Cena sugerowana netto (bez VAT) 220,50

Cena sugerowana brutto (z VAT) 271,22

Niezwykła okazja! Zestaw akcesoriów Best of E-Cut Starlock 
składający się z 6 brzeszczotów E-Cut z uniwersalnym mocowaniem 
narzędzia do wszystkich popularnych urządzeń oscylacyjnych w 
poręcznej walizce w cenie promocyjnej.
Zawartość zestawu: 

 ꨈ 2x E-Cut Long Life 50 mm (E-Cut typ 160) 
 ꨈ 2x E-Cut Long Life BIM 50 mm (E-Cut typ 221) 
 ꨈ 1x E-Cut Universal BIM 28 mm (E-Cut typ 222) 
 ꨈ 1x E-Cut Universal BIM 44 mm (E-Cut typ 223) 
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Nowy FEIN superCut ConstruCtion.

Zalety:

 ꨈ  Najmocniejsze urządzenie oscylacyjne. 
 ꨈ  Nawet 70 % mniej wibracji i 45% szybsze tempo pracy.
 ꨈ  Nieograniczona wszechstronność zastosowań.

NOWOŚĆ!
od 01.05.2017

Maksymalna moc przy intensywnej 
eksploatacji

Silnik o mocy 450 W zapewnia optymalne tem-
po pracy. Silnik FEIN odporny na długotrwałe 
obciążenie i przeciążenia z wysoką zawartością 
miedzi zapewniającą maksymalną moc.

Duża swoboda ruchu

5-metrowy elastyczny kabel w gumowej 
izolacji w jakości przemysłowej.

System antywibracyjny

Dłuższa praca dzięki redukcji 
wibracji o 70 %.

Mocowanie narzędzi StarlockMax

Nieograniczona wszechstronność zastoso-
wań.Nadaje się do akcesoriów StarlockMax, 
StarlockPlus i Starlock.

FSC 500 QSL
Mocowanie narzędzia StarlockMax*

Wymiana narzędzia QuickIN

System antywibracyjny 

Elektroniczna regulacja obrotów 

Prądnica tachometryczna 

Złącze mechaniczne 
Uchwyt Softgrip 

Znamionowy pobór mocy W 450
Częstotliwość obr./min 10 000 – 19 500

Amplituda stopnie 2 x 2,0

Masa [wg EPTA] kg 1,6

Długość przewodu m 5 *nadaje się do akcesoriów Starlock, StarlockPlus i StarlockMax

Nr katalogowy 7 229 46 61

Cena sugerowana netto (bez VAT)  1 795,50 

Cena sugerowana brutto (z VAT)  2 208,47 

Cena obejmuje: 1 FEIN FSC 500 QSL, 1 walizka

Nieograniczona wszechstronność zastosowań

Dzięki mocowaniu narzędzi StarlockMax można stosować bez żadnych ograniczeń wszystkie produkty z oferty akcesoriów do urządzeń 
oscylacyjnych FEIN.

Szybka wymiana akcesoriów w czasie krótszym niż 3 sekundy

Tylko 
w FEIN!
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Profesjonalny zestaw FeiN do prac wykończeniowych i 
stolarskich

FSC 500 QSL

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

Nr katalogowy 7 229 46 62

Cena sugerowana netto (bez VAT)  2 245,50 

Cena sugerowana brutto (z VAT)  2 761,97 

Cena obejmuje: 1 FEIN FSC 500 QSL, 1 walizka systemowa,
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)

Profesjonalny zestaw FEIN do płytek / remontów łazienek
FSC 500 QSL

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

Nr katalogowy 7 229 46 64

Cena sugerowana netto (bez VAT)  2 245,50 

Cena sugerowana brutto (z VAT)  2 761,97

Cena obejmuje: 1 FEIN FSC 500 QSL, 1 walizka systemowa, 
1 nóż segmentowy z powłoką diamentową (typ 243), 1 brzeszczot z węglików spie-
kanych 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

Profesjonalny zestaw FeiN do naprawy i wymiany okien
FSC 500 QSL

Najlepszy system do prac wykończeniowych i remontowych ze specjalnym wyposaże-
niem do demontażu starych okien i wymiany szyb izolacyjnych mocowanych na kit.

Nr katalogowy 7 229 46 63

Cena sugerowana netto (bez VAT)  2 245,50 

Cena sugerowana brutto (z VAT)  2 761,97 

Cena obejmuje: 1 FEIN FSC 500 QSL, 1 walizka systemowa, 
1 brzeszczot ze stali szybkotnącej do drewna Ø 100 mm, 1 brzeszczot ze stali szyb-
kotnącej 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 (ziarni-
stość 80, 120, 180)

Wszystkie zestawy są dostępne oczywiście również w wersji akumulatorowej. Dalsze informacje na stronie www.fein.com/original

Nowe profesjonalne zestawy FEIN – 
dostosowane precyzyjnie  
i perfekcyjnie do prac wykończeniowych  
i remontowych.

Teraz w walizce 

systemowej

Profesjonalny zestaw FEIN do prac instalatorskich
FSC 500 QSL

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

Nr katalogowy 7 229 46 65

Cena sugerowana netto (bez VAT)  2 245,50 

Cena sugerowana brutto (z VAT)  2 761,97 

Cena obejmuje: 1 FEIN FSC 500 QSL, 1 walizka systemowa, 
1 nóż segmentowy z powłoką diamentową (typ 243), narzędzie do wycinania  (12, 
13 i 22 mm), 1 nóż prosty, długi (typ 239), 2 brzeszczoty E-Cut Universal (typ 151, 
152), 1 szpachla, 1 tarnik z powłoką z węglików  spiekanych, trójkątny, z otworami do 
odciągu pyłu
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Brzeszczot E-cut Precision BiM
Bimetal z dwurzędowym uzębieniem do wszystkich materiałów 
drewnopochodnych, płyt kartonowo-gipsowych i miękkich two-
rzyw sztucznych. Większa trwałość i wytrzymałość. Największy 
postęp pracy i najwyższa precyzja.

Szeroki kształt zapewnia maksymalną wydajność 
cięcia i umożliwia długie cięcie po linii prostej.

Długość
mm

Szerokość
mm Szt.

Moco-
wanie Nr katalogowy

Cena sugerowana 
bez VAT z VAT

50 65 1 SL 6 35 02 229 21 0 62,10 76,38
50 65 3 Sl 6 35 02 229 22 0 177,00 217,71
50 65 5 Sl 6 35 02 229 23 0 279,50 343,79
50 65 10 Sl 6 35 02 229 24 0 527,90 649,32
50 65 50 SL 6 35 02 229 25 0 2 328,80 2 864,42

Brzeszczot E-cut Precision
Dwurzędowe uzębienie japońskie do wszystkich materiałów drew-
nopochodnych, płyt kartonowo-gipsowych i miękkich tworzyw 
sztucznych. Największy postęp pracy i najwyższa precyzja.

Szeroki kształt zapewnia maksymalną wydajność 
cięcia i umożliwia długie cięcie po linii prostej.

Długość
mm

Szerokość
mm Szt.

Moco-
wanie Nr katalogowy

Cena sugerowana 
bez VAT z VAT

50 65 1 SL 6 35 02 230 21 0 59,90 73,68 
50 65 3 Sl 6 35 02 230 22 0 170,60 209,84
50 65 5 Sl 6 35 02 230 23 0 269,40 331,36
50 65 10 Sl 6 35 02 230 24 0 508,80 625,82
50 65 50 SL 6 35 02 230 25 0 2 244,40 2 760,61

Brzeszczot e-cut Long Life
Bimetal z ukośnymi ząbkami do drewna ze stali HSS, do cięcia 
wszystkich materiałów drewnopochodnych, płyt kartonowo-gip-
sowych i tworzyw sztucznych. Doskonała trwałość, wysoka jakość 
cięcia i dobre tempo pracy. Wyjątkowa wytrzymałość, odporność 
również na gwoździe ukryte w drewnie, ściany murowane itd.

Szeroki kształt zapewniający maksymalną wydajność 
cięcia i umożliwiający długie cięcie po linii prostej.

Długość
mm

Szerokość
mm Szt.

Moco-
wanie Nr katalogowy

Cena sugerowana 
bez VAT z VAT

50 65 1 SL 6 35 02 228 21 0 59,90 73,68
50 65 3 Sl 6 35 02 228 22 0 170,60 209,84
50 65 5 Sl 6 35 02 228 23 0 269,40 331,36
50 65 10 Sl 6 35 02 228 24 0 508,80 625,82
50 65 50 SL 6 35 02 228 25 0 2 244,40 2 760,61

Nowe akcesoria Starlock – pasują do wszystkich 
popularnych urządzeń oscylacyjnych.
Powstałe na bazie 50 lat doświadczenia. 

WOOD

WOOD

WOOD od 05/2017

od 09/2017

od 09/2017
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Curved HCS 
Ukośne ząbki do cięcia wszelkich materiałów drewnianych, płyt 
kartonowo-gipsowych i tworzyw sztucznych. Wysoka jakość i 
prędkość cięcia. Wygięte ostrze umożliwia optymalne wbicie w 
cięty materiał oraz równe i precyzyjne krawędzie cięcia, zwłaszcza 
w przypadku gładkich powierzchni.

Szeroki kształt zapewnia maksymalną wydajność 
cięcia i umożliwia długie cięcie po linii prostej.

Długość
mm

Szerokość
mm Szt.

Moco-
wanie Nr katalogowy

Cena sugerowana 
bez VAT z VAT

50 65 1 SL 6 35 02 225 21 0 56,40 69,37
50 65 3 Sl 6 35 02 225 22 0 160,70 197,66
50 65 5 Sl 6 35 02 225 23 0 253,80 312,17
50 65 10 Sl 6 35 02 225 24 0 479,30 589,54
50 65 50 SL 6 35 02 225 25 0 2 114,50 2 600,84

Średnia szerokość umożliwia wszechstronne zasto-
sowanie.

Długość
mm

Szerokość
mm Szt.

Moco-
wanie Nr katalogowy

Cena sugerowana 
bez VAT z VAT

50 50 1 SL 6 35 02 226 21 0 54,50 67,04
50 50 3 Sl 6 35 02 226 22 0 155,30 191,02
50 50 5 Sl 6 35 02 226 23 0 245,30 301,72
50 50 10 Sl 6 35 02 226 24 0 463,30 569,86
50 50 50 SL 6 35 02 226 25 0 2 043,60 2 513,63

Curved HCS 

Wąski, taliowany kształt zapewnia optymalną pręd-
kość cięcia i dobre odprowadzanie wiórów.

Długość
mm

Szerokość
mm Szt.

Moco-
wanie Nr katalogowy

Cena sugerowana 
bez VAT z VAT

55 35 1 SL 6 35 02 227 21 0 52,20 64,21
55 35 3 Sl 6 35 02 227 22 0 148,80 183,02
55 35 5 Sl 6 35 02 227 23 0 234,90 288,93
55 35 10 Sl 6 35 02 227 24 0 443,70 545,75
55 35 50 SL 6 35 02 227 25 0 1 957,50 2 407,73

WOOD WOODod 05/2017 od 05/2017

Nóż wielofunkcyjny
Nóż o trzech powierzchniach cięcia, służy do cięcia wykładzin dy-
wanowych, PCW, kartonu, dachówki bitumicznej i papy dachowej.

Trzy wypukłe i wklęsłe powierzchnie cięcia 
zapewniają jedną w swoim rodzaju elastyczność 
podczas pracy.

Długość
mm

Szerokość
mm Szt.

Moco-
wanie Nr katalogowy

Cena sugerowana 
bez VAT z VAT

70 41 1 SL 6 39 03 251 21 0 85,10 104,67
70 41 5 Sl 6 39 03 251 23 0 382,80 470,84

SPECIAL MATERIAL
od 04/2017
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Uniwersalne mocowanie 
narzędzi do większości do-
stępnych na rynku urządzeń 
wielofunkcyjnych.

Do wszystkich urządzeń 
oscylacyjnych FEIN oraz 
innych urządzeń wie-
lofunkcyjnych z mocowa-
niem StarlockPlus.

Do wszystkich urządzeń 
FEIN SuperCut i innych 
urządzeń oscylacyjnych z 
mocowaniem StarlockMax.

FeiN MultitAleNt + MultiMASter + SuPercut FeiN SuPercut

Bosch, Makita, Hitachi, 
Metabo, Milwaukee, AEG, 
Einhell, Ryobi, Skil itd.

Bosch* Bosch*

* z odpowiednim mocowaniem Starlock 

* Oryginalne akcesoria FEIN pasują do wszystkich popularnych urządzeń 
wielofunkcyjnych. Szczegółowe informacje na stronie: fein.com/de_de/starlock

DREWNO
Drewno, płyty kartono-
wo-gipsowe i tworzywa 
sztuczne

DREWNO | METAL
Drewno, płyty kartono-
wo-gipsowe i tworzywa 
sztuczne oraz metale żelazne 
i nieżelazne

METAL Metale żelazne i nieżelazne, 
twarde tworzywa sztuczne

MATERIAŁY
KOMPOZYTOWE

Tworzywa sztuczne wzmac-
niane włóknem szklanym i 
tworzywa sztuczne wzmac-
niane włóknem węglowym

MATERIAŁY
SPOINOWE

Zaprawa do spoinowania, 
spoiny epoksydowe, spoiny 
cementowe i spoiny z ce-
mentu trasowego

MATERIAŁY
SPECJALNE

Elastyczne i trwale elastyczne 
masy uszczelniające do spoin, 
materiały miękkie

SZLIFOWANIE
Talerz szlifierski 
Materiał nośny z tworzywa sztucznego chroniący przed uszkodzeniem obrabianego przedmiotu i pozostawianiem na nim śladów, mocowanie na rzep.

Profesjonalny ze-
staw do szlifowania

Wersja standar-
dowa, bez otwo-
rów i z otworami, 
do szlifowania z 
odciągiem pyłu.

Wersja płaska do 
bardzo wąskich i 
płytkich otworów 
(np. blaszki w sza-
fach, żaluzjach).

Wersja bardzo miękka 
do specjalnych zasto-
sowań, np. renowacji 
felg aluminiowych lub 
wyprawek lakierni-
czych.

W kształcie 
palca, do bar-
dzo wąskich i 
głębokich 
miejsc.

Duże płytki ścierne do szybkiego i ekonomicznego szlifowania. 
Alternatywa do szlifierek mimośrodowych lub wibracyjnych. 
Wysoka wydajność ścierna, do uniwersalnego zastosowania w 
narożnikach i na krawędziach oraz do dużych powierzchni. Ruch 
oscylacyjny eliminuje efekt odbicia na krawędziach. Łatwa obsłu-
ga, bardzo dobra wydajność ścierna i doskonała jakość szlifowa-
nej powierzchni. Możliwość używania z odciągiem pyłu lub bez. 
W zestawie z papierem ściernym.

Do szlifowania row-
ków i promieni 
zewnętrznych. Zestaw 
zawiera 6 różnych 
wkładek profilowych i 
papier ścierny.

Materiały ścierne
Materiały ścierne FEIN wyróżniają się doskonałą wydajnością ścierną i trwałością. FEIN oferuje papier ścierny do wszystkich obszarów zastosowań i zadań.
Nasyp korundowy na spoiwie z żywicy 
syntetycznej do uniwersalnego zastoso-
wania przy niemal wszystkich materiałach. 
Nasyp cyrkonowy, do ekstremalnie twar-
dych powierzchni, np. lakieru bezbarwne-
go (parkiet) lub metalu. Specjalny papier 
ścierny do szlifowania kamieni natural-
nych i syntetycznych. Do perfekcyjnego 
wykończenia powierzchni podczas szlifo-
wania precyzyjnego.

Bardzo miękki papier 
ścierny do szlifowania 
felg aluminiowych, do 
wyprawek w przypad-
ku wtrąceń lakieru, do 
usuwania zacieków i 
przetrysku na 
powierzchniach z 
drewna, tworzyw 
sztucznych, metalu itp. 

Nasyp korun-
dowy na spo-
iwie z żywicy 
syntetycznej 
do uniwersal-
nego zastoso-
wania przy 
niemal wszyst-
kich materia-
łach. 

Nasyp korundowy na spoiwie z 
żywicy syntetycznej do uniwersal-
nego zastosowania przy niemal 
wszystkich materiałach. Nasyp cyr-
konowy, do ekstremalnie twardych 
powierzchni, np. lakieru bezbarw-
nego (parkiet) lub metalu. 

Nasyp cyrkonowy, do eks-
tremalnie twardych 
powierzchni, np. lakieru 
bezbarwnego (parkiet) lub 
metalu. 

Nasyp korundowy na 
spoiwie z żywicy 
syntetycznej do uni-
wersalnego zastoso-
wania przy niemal 
wszystkich materia-
łach.

CZYSZCZENIE I POLEROWANIE
Włóknina szlifierska 
Do czyszczenia pokładów łodzi 
oraz czyszczenia i polerowania 
powierzchni antypoślizgowych. 
Z mocowaniem na rzep. Pasuje 
do wszystkich trójkątnych tale-
rzy szlifierskich (80 mm).

Filcowy krążek polerski
Filcowy krążek polerski do polerowania pokła-
dów (żelkot), powierzchni z chromu, stali nie-
rdzewnej, aluminium i metali nieżelaznych. Z 
mocowaniem na rzep. Pasuje do wszystkich 
trójkątnych talerzy szlifierskich (80 mm) oraz 
do okrągłej płytki ściernej (Ø 115 mm).

Filcowy krążek polerski
Do polerowania elementów metalowych i 
polerowania dekoracyjnego kamieni i 
wyrobów z kamienia. Również do polero-
wania powłok żelkotowych na łodziach. 
Płytka nośna z tworzywa sztucznego chro-
ni przed uszkodzeniem obrabianego przed-
miotu i pozostawianiem na nim śladów.

Arkusze papieru ściernego, na 
piance
Do usuwania zarysowań na lakierze, powłokach 
żelkotowych, szkle akrylowym i poliwęglano-
wym, lakierowanym drewnie, meblach itd. Naj-
lepsza jakość powierzchni. Perfekcyjne jako 
przygotowanie do polerowania filcowym krąż-
kiem polerskim i politurą FEIN EXTRA.  
Z mocowaniem  
na rzep. 

Oryginalne akcesoria FEIN pasują do wszystkich zadań.

WOOD

WOOD | METAL

METAL

COMPOSITE

GROUT

SPECIAL MATERIAL
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PIŁOWANIE

WOOD
Brzeszczot E-Cut Standard 
Ukośne ząbki do cięcia wszelkich materiałów drewnianych, płyt kartono-
wo-gipsowych i tworzyw sztucznych. Wysoka jakość i prędkość cięcia.

Brzeszczot E-Cut Long-Life  
Bimetal z ukośnymi ząbkami do drewna ze stali HSS, do cięcia wszystkich materiałów drewnopochod-
nych, płyt kartonowo-gipsowych i tworzyw sztucznych. Doskonała trwałość, wysoka jakość cięcia i 
dobre tempo pracy. Wyjątkowa wytrzymałość, odporność również na gwoździe ukryte w drewnie, 
ściany murowane itd.

WOOD
Brzeszczot E-Cut Precision   
Dwurzędowe uzębienie japońskie do wszystkich materiałów drewnopochodnych, płyt 
kartonowo-gipsowych i miękkich tworzyw sztucznych. Największy postęp pracy i naj-
wyższa precyzja.

Brzeszczot E-Cut Precision BiM  
Bimetal z dwurzędowym uzębieniem japońskim ze stali HSS do wszystkich materiałów 
drewnopochodnych, płyt kartonowo-gipsowych i miękkich tworzyw sztucznych. Więk-
sza trwałość i wytrzymałość. Największy postęp pracy i najwyższa precyzja. 

WOOD WOOD/METAL
e-Cut Curved HCS
Ukośne ząbki do cięcia wszelkich materiałów drewnia-
nych, płyt kartonowo-gipsowych i tworzyw sztucznych. 
Wysoka jakość i prędkość cięcia. Wygięte ostrze umożli-
wia optymalne wbicie w cięty materiał.

Brzeszczot ze stali szybkotnącej  
Bimetal zapewniający wysoką trwałość. Ukośne ząbki ze 
stali HSS do drewna. Doskonała trwałość, wysoka jakość 
cięcia i dobre tempo pracy. Jako „miniaturowa piła tarczo-
wa” nadaje się idealnie do długich i prostych linii cięcia 
oraz do wycinania otworów w ułożonych już deskach i 
panelach podłogowych oraz boazerii.

Brzeszczot E-Cut Universal  
Bimetal z falowanym uzębieniem uniwersalnym ze stali 
HSS. Szeroki zakres zastosowań do blachy o grubości do 
2 mm, profili aluminiowych, rur miedzianych, drewna, płyt 
kartonowo-gipsowych i tworzyw sztucznych. 

METAL
Brzeszczot E-Cut Fine  
Bimetal z drobnymi ząbkami ze stali szybkotnącej do bla-
chy o grubości do 2 mm, profili aluminiowych, rur miedzia-
nych. Również do płyt kartonowo-gipsowych i innych 
twardych tworzyw sztucznych. Bardzo precyzyjne cięcie i 
łatwość kontrolowania ruchu narzędzia, bardzo cienka linia 
cięcia.

Brzeszczot ze stali szybkotnącej  
Bimetal zapewniający wysoką trwałość. Metalowe uzębie-
nie ze stali szybkotnącej do blachy o grubości do ok. 
1 mm. Również do tworzyw sztucznych, płyt kartonowo-
-gipsowych, drewna, kitu i metali kolorowych. Cięcie 
równo z powierzchnią.

Brzeszczot ze stali szybkotnącej  
Brzeszczot wykonany w całości ze stali szybkotnącej z 
metalowym uzębieniem do blachy o grubości do ok. 1 mm. 
Również do tworzyw sztucznych, płyt kartonowo-gipso-
wych, drewna, kitu i metali kolorowych. Doskonała pręd-
kość cięcia. Równa, cienka linia cięcia.

COMPOSITE
Brzeszczot z węglików  
spiekanych  Brzeszczot diamentowy  
Cięcie bez uszkadzania materiału, z perfekcyjnie równymi krawędziami, do materiałów z tworzyw sztucznych wzmacnianych włók-
nem węglowym/włóknem szklanym, bez delaminacji. Wysoka precyzja pracy nawet w narożnikach i na krawędziach. Do długich i 
prostych linii cięcia z wysoką prędkością i precyzją. 
Węgliki spiekane – tańsza alternatywa. Diament – doskonała trwałość, do wymagających zadań.

SPECIAL MATERIAL
Brzeszczot  
Do wszystkich 
miękkich mate-
riałów. Segmen-
towy, idealny do 
narożników i 
krawędzi, bez 
wychodzenia 
poza linię cięcia.

Brzeszczoty 
segmento-
we  
Do wycinania 
osadzonych na 
kit szyb ze szkła 
zespolonego.
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GROUT
Brzeszczot z węglików spiekanych
Do wycinania uszkodzonych spoin między płytkami. Również do frezowania bruzd w tynku, gazobetonie i podobnych materiałach budowlanych. Ekonomiczna alternatywa do narzędzi diamentowych.

Segmentowy, idealny do narożników i krawędzi, bez wychodzenia poza linię 
cięcia.

Okrągły kształt do długich linii cięcia, maksymalne 
wykorzystanie.

Segmentowy, idealny do napraw miejsco-
wych w narożnikach i na krawędziach, bez 
wychodzenia poza linię cięcia.

118 125 170169 241 240213 214

WYCINANIE I OBRÓBKA PILNIKIEM

GROUT SPECIAL MATERIAL
Tarnik z węglików spiekanych 
Do zgrubnego szlifowania masy szpachlowej, kleju do 
płytek, betonu, kamienia i drewna.

Narzędzie do czyszczenia 
spoin
Do szybkiego i ekonomicznego czyszczenia 
silnie zabrudzonych spoin między płytkami. 
Alternatywa do kosztownej kompleksowej 
wymiany. Do spoin o dowolnej szerokości.

Pilnik z węglików spiekanych
Do gratowania i piłowania krawędzi, 
do tworzyw wzmacnianych włóknem 
szklanym i węglowym, tworzyw 
sztucznych i drewna. Nadaje się ideal-
nie do małych otworów.

Narzędzie do wycinania
Do wycinania rowków w płytach 
z twardej pianki pod instalacje 
ogrzewania elektrycznego, ścien-
nego i podłogowego.

GROUT
Brzeszczot diamentowy
Do wycinania spoin w marmurze, żywicy epoksydowej i cemencie trasowym. Doskonała trwałość. Również do bardzo twardych spoin epoksydowych i cementowych. Dobry wybór 
w przypadku częstego użytkowania i wymagających zadań.

Segmentowy, idealny do narożników i krawędzi, bez wychodzenia poza 
linię cięcia.

Okrągły kształt do długich linii cięcia, maksymalne 
wykorzystanie.

Segmentowy, idealny do napraw miejsco-
wych w narożnikach i na krawędziach, bez 
wychodzenia poza linię cięcia.

PRZECINANIE I SKROBANIE

SPECIAL MATERIAL
Szpachelka
Do usuwania starego lakieru, resztek kleju, wykładzin 
dywanowych, kleju do płytek i powłoki antykorozyjnej 
podwozia oraz do usuwania  ug silikonowych lub akry-
lowych w pomieszczeniach sanitarnych.

Nóż
Do cięcia silikonu i miękkiego 
kitu oraz rozcinania szyb ze 
szkła zespolonego.

Do szybkiego i bezpiecz-
nego wycinania spoin w 
pokładach drewnianych.

Uniwersalne 
narzędzie do 
niemal 
wszystkich 
szczelin dyla-
tacyjnych.

Z powłoką dia-
mentową, do 
czyszczenia 
powierzchni 
bocznych fug.

Długie noże do bardzo 
głębokich fug.

SPECIAL MATERIAL

Nóż okrągły ze stali szybkotnącej
Uniwersalne narzędzie do cięcia skóry, plastikowych folii, 
papy, korka itp.

Nóż wielofunkcyjny E-Cut
Nóż o trzech powierzchniach cięcia, służy do cięcia wykładzin dywanowych, PCW, 
kartonu, dachówki bitumicznej i papy dachowej.

NOWOŚĆ
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Płytka ścierna, bardzo miękka

Długość krawędzi mm 78
Mocowanie Starlock
Opakowanie 2
Nr katal. 6 38 06 141 22 0
Cena sugerowana netto (bez VAT) 62,30
Cena sugerowana brutto (z VAT) 76,63

Zestaw szlifierski, okrągły, z otworami

∅ mm 115
Mocowanie StarlockPlus
Nr katal. 6 38 06 195 21 0
Cena sugerowana netto (bez VAT) 106,60
Cena sugerowana brutto (z VAT) 131,12

W zestawie: 1 talerz szlifierski, po 2 arkusze 
papieru ściernego o ziarnistości 60, 80 i 180  

z otworami.

Trzpień szlifierski

Mocowanie Starlock
Opakowanie 2
Nr katal. 6 38 06 159 22 0
Cena sugerowana netto (bez VAT) 49,30
Cena sugerowana brutto (z VAT) 60,64

Płytka ścierna, z otworami

Długość krawędzi mm 78
Mocowanie Starlock
Opakowanie 2
Nr katal. 6 38 06 136 22 0
Cena sugerowana netto (bez VAT) 70,50
Cena sugerowana brutto (z VAT) 86,72

Płytka ścierna, płaska

Długość krawędzi mm 78
Mocowanie Starlock
Opakowanie 2
Nr katal. 6 38 06 142 22 0
Cena sugerowana netto (bez VAT) 62,30
Cena sugerowana brutto (z VAT) 76,63

Zestaw płytek ściernych, z otworami

Długość krawędzi mm 130
Mocowanie StarlockPlus
Nr katal. 6 38 06 204 21 0
Cena sugerowana netto (bez VAT) 128,10
Cena sugerowana brutto (z VAT) 157,56

W zestawie: 1 talerz szlifierski, po 2 arkusze 
papieru ściernego korundowego o ziarnistości 

60, 80 i 180 z otworami.

Dzięki szerokiej ofercie akcesoriów szlifierskich FEIN 
nie trzeba inwestować w dodatkowe szlifierki.

 ꨈ Łatwe i niewymagające wysiłku szlifowanie ruchem oscylacyjnym, również w narożnikach i 
na krawędziach bez efektu odbijania. 

 ꨈ Perfekcyjne efekty, wysoka wydajność ścierna, bardzo dobra jakość powierzchni, bez śladów 
szlifu i uszkodzeń szlifowanego przedmiotu. 

 ꨈ Możliwość używania z odciągiem pyłu lub bez.

Czysta sprawa – odsysanie 
pyłu odkurzaczem DuStex 
klasy premium

 ꨈ System dostosowany perfekcyjnie 
do urządzeń oscylacyjnych FEIN

 ꨈ Wysokiej klasy system filtrów/Au-
toClean

 ꨈ Uniwersalna powierzchnia na walizkę

Płytka ścierna, bez otworów

Długość krawędzi mm 78
Mocowanie Starlock
Opakowanie 2
Nr katal. 6 38 06 129 22 0
Cena sugerowana netto (bez VAT) 46,00
Cena sugerowana brutto (z VAT) 56,58
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DE: C. & E. Fein GmbH, Telefon 07173 183-0, www.fein.com
PL: 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 www.fein.com

Idealna na budowę – 
niewielka i wytrzymała 
lampa LED FEIN.

Zarejestruj urządzenie i aku-
mulatory, a otrzymasz 3-let-
nią gwarancję FEIN PLUS.

 ꨈ Lampa LED o barwie zbliżonej do światła dziennego z 
uchwytem do zawieszenia, z funkcją ściemniania.

 ꨈ Obrotowa głowica lampy umożliwiająca indywidualne 
ustawienie.

Masz jeszcze pytania? Autoryzowany dystrybutor FEIN chętnie udzieli wszelkich informacji:

Akumulatorowa lampa LED ALED firmy FEIN
Nr katal. 9 26 04 200 02 0

Cena sugerowana netto (bez VAT) 225,00
Cena sugerowana brutto (z VAT) 276,75

Na wszystkie elektronarzędzia FEIN udzielamy 3-letniej gwaran-
cji FEIN PLUS. Aby skorzystać z gwarancji, należy zarejestrować 
nowe elektronarzędzie FEIN w ciągu 6 tygodni od dnia zakupu 
na stronie www.fein.com/warranty.

4 014586 411811


