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 Kovina

NOVO
Kombinirajte in prihranite

Posamično kombiniranje akumulatorskih strojev za obdelovanje kovin.



FEIN Select+ omogoča poljubno kombiniranje enega ali več 18 V 
akumulatorskih strojev za profesionalno obdelavo kovin – z akumu-
latorji in polnilniki FEIN ali brez njih. Z vsako samostojno napravo 
boste brezplačno prejeli tudi visokokakovosten kovček za orodje 
FEIN.

Li-Ion 18 V / 4 Ah
ASCM 18 QXASCM 18

ASB 18 ABS 18

Li-Ion 18 V / 2 Ah

Začetni kompleti akumulatorjev Samostojne naprave
Začetni kompleti akumulatorjev FEIN Select+  
so osnova za brezžično prihodnost. Akumulatorje 
lahko tudi kadarkoli dokupite.

Izberite eno, dve ali več naprav iz našega obsežnega 
nabora orodij za profesionalno obdelavo kovin.  
Vse naprave so dostavljene v kovčku za orodje FEIN.

Prednosti:

 ꨈ Posamično kombiniranje strojev in akumulatorjev FEIN.
 ꨈ Nakup samostojnih naprav po ugodni ceni.
 ꨈ Uporaba že kupljenih akumulatorjev.



Kovina je zahteven material – zato so naši akumulatorji posebno 
varni in vzdržljivi. Zagotavljamo vam dovolj moči za vsa dela v zvezi 
s kovinami.

Izberite začetni komplet akumulatorjev.

Litij-ionske akumulatorje znamke FEIN odlikuje inovativna tehno-
logija SafetyCell:
Ločena komunikacijska napeljava učinkovito ščiti akumulator in 
stroj pred preobremenitvijo, pregrevanjem in popolnim izpraznje-
njem. To zagotavlja dolgo življenjsko dobo in varnost akumulator-
ske tehnologije FEIN. Razpoložljivo zmogljivost lahko preverite 
na prikazu stanja napolnjenosti. Krožeči mehki elementi ščitijo 
obdelovance pred poškodbami in zagotavljajo zanesljiv položaj.

Litij-ionska tehnologija

Št. za naročilo 9 26 04 300 01 0 Št. za naročilo 9 26 043 00 02 0

Začetni komplet akumulatorjev 
18 V / 2 Ah

Začetni komplet akumulatorjev 
18 V / 4 Ah

Vzdržljivi in lahki 18 V litij-ionski akumulatorji z inovativno tehnolo-
gijo SafetyCell, zmogljivostjo 2 Ah, prikazom stanja napolnjenosti in 
triletno garancijo. Do 900 privijanj z enim polnjenjem akumulatorja.*

Zelo vzdržljivi 18 V litij-ionski akumulatorji z inovativno tehnologijo 
SafetyCell, zmogljivostjo 4 Ah, prikazom stanja napolnjenosti 
in triletno garancijo. Do 1800 privijanj z enim polnjenjem 
akumulatorja.*

*Privitja FEIN ASCM na polnjenje akumulatorja z vijaki 5 × 40 mm v mehek les.

209,- €
plus DDV

169,- €
plus DDV



Akumulatorsko orodje FEIN je najboljša rešitev za zmogljivo, učinko-
vito in prilagodljivo obdelovanje kovin. Vedno pravo število vrtljajev, 
izjemna natančnost in velika rezerva moči. Pri profesionalni obdelavi 
kovin se lahko zanesete na podjetje FEIN.

Po potrebi kombinirajte več samostojnih naprav iz naših treh cenovnih 
kategorij. 

Kombinirajte samostojne naprave.

Št. za naročilo 7 104 06 63 00 0

ASB 18

Za zahtevno vrtanje in privijanje.

 ꨈ Priklopna udarna naprava za vrtanje 
v kamen in zid.

 ꨈ 4-polni enosmerni motor z zaščito pred 
preobremenitvijo.

 ꨈ Kovinska vpenjalna glava za hitro vpe-
njanje.

 ꨈ 750 privijanj (5 × 40 mm)  
z enim polnjenjem akumulatorja.

2-stopenjski akumulatorski udarni 
vrtalnik

Št. za naročilo 7 113 19 63 00 0

ABS 18

Lahek in izjemno vzdržljiv.

 ꨈ Kompaktna izvedba.
 ꨈ 4-polni motor z zaščito pred preobre-
menitvijo.

 ꨈ Kovinska vpenjalna glava za hitro vpe-
njanje.

 ꨈ 750 privijanj (5 × 40 mm) z enim polnje-
njem akumulatorja.

2-stopenjski akumulatorski vrtalnik 

Št. za naročilo 7 115 01 63 00 0

ASCD 18 W2

Izjemno robusten in zmogljiv, do 250 Nm.

 ꨈ Univerzalna uporaba pri privijanju v 
kovino.

 ꨈ Obdelovanje z zelo malo povratnimi 
sunki pri izredno visokem navoru.

 ꨈ 4-polni motor z zaščito pred preobre-
menitvijo.

 ꨈ vpetje ½" s štirikotnim nastavkom.

Akumulatorski udarni vrtalnik 

Št. za naročilo 7 115 02 63 00 0

ASCD 18 W4

Izjemno robusten in zmogljiv, do 158 Nm.

 ꨈ Univerzalna uporaba pri obdelavi lesa 
in kovine z vpetjem ¼" s šestkotnim 
nastavkom.

 ꨈ Obdelovanje z zelo malo povratnimi 
sunki.

 ꨈ 4-polni motor z zaščito pred preobre-
menitvijo.

 ꨈ Kompaktna in lahka izvedba.

Akumulatorski udarni vrtalnik 

159,- €
 plus DDV



         

Št. za naročilo 7 116 04 62 00 0

ASCM 18 QX

Optimalna hitrost rezanja in visoki navori.

 ꨈ Pravo število vrtljajev za vsak premer 
vrtine.

 ꨈ 4-stopenjsko gonilo.
 ꨈ Število vrtljajev primerno za samorezne 
vijake.

 ꨈ Brezkrtačni motor FEIN PowerDrive. 
 ꨈ Snemljiva vpenjalna glava.

4-stopenjski akumulatorski vrtalnik 

Št. za naročilo 7 116 03 62 00 0

ASCM 18

Optimalna hitrost rezanja in visoki navori.

 ꨈ Pravo število vrtljajev za vsak premer 
vrtine.

 ꨈ 4-stopenjsko gonilo.
 ꨈ Število vrtljajev primerno za samorezne 
vijake.

 ꨈ Brezkrtačni motor FEIN PowerDrive.
 ꨈ Protiprašna zaščita motorja in elektronike.

4-stopenjski akumulatorski vrtalnik 

Št. za naročilo 7 113 11 63 00 0

ASCS 6.3

Za pritrjevanje elementov kritin in fasad.

 ꨈ Optimalno število vrtljajev za samorezne 
vijake.

 ꨈ Lahek, 1,8 kg, vključno z akumulatorjem.
 ꨈ Brezkrtačni motor FEIN PowerDrive.
 ꨈ 200 samoreznih vijakov s samo enim 
polnjenjem akumulatorja (4 Ah).

Akumulatorski kovinski vijačnik 

Št. za naročilo 7 105 01 62 00 0

ABOP 6

Visoko hitrostni 1-stopenjski vrtalnik do 
6  mm za jeklo z izjemno stabilnostjo vrtljajev 
za kovinske konstrukcije.

 ꨈ Optimalno število vrtljajev v spodnjem 
območju premera.

 ꨈ Najvišja kakovost za natančne rezultate 
vrtanja.

 ꨈ Brezkrtačni motor FEIN PowerDrive.

Akumulatorski vrtalnik 

 ꨈ V posebno ploski in tanki izvedbi 
z odlično kotno mero za montažna dela.

 ꨈ Najvišja kakovost za natančne rezultate 
vrtanja.

 ꨈ Brezkrtačni motor FEIN PowerDrive.Št. za naročilo 7 105 02 62 00 0

ABOP 10

Kompakten 1-stopenjski vrtalnik s stabilnimi 
vrtljaji, do 10 mm, za jeklo, za montažna 
dela na mestu samem.

Akumulatorski vrtalnik 

249,- €
 plus DDV



!

Z vsako samostojno napravo vam 
zagotovimo brezplačen kovček 
za orodje FEIN.

BREZ-
PLAČNO

299,- €
 plus DDV

ABOP 13-2

Univerzalni vrtalnik z dvema hitrostma do 
13  mm z idealnim območjem števila vrtljajev 
za jeklo in legirano jeklo.

 ꨈ Mehansko 2-stopenjsko gonilo.
 ꨈ Najvišja kakovost za natančne rezultate 
vrtanja.

 ꨈ Brezkrtačni motor FEIN PowerDrive.

2-stopenjski akumulatorski vrtalnik

Št. za naročilo 7 105 03 62 00 0

Št. za naročilo 7 105 04 62 00 0

AWBP 10

Izjemno majhen kotni vrtalnik do 10 mm, za 
jeklo, za obdelovanje težko dostopnih mest.

 ꨈ V posebno ploski in tanki izvedbi s kotno 
mero 17 mm in višino glave gonila 96 mm.

 ꨈ Prilagodljiva in univerzalna uporaba z de-
snim in levim vrtenjem in brezstopenjskim 
elektronskim krmiljenjem števila vrtljajev.

 ꨈ Brezkrtačni motor FEIN PowerDrive.

Akumulatorski kotni vrtalnik 

 
Najmočnejši akumulatorski oscilator s siste-
mom za hitro vpenjanje QuickIN.

 ꨈ Hiter napredek pri žaganju pri amplitudi 
3,4°.

 ꨈ Elektronski nadzor hitrosti s tahogenera-
torjem za konstantno delovanje.

 ꨈ Velika izbira pribora z žaginimi listi za 
različne aplikacije.

SuperCut AFSC
Akumulatorski oscilator

Št. za naročilo 7 136 01 67 00 0

Stabilni, zložljivi, zmogljivi: 
Kovčki za orodje FEIN za profesionalno shra-
njevanje vašega novega orodja FEIN. Robustni 
kovčki zagotavljajo idealen oprijem strojev in 
olajšajo transport.

Naš nasvet za obdelovanje kovin:
FEIN Supercut ASFC reže kovino izjemno natančno in je zato zelo primeren za najmanjše 
izreze. Poleg tega omogoča precizne ločene reze – čisto in brez iskrenja.



ASCD 18 W2ASCD 18 W4

ASCS 18 6.3

ABOP 6ABOP 10ABOP 13-2 AWBP 10

Supercut AFSC

Primer kombinacije: en akumulatorski komplet, več samostojnih 
naprav, optimalna učinkovitost.

++ =

ASCM 18 QX

4-stopenjski akumulatorski 
vrtalnik

ASCD 18 W2

Akumulatorski udarni 
vrtalnik

159,- €
 plus DDV

Začetni komplet 
akumulatorjev 
18 V / 2 Ah

169,- €
 plus DDV

249,- €
 plus DDV

577,- €
 plus DDV

Skupna cena

Plačajte le tisto, kar zares 
potrebujete – nič več, nič manj.
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DE: C. & E. Fein GmbH, Telefon 07173 183-0, www.fein.com
SI: TEHNOHIT d.o.o., Telefon 01 72 20 860, www.tehnohit.si    www.fein.com

Ali imate dodatna vprašanja? V najbližji specializirani trgovini vam bodo z veseljem svetovali:

Ustrezen pribor AFSC FEIN za 
profesionalno obdelovanje kovin.

E-cut Universal 
Širok nabor aplikacij zaradi univerzalnega 
ozobljenja z valovitim robom dvokovinske 
kakovosti, primerno tudi za obdelavo 
barvnih kovin in pločevine do pribl. 2 mm.

M-cut  
Visoka kakovost rezanja in natančnost 
zaradi ostrega ozobljenja.

Žagin list HSS  
Tanka rezalna linija za najboljši delovni 
napredek.

Žagin list HSS  
(kolenast in razčlenjen) 
Tanka rezalna linija za najboljši delovni 
napredek.

Lopatica 
Dolga lopatica brez torzije za dober 
delovni napredek.

Žagin list HSS (kolenast) 
Tanka rezalna linija za najboljši delovni 
napredek.

Hitra registracija – podaljšane garancijske storitve:
3-letna garancija FEIN PLUS.
Za vsa električna orodja podjetja FEIN vam zagotavljamo  
3-letno garancijo FEIN PLUS. Zato svoj novi izdelek FEIN  
v 6 tednih od datuma nakupa registrirajte na spletni strani  
www.fein.com/warranty.

-LETNA
GARANCIJA
FEIN PLUS3

VKLJ. Z LITIJ-IONSKIM AKUM.

Širina Dolžina
mm mm Številka naročila
28 60 6 35 02 147 01 5
44 60 6 35 02 148 01 3

Širina Dolžina
mm mm Številka naročila
30 50 6 35 02 138 01 4
10 50 6 35 02 158 01 0

Ø
mm Številka naročila
63 6 35 02 102 01 6
80 6 35 02 103 01 0

Ø
mm Številka naročila
100 6 35 02 180 01 0

Dolžina
mm Številka naročila
64 6 39 03 206 01 8
72 6 39 03 227 01 0

Ø
mm Številka naročila
85 6 35 02 145 01 8
100 6 35 02 137 01 6

4 014586 387970


