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Najboljši oscilatorji. Od leta 1967 naprej in v prihodnosti.
Št. 1 za izgradnjo in prenovo.

NOVO!
Starlock
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ORIGINAL

Genialna ideja, vedno znova izboljšana. 
Začetki originala.
Leta 1967 smo izumili oscilacijsko električno orodje. Že skoraj 50 let 
dosledno še naprej razvijamo naprave in pribor, zato lahko danes tr-
žišču ponudimo najcelovitejši sistem za izgradnjo in prenovo. Številni 
patenti, na primer izolacija pred tresljaji, predstavljajo naše edinstveno 
znanje pri izdelavi električnega orodja. 

Z novim vpetjem za orodja Starlock znova poudarjamo trditev, da 
smo št. 1 na področju oscilatorjev – in znova postavljamo merila.

Že 150 let je uspeh podjetja FEIN odvisen od jasnega načela: razu-
memo vsakodnevne izzive, s katerimi se soočajo naše stranke, in na 
podlagi tega razvijamo uporabne rešitve, zaradi katerih je delo hitrejše, 
enostavnejše in varnejše. V središču je prizadevanje, da proizvajamo 
neuničljiva električna orodja z oznako »Made in Germany«. In ko 

tem izdelkom desetletja zaupa na milijone ljudi s celega sveta in je to 
zaupanje upravičeno v vsaki situaciji – iz tega nato nastanejo originali.

Prvi original: Žaga FEIN z oscilacijskim 
žaginim listom iz leta 1967.

Kako iz orodja nastane original?
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+

 ꨈ  

Popolni 
rezultati

Optimalna 
funkcija

SISTEM FEIN

Prednosti originalnega pribora FEIN:

 ꨈ Največji program priborov na tržišču v vseh 3 zmogljivostnih 
razredih Starlock, ki predstavlja nov standard za oscilacijska 
električna orodja.

 ꨈ Izjemna kakovost FEIN za izjemno življenjsko dobo, največjo 
delovno učinkovitost in popolne rezultate dela.

 ꨈ Številni ekskluzivni pribori FEIN za edinstvene uporabne 
rešitve.

Najboljše naprave. 
Najboljši pribor. Sistem za uspeh.
Na naprave in pribor ne gledamo kot na posamezne elemente. Eno 
brez drugega ne more doseči polne zmogljivosti. Iz tega smo razvili 
sistem, ki njihove moči idealno združuje. Na eni strani so oscilatorji, 
na drugi pa najobsežnejša ponudba pribora na tržišču, ki nudi izjemno 
širok nabor možnosti za uporabo. Sistem v interakciji zagotavlja 

najvišjo natančnost, največje udobje, največjo delovno učinkovitost in 
popoln rezultat. Ali na kratko: vedno ponuja ravno pravo rešitev za 
tisoče možnosti profesionalne uporabe.

Prednosti naprav FEIN:

 ꨈ Razvito in proizvedeno za največjo zmogljivost in skrajne 
obremenitve za profesionalno uporabo v obrtnih panogah in 
industriji.

 ꨈ Največja ponudba izdelkov na tržišču v zmogljivih izvedbah z 
električnim priključkom in akumulatorjem.

 ꨈ Občutna prednost uporabe zaradi številnih patentiranih funkcij 
izdelka, kot je protivibracijski sistem.

=
Najboljša 
delovna učinkovitost

Kakovost 
Made in Germany
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VPETJE ZA ORODJE STARLOCK

Prednosti orodja FEIN z vpetjem Starlock:

 ꨈ hitrejša, varnejša in udobnejša menjava 
orodja v rekordnem času manj kot  
3 sekund.

 ꨈ 100-odstotni prenos moči brez izgub z 
obliko 3D vpetja za orodje za največjo 
delovno učinkovitost.

 ꨈ Natančni delovni rezultati z originalnim 
priborom FEIN skoraj brez upogiba.

Starlock: Novi standard pri vpetju za orodje 
za oscilacijska električna orodja.

Pribor enostavno vstavite v vpetje Starlock in kliknite. Če želite sprostiti vpenjalni vzvod, ga odprite ... ... izvlecite pribor in je končano!

Starlock. Včasih podrobnosti naredijo razliko. Kot pri sistemu Starlock, novem inovativ-
nem vpetju za orodje. Menjavo orodja omogoča že v 3 sekundah. Sočasno pa zagotavlja 
popolno prileganje pribora in s tem največji možen prenos moči. Rezultat: še večja delovna 
učinkovitost pri vsaki uporabi.

Tehnologijo si oglejte na 
spletnem mestu:  
www.fein.com/original

za menjavo orodja

3 s
MANJ KOT

prenos moči
100 %
OBLIKA 3D ZA

NOVO!
Starlock
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PROTIVIBRACIJSKI SISTEM FEIN

Inovativen in edinstven: 
protivibracijski sistem FEIN.

Samo pri podjetju FEIN:

 ꨈ  Motor je od ohišja popolnoma ločen z 
elastičnimi dušilnimi elementi.

 ꨈ  Učinkovito zmanjšanje tresljajev za mi-
nimalno telesno obremenitev in varno 
delo – tudi pri trajni uporabi.

 ꨈ Izjemna protihrupna izolacija. Prijetnej-
še delo za vas in okolico.

Protivibracijski sistem oscilatorjev FEIN z izo-
lacijo ohišja in motorja po eni strani zmanjša 
tresljaje in hrup med obratovanjem, zaradi 
česar je delo bistveno bolj udobno. 

Po drugi strani pa se zaradi novega sistema za 
vpetje orodja Starlock moč motorja prenese 
na orodje skoraj brez izgub. Tako se poveča 
delovna učinkovitost in se obenem zmanjša 
obremenitev za uporabnika.
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PROTIVIBRACIJSKI SISTEM FEIN

50 %
DO

manj hrupa*

Zaradi hrupa lahko zbolite. S protivibracij-
skim sistemom FEIN se zvočni tlak oscila-
torjev* FEIN skoraj prepolovi. To ne vpliva 
samo na uporabnika pri dolgotrajnem delu, 
na primer pri brušenju ali pri obsežnejših 
obnovitvenih delih, ampak v isti meri tudi na 
okolico.

70 %
DO

manj tresljajev

Glede na uporabo in vstavljen pribor se v ve-
čini primerov doseže raven tresljajev 1. Tako 
lahko delate približno 8-krat dlje*, preden 
dosežete dnevno vrednost tresljajev, ki je 
dovoljena v Nemčiji in večini držav EU.

35 %
DO

večja delovna učinkovitost

Novi oscilatorji FEIN žagajo do 35 % hitreje 
kot njihovi predhodniki. S svojo že impre-
sivno zmogljivostjo so oscilatorji FEIN z 
vpetjem za orodja Starlock in protivibra-
cijskim sistemom popolna rešitev za tisoče 
profesionalnih izzivov.

* v primerjavi s FMT 250 in številnimi konkurenčnimi izdelki *  zvočni tlak, merjen na vklopljeni napravi pri največjem številu 
vrtljajev brez orodja
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Pravo orodje za vsako zahtevo.
Najinovativnejši oscilatorji FEIN.

PROGRAM OSCILATORJEV FEIN

250 W/12 V

PrOTi TreslJAJeM*

Program oscilatorjev FEIN ponuja profesionalnim uporabnikom 
zmogljiv sistem. Sestavlja ga tisočkrat preizkušeno električno orodje 
FEIN in pripadajoči originalni pribor za soočanje z izzivi na področju 
izgradnje in prenove.

Brezkompromisna kakovost FEIN, katere izjemna zmogljivost in 
nadvse obsežen program pribora za sistem izpolnita vse želje.

FEIN MulTiTAleNT
Najboljši vstop v profesionalni razred. 

* za orodje Multitalent AFMT 12 SL/AFMT 12 QSL z akumulatorjem

Gospodarna alternativa za vse, ki se ne želijo odpovedati 
kakovosti in zmogljivosti, medtem ko jim je veliko udobje pri 
uporabi manj pomembno. 

PrOTi TreslJAJeM

FEIN MulTiMAsTer
Referenca med oscilatorji.

Preizkušeno pri profesionalcih s celega sveta in prva 
izbira za univerzalno uporabo pri izgradnji in prenovi  
z zgledno kakovostjo.

350 W/18 V

Primeren za pribora Starlock in StarlockPlus. Primeren za pribora Starlock in StarlockPlus.
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PrOTi TreslJAJeM

Prednosti:
 ꨈ Skoraj 50 let izkušenj 
pri razvoju oscilacijske 
tehnologije.

 ꨈ Visoka kakovost, ki ste je 
navajeni, z oznako »Made 
in Germany«.

 ꨈ Neprimerljiva zmogljivost 
in obsežno področje 
uporabe.

 ꨈ Originalni pribor FEIN za 
najboljše rezultate dela in 
najdaljšo življenjsko dobo.

FEIN MulTiMAsTer
Referenca med oscilatorji.

450 W/18 V

FEIN suPerCuT
Najzmogljivejši sistem za posebne primere uporabe.

Nepogrešljiv v panogah, ki zahtevajo poseben pribor za posebne uporabne rešitve 
ter največjo zmogljivost in življenjsko dobo. FEIN superCut je mogoče kombinirati 
s celotno ponudbo pribora FEIN.

Primeren za pribora Starlock in StarlockPlus. Primeren za pribore Starlock, StarlockPlus in StarlockMax.

Naročite neposredno 
na spletni strani:  
www.fein.com/original
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FEIN Multitalent

Novi sistem orodij FEIN MulTiTAleNT.  
Najboljši vstop v profesionalni razred.
Sistem orodij FEIN Multitalent je prva izbira za vse, ki iščejo 
gospodarno profesionalno orodje z idealnim razmerjem med ceno 
in zmogljivostjo, obenem pa ne želijo sklepati kompromisov glede 
kakovosti in zmogljivosti. Ta univerzalni sistem orodij za izgradnjo 

in prenovo ponuja skoraj celoten dostop do ponudbe priborov 
Starlock in StarlockPlus ter s svojo obsežno ponudbo postavlja 
merila za vse oscilatorje na tržišču. 

NOVO!

Prednosti sistema orodij FEIN Multitalent:

 ꨈ Vpetje za orodje StarlockPlus. Popolno prileganje priborov 
z obliko 3D. 100-odstotni prenos moči brez izgub za do 35 % 
večjo delovno učinkovitost in hkrati povečano natančnost.

 ꨈ QuickIN. Patentiran sistem za hitro vpenjanje brez orodja 
podjetja FEIN. Najhitrejša menjava orodja v manj kot 3 sekun-
dah s sistemom Starlock – varno in udobno.

 ꨈ Kovinsko gonilo. Visoka obremenitev in najdaljša življenjska 
doba. Vsi deli gonila so izdelani iz kovine. 

 ꨈ Izvedba z električnim priključkom in izvedba z akumu-
latorjem. Skoraj enaka zmogljivost pri vseh orodjih  
FEIN Multitalent.

Primeren za pribora Starlock 
in StarlockPlus.
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FEIN Multitalent

250 W

12 V PrOTi TreslJAJeM

NOVO!

Prednosti sistemov FMT 250 SL/FMT 250 QSL:

 ꨈ Zmogljiv motor. Motor z velikim deležem bakra, ki je 
primeren za trajno delovanje in je zavarovan proti preobreme-
nitvam, zagotavlja največjo zmogljivost. Popolnoma miren tek z 
obojestranskim uležanjem s krogličnimi ležaji. Lončasta izvedba 
za maksimalno stabilnost. 

 ꨈ Industrijski kabel. Veliko področje delovanja zaradi 5-metr-
skega gumijastega kabla iz tankih žic z industrijsko kakovostjo.

Prednosti sistemov AFMT 12 SL/AFMT 12 QSL:

 ꨈ Protivibracijski sistem. Učinkovito zmanjšanje tresljajev 
zahvaljujoč samonosnemu motorju s popolno izolacijo ohišja. 
Za varno in udobno delo pri minimalni obremenitvi telesa in 
odličnem dušenju hrupa. 

 ꨈ Tahogenerator. Kakovostna elektronika za konstantno šte-
vilo vrtljajev tudi pri obremenitvi. Brezstopenjska elektronska 
regulacija števila vrtljajev.

 ꨈ Enosmerni motor. Preizkušena tehnologija motorjev. Majhna 
velikost okvirja, učinkovita in zmogljiva.

 ꨈ Tehnologija SafetyCell. Litij-ionski akumulatorji z nadzo-
rom posameznih celic. Popolna zaščita pred preobremenitvijo, 
pregrevanjem in popolno izpraznitvijo. Prikaz stanja napolnje-
nosti na vsakem akumulatorju.



12

  

KOMPLETI FEIN Multitalent

Novi sistem orodij  
FEIN MulTiTAleNT.  
Pregled kompletov.

 Fein Multitalent Start Fein Multitalent QuickStart

Vrsta izvedbe FMT 250 SL FMT 250 QSL

Univerzalen sistem za izgradnjo in prenovo 
z osnovnim priborom za brušenje in žaganje.

Vpetje orodja StarlockPlus* StarlockPlus*

Menjava orodja Vijak/notranji inbus QuickIN

Izolacija pred tresljaji – –

Elektronsko nastavljanje števila vrtljajev  

Tahogenerator – –
Območje mehkega vložka  

Nazivna poraba W 250 250
Nihaji 1/min 11.000–20.000 11.000–20.000

Teža [po EPTA] kg 1,3 1,4

Dolžina kabla m 5 5

Napetost akumulatorja V – –

Kapaciteta akumulatorja Ah – –

Številka naročila 7 229 54 61 7 229 53 61

Komplet vsebuje: 1 FEIN FMT 250 SL,
1 brusno ploščo, po 3 brusilne liste (zrnatost 80, 120, 180), 

1 univerzalni žagin list e-Cut (44 mm), 
1 plastični kovček za orodje

1 FEIN FMT 250 QSL, 
1 brusno ploščo, po 3 brusilne liste (zrnatost 80, 120, 180), 

1 univerzalni žagin list e-Cut (44 mm), 
1 plastični kovček za orodje
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Emisijske vrednosti (hrup/vibracije) najdete na spletni strani www.fein.com/vibration

 Fein Multitalent Start  
z akumulatorjem

Fein Multitalent QuickStart  
z akumulatorjem

Vrsta izvedbe AFMT 12 SL AFMT 12 QSL

Sistem za izgradnjo in prenovo s sistemom QuickIN, neodvisen od električnega omrežja in z univerzalno  
možnostjo uporabe ter z osnovno opremo za brušenje in žaganje.

Vpetje orodja StarlockPlus* StarlockPlus*

Menjava orodja Vijak/notranji inbus QuickIN

Izolacija pred tresljaji  

Elektronsko nastavljanje števila vrtljajev  

Tahogenerator  
Območje mehkega vložka  

Nazivna poraba W – –
Nihaji 1/min 11 000 – 18 000 11 000 – 18 000 

Teža [po EPTA] kg 1,4 1,5

Dolžina kabla m – –

Napetost akumulatorja V 12 12

Kapaciteta akumulatorja Ah 2,5 2,5

Številka naročila 7 129 26 61 7 129 25 61

Komplet vsebuje: 1 FEIN AFMT 12 SL,
1 brusno ploščo, po 3 brusilne liste (zrnatost 80, 120, 180), 

1 univerzalni žagin list e-Cut (29 mm)
2 litij-ionska akumulatorja (2,5 Ah), 

1 hitri polnilnik ALG 50, 
1 plastični kovček za orodje

1 FEIN AFMT 12 QSL, 
1 brusno ploščo, po 3 brusilne liste (zrnatost 80, 120, 180), 

1 univerzalni žagin list e-Cut (29 mm)
2 litij-ionska akumulatorja (2,5 Ah), 

1 hitri polnilnik ALG 50, 
1 plastični kovček za orodje

*primeren za pribora Starlock in StarlockPlus
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FEIN MultiMaSter

Sistem FEIN MultiMaster je bil v 50 letih že tisočkrat preizkušen po 
vsem svetu in je kos tudi najtežjim zahtevam. Opremljen je z vsem, 
kar vsakodnevno trdo delo naredi vsaj malo enostavnejše, varnejše 
in boljše, ter prepriča s svojo izjemno kakovostjo, stopnjo obreme-

nitve in življenjsko dobo. Zaradi svoje inovativne protivibracijske 
tehnologije ima mirnejši tek, je zmogljivejši in tišji kot njegovi pred-
hodniki in vam nudi dostop do celotne ponudbe priborov Starlock 
in StarlockPlus.

Nova naprava FEIN MulTiMAsTer.  
Referenca med oscilatorji.

Prednosti sistema orodij FEIN MultiMaSter:

 ꨈ Protivibracijski sistem. Učinkovito zmanjšanje tresljajev 
zahvaljujoč samonosnemu motorju s popolno izolacijo ohišja. 
Za varno in udobno delo pri minimalni obremenitvi telesa in 
odličnem dušenju hrupa. 

 ꨈ Vpetje za orodje StarlockPlus. Popolno prileganje priborov 
z obliko 3D. 100-odstotni prenos moči brez izgub za do 35 % 
večjo delovno učinkovitost in hkrati povečano natančnost.

 ꨈ QuickIN. Patentiran sistem za hitro vpenjanje brez orodja 
podjetja FEIN. Najhitrejša menjava orodja v manj kot 3 sekun-
dah s sistemom Starlock – varno in udobno.

 ꨈ Tahogenerator. Kakovostna elektronika za konstantno šte-
vilo vrtljajev tudi pri obremenitvi. Brezstopenjska elektronska 
regulacija števila vrtljajev.

 ꨈ Vmesnik. Mehanski vmesnik za stacionarno uporabo v 
namiznem držalu ali držalu stojala za vrtanje ali za pritrditev 
globinskega prislona.

 ꨈ Kovinsko gonilo. Visoka obremenitev in najdaljša življenjska 
doba. Vsi deli gonila so izdelani iz kovine. 

 ꨈ Izvedba z električnim priključkom in izvedba z akumu-
latorjem. Skoraj enaka zmogljivost pri vseh orodjih  
FEIN MultiMaster.

Primerno za pribore  
Starlock in 
StarlockPlus.

NOVO!

PrOTi TreslJAJeM
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FEIN MultiMaSter

350 W
Prednosti FMM 350 QSL:

 ꨈ Zmogljiv motor. Motor z velikim deležem bakra, ki je 
primeren za trajno delovanje in je zavarovan proti preobreme-
nitvam, zagotavlja največjo zmogljivost. Popolnoma miren tek z 
obojestranskim uležanjem s krogličnimi ležaji. 

 ꨈ Industrijski kabel. Veliko področje delovanja zaradi 5-metr-
skega gumijastega kabla iz tankih žic z industrijsko kakovostjo.

18 V
Prednosti AFMM 18 QSL:

 ꨈ Enosmerni motor. Preizkušena tehnologija motorjev. Majhna 
velikost okvirja, učinkovita in zmogljiva.

 ꨈ Tehnologija SafetyCell. Litij-ionski akumulatorji z nadzo-
rom posameznih celic. Popolna zaščita pred preobremenitvijo, 
pregrevanjem in popolno izpraznitvijo. Prikaz stanja napolnje-
nosti na vsakem akumulatorju.

NOVO!
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KOMPLETI FEIN MultiMaSter

Nova naprava FEIN MulTiMAsTer.  
Pregled kompletov.

 Fein MultiMaSter QuickStart  Fein MultiMaSter top

Vrsta izvedbe FMM 350 QSL FMM 350 QSL

Zmogljiv in univerzalen sistem za izgradnjo in prenovo z opremo 
za široko uporabo. Zmogljiv in univerzalen sistem za izgradnjo in prenovo z najob-

širnejšo opremo za izjemno obsežno področje uporabe.

Vpetje orodja StarlockPlus* StarlockPlus*
Menjava orodja QuickIN QuickIN
Izolacija pred tresljaji  

Elektronsko nastavljanje števila vrtljajev  

Tahogenerator  
Območje mehkega vložka  

Nazivna poraba W 350 350
Nihaji 1/min 10.000–19.500 10.000–19.500

Teža [po EPTA] kg 1,4 1,4

Dolžina kabla m 5 5

Napetost akumulatorja V - -

Kapaciteta akumulatorja Ah - -

Številka naročila 7 229 52 62 7 229 52 61

Komplet vsebuje: 1 FEIN FMM 350 QSL, 1 brusno ploščo, po 3 brusilne liste (zrna-
tosti 60, 80, 120 in 180), 1 trdo lopatico, 1 segmentni žagin list 

HSS, 1 žagin list e-Cut Long-Life (65 mm), 1 univerzalni žagin list 
e-Cut (44 mm), 1 plastični kovček za orodje

1 FEIN FMM 350 QSL, 1 brusno ploščo, po 3 brusilne liste (zrna-
tosti 60, 80, 120 in 180), 1 brusno ploščo z luknjami, po 3 brusne 
liste z luknjami (zrnatosti 60, 80, 120 in 180), 1 brusilni krožnik 

z luknjami Ø 115 mm, po 2 brusilna lista z luknjami (zrnatosti 60, 
80 in 180), 1 napravo za odsesavanje, 1 trdo lopatico, 1 segmentni 

žagin list HSS, po 1 žagin list e-Cut Long-Life (35 mm, 65 mm), 
1 univerzalni žagin list e-Cut (44 mm), 1 segmentni žagin list iz 

karbidne trdine, 1 strgalo iz karbidne trdine, 1 plastični kovček za 
orodje

*primeren za pribora Starlock in StarlockPlus



17

Emisijske vrednosti (hrup/vibracije) najdete na spletni strani www.fein.com/vibration

 Fein MultiMaSter top extra  Fein MultiMaSter Marine
FEIN MultiMaSter  
z akumulatorjem

FMM 350 QSL FMM 350 QSL AFMM 18 QSL

Zmogljiv in univerzalen sistem za izgradnjo in prenovo 
z najobširnejšo opremo za izjemno obsežno področje 

uporabe, vključno z vsestransko uporabnim sesalnikom.

Zmogljiv sistem z univerzalno možnostjo uporabe ter 
obsežnim priborom za izgradnjo, vzdrževanje in popravila 

jaht.

Zmogljiv in univerzalen sistem, neodvisen od električnega 
omrežja, za izgradnjo in prenovo s sistemom QuickIN ter 

z opremo za široko področje uporabe.

StarlockPlus* StarlockPlus* StarlockPlus*

QuickIN QuickIN QuickIN

  

  

  
  

350 350 –
10.000–19.500 10.000–19.500 11.000–18.500 

1,4 1,4 1,8

5 5 –

– - 18

– - 2,5

7 229 52 63 7 229 52 66 7 129 22 61

1 FEIN FMM 350 QSL, po 1 trikotna brusna plošča z 
luknjami in brez lukenj s po 3 brusilnimi listi (zrnatosti 60, 
80, 120 in 180), 1 brusilni krožnik z luknjami Ø 115 mm, 

po 2 brusilna lista z luknjami (zrnatosti 60, 80 in 180), 1 na-
prava za odsesavanje, 1 trda lopatica, po 1 žagin list e-Cut 
Long-Life (35 mm, 65 mm), 1 univerzalni žagin list e-Cut 

(44 mm), 1 segmentni žagin list HSS, 1 segmentni žagin list 
iz karbidne trdine, 1 strgalo iz karbidne trdine, 1 sesalnik 

FEIN Dustex 25 L, 1 plastični kovček za orodje

1 FEIN FMM 350 QSL, po 1 trikotna brusna plošča z luk-
njami + brez lukenj s po 3 brusilnimi listi (zrnatosti 60, 80, 
120 in 180), 1 brusna plošča z luknjami, po 3 brusilni listi z 
luknjami (zrnatosti 60, 80, 120 in 180), 1 brusilni krožnik Ø 
115 mm, z luknjami, po 2 brusilna lista z luknjami (zrnatosti 

60, 80 in 180), 1 trda lopatica, 2 blazinici za poliranje iz 
polsti, trikotni, 2 blazinici za poliranje iz polsti Ø 115 mm, 
1 naprava za odsesavanje, 1 segmentni žagin list iz karbidne 
trdine, 1 pila iz karbidne trdine, po 1 žagin list e-Cut Lon-
g-Life (10 mm, 35 mm), po 1 rezilo za ladijski krov (4 mm, 
5 mm), 1 univerzalni žagin list e-Cut (44 mm), 1 žagin list 

HSS (Ø 85 mm), 1 plastični kovček za orodje

1 FEIN AFMM 18 QSL, 1 brusna plošča, po 3 brusilni listi 
(zrnatosti 60, 80, 120 in 180), 1 trda lopatica, 1 segmen-
tni žagin list HSS, 1 žagin list e-Cut Long-Life (65 mm), 

1 univerzalni žagin list e-Cut (44 mm), 2 litij-ionska 
akumulatorja (2,5 Ah), 1 hitri polnilnik ALG 50, 1 plastični 

kovček za orodje

*primeren za pribora Starlock in StarlockPlus
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RAZNOLIKOST UPORABE ORODIJ Multitalent/MultiMaSter

Žagini listi e-Cut za skoraj vse materiale. Nastavljiv delovni kot za žaganje na vogalih in robovih.

Najmanjši izrezi od 10 mm. Prostor za obdelovancem ni 
potreben.

Zaradi oscilacijskega gibanja ni 
nevarnosti razbitja stekla.

Žaganje brez krivih rezov, po-
polni robovi, tanka rezalna linija 
– prednost pri delu s pločevino 
karoserije.

En sistem, 1000 možnosti: Žaganje.

Ustrezna zmogljivost za vse izzive.

Delajte v ravnini obdelovalne 
ploskve.

Natančno delo blizu robov tudi 
z globinskim prislonom.
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RAZNOLIKOST UPORABE ORODIJ Multitalent/MultiMaSter

Ploska brusna plošča za ozke vmesne prostore.

Brušenje na vogalih in robovih 
brez sunkov stroja.

Z odsesavanjem prahu ali brez njega prihranite veliko časa tudi pri velikih površinah.

Velik, okrogel brusilni krožnik nadomešča dodatne brusilne naprave, 
na primer ekscentrične ali orbitalne brusilnike.

Brušenje.

Celovita prenova oken – vsepovsod, tudi neodvisno od električnega 
omrežja.
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S samo 1,2 mm širokimi žagini-
mi listi lahko odstranite tudi zelo 
ozke fuge.

Odstranjevanje in piljenje.

RAZNOLIKOST UPORABE ORODIJ Multitalent/MultiMaSter

Natančni rezultati brez odvečnih ostankov. Dolga življenjska doba orodij, prevlečenih z 
diamantom.

Čisto in natančno piljenje izrezov.

Ravno strganje lepila za ploščice.

Učinkovito čiščenje umazanih fug med ploščicami z minimalnim 
trudom.
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Prihranite do 80 % časa pri prenovi ladijskega  
krova iz tika.

Odstranjevanje spojnih fug. Glajenje z lopatico v različnih iz-
vedbah za univerzalne možnosti 
uporabe.

Obdelava akrilnega in 
polikarbonatnega stekla.

Povečevanje vrednosti in ohra-
njanje vozil.

Poliranje za visoki lesk površin. Originalni pribor FEIN za čišče-
nje in poliranje različnih površin.

Rezanje in strganje.

Čiščenje in poliranje.

RAZNOLIKOST UPORABE ORODIJ Multitalent/MultiMaSter

Hitro in enostavno odstranjevanje talnih oblog brez ostankov.
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FEIN Supercut conStruction

Sistem FEIN superCut ConstruCtion je strokovnjak med oscilacij-
skimi električnimi orodji. Nepogrešljiv je v panogah, ki zahtevajo 
poseben pribor za posebne primere uporabe, pri čemer je potrebna 
največja zmogljivost in najdaljša življenjska doba. 

Sistem FEIN superCut ConstruCtion z vpetjem StarlockMax ponuja 
neomejene možnosti za kombiniranje s celotno ponudbo priborov 
FEIN in vam nudi vso svobodo, ki jo želite.

Nov sistem FEIN suPerCuT CONsTruCTiON.  
Najzmogljivejši sistem za posebne primere uporabe.

Primerno za pribore 
Starlock, StarlockPlus in 
StarlockMax.

Prednosti sistema orodij FEIN Supercut:

 ꨈ Protivibracijski sistem. Učinkovito zmanjšanje tresljajev 
zahvaljujoč samonosnemu motorju s popolno izolacijo ohišja. 
Za varno in udobno delo pri minimalni obremenitvi telesa in 
odličnem dušenju hrupa. 

 ꨈ Vpetje za orodje StarlockMax. Popolno prileganje pribo-
rov z obliko 3D. 100-odstotni prenos moči brez izgub za do 
35 % večjo delovno učinkovitost in hkrati povečano natančnost. 
Neomejena raznolikost uporabe. Dostop do celotne ponudbe 
originalnih priborov FEIN.

 ꨈ QuickIN. Patentiran sistem za hitro vpenjanje brez orodja 
podjetja FEIN. Najhitrejša menjava orodja v manj kot 3 sekun-
dah s sistemom Starlock – varno in udobno.

 ꨈ Tahogenerator. Kakovostna elektronika za konstantno šte-
vilo vrtljajev tudi pri obremenitvi. Brezstopenjska elektronska 
regulacija števila vrtljajev.

 ꨈ Vmesnik. Mehanski vmesnik za stacionarno uporabo v 
namiznem držalu ali držalu stojala za vrtanje ali za pritrditev 
globinskega prislona.

 ꨈ Kovinsko gonilo. Visoka obremenitev in najdaljša življenjska 
doba. Vsi deli gonila so izdelani iz kovine. 

 ꨈ Izvedba z električnim priključkom in izvedba z aku-
mulatorjem. Skoraj enaka zmogljivost pri vseh orodjih FEIN 
superCut.

NOVO!

PrOTi TreslJAJeM
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FEIN Supercut conStruction

450 W
Prednosti FSC 500 QSL:

 ꨈ Zmogljiv motor. Motor z velikim deležem bakra, ki je 
primeren za trajno delovanje in je zavarovan proti preobreme-
nitvam, zagotavlja največjo zmogljivost. Popolnoma miren tek z 
obojestranskim uležanjem s krogličnimi ležaji. 

 ꨈ Industrijski kabel. Veliko področje delovanja zaradi 5-metr-
skega gumijastega kabla iz tankih žic z industrijsko kakovostjo.

18 V
Prednosti AFSC 18 QSL:

 ꨈ Motor FEIN PowerDrive. Izjemno zmogljiv brezkrtačni 
motor z zelo visokim izkoristkom in skoraj brez obrabe. Robu-
stna pogonska gred in ohišje, zaščiteno pred vdorom prahu, za 
skrajne obremenitve in življenjsko dobo.

 ꨈ Tehnologija SafetyCell. Litij-ionski akumulatorji z nadzo-
rom posameznih celic. Popolna zaščita pred preobremenitvijo, 
pregrevanjem in popolno izpraznitvijo. Prikaz stanja napolnje-
nosti na vsakem akumulatorju.

NOVO!
NOVO!
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Fein Supercut conStruction

Nov sistem FEIN suPerCuT CONsTruCTiON. 
Pregled naprav in profesionalnih kompletov.

Fein Supercut conStruction

Vrsta izvedbe FSC 500 QSL 
(dobavljiv od 2. polovice leta 2016)

AFSC 18 QSL AFSC 18 QCSL

Zmogljiv oscilator s protivibracijskim sistemom 
FEIN in vpetjem za orodje StarlockMax za 
izjemno raznolikost uporabe na področju 

izgradnje in obnove.

Zmogljiv oscilator, neodvisen od električnega omrežja, s protivibracijskim sistemom 
FEIN in vpetjem za orodje StarlockMax za izjemno raznolikost uporabe na področju 

izgradnje in obnove.

Vpetje orodja StarlockMax* StarlockMax* StarlockMax*

Menjava orodja QuickIN QuickIN QuickIN

Izolacija pred tresljaji   
Elektronsko nastavljanje števila 
vrtljajev   

Tahogenerator   

Mehanski vmesnik   

Območje mehkega vložka   

Nazivna poraba W 450 - -

Nihaji 1/min 11.000–18.500 10.000–19.500 10.000–19.500

Teža [po EPTA] kg 1,6 1,8 1,6

Dolžina kabla m 5 - -

Napetost akumulatorja V – 18 18

Kapaciteta akumulatorja Ah – 5 2,5

Številka naročila 7 229 46 61 7 129 27 61 7 129 27 62

Komplet vsebuje: 1 FEIN FSC 500 QSL, 1 plastični kovček za 
orodje

1 FEIN AFSC 18 QSL, 
2 paketa akumulatorskih baterij 

(litij-ionskih, 18 V, 5 Ah), 1 polnilnik, 
1 plastični kovček za orodje

1 FEIN AFSC 18 QCSL, 2 paketa akumula-
torskih baterij (litij-ionskih, 18 V, 2,5 Ah), 
1 polnilnik, 1 plastični kovček za orodje

*primeren za pribore Starlock, StarlockPlus in StarlockMaxEmisijske vrednosti (hrup/vibracije) najdete na spletni strani www.fein.com/vibration



25

 Profesionalni komplet Fein za notranja dela z lesom

Zmogljivi sistem za izgradnjo in prenovo s posebnim dodatnim priborom za hitro in natančno žaganje pri montaži lesa.

Vsebina pake-
ta ob dobavi

1 FEIN FSC 500 QSL
1 FEIN AFSC 18 QSL 

2 paketa akumulatorskih baterij (litij-ionskih, 18 V, 5 Ah) 
1 hitri polnilnik ALG 50

1 žagin list HSS za les, Ø 100 mm, 1 globinski prislon, 2 žagina lista E-Cut Precision BIM (obliki 205 in 208), 5 žaginih listov 
E-Cut Long Life (oblike 183, 160, 161, 201 in 203), 2 univerzalna žagina lista E-Cut (obliki 151 in 152), 1 brusna plošča, po 

5 brusilnih listov (zrnatosti 80, 120 in 180), 1 plastični kovček za orodje

Številka naročila 7 229 46 62 7 129 27 64
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 Profesionalni komplet Fein za popravilo/menjavo oken

Zmogljivi sistem za izgradnjo in prenovo s posebnim dodatnim priborom za demontažo starih oken in menjavo stekel,  
izoliranih s steklarskim kitom.

Vsebina pake-
ta ob dobavi

1 FEIN FSC 500 QSL
1 FEIN AFSC 18 QSL 

2 paketa akumulatorskih baterij (litij-ionskih, 18 V, 5 Ah) 
1 hitri polnilnik ALG 50

1 žagin list HSS za les, Ø 100 mm, 1 žagin list HSS za kovino (Ø 100 mm), 1 žagin list E-Cut Long-Life (oblika 203), 
1 univerzalni žagin list E-Cut (oblika 152), 1 rezilo gobaste oblike, 1 segmentni žagin list (oblika 244), 1 globinski prislon, 

1 brusna plošča, po 5 brusilnih listov (zrnatosti 80, 120 in 180), 1 plastični kovček za orodje

Številka naročila 7 229 46 63 7 129 27 66
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Profesionalni komplet FEIN za saniranje ploščic/kopalnice

Zmogljivi sistem za izgradnjo in prenovo s posebnim dodatnim priborom za rezanje ploščic in odstranjevanje  
fug med ploščicami pri sanaciji talnih oblog.

Vsebina pake-
ta ob dobavi

1 FEIN FSC 500 QSL
1 FEIN AFSC 18 QSL 

2 paketa akumulatorskih baterij (litij-ionskih, 18 V, 5 Ah) 
1 hitri polnilnik ALG 50

1 segmentno rezilo, prevlečeno z diamantom (oblika 243), 1 žagin list iz karbidne trdine Ø 105 mm (oblika 214),  
2 univerzalna žagina lista E-Cut (obliki 151 in 152), 1 rezilo gobaste oblike, 1 lopatica, 2 strgali trikotne oblike,  

prevlečeni s karbidno trdino, z luknjami za odsesavanje prahu, 1 plastični kovček za orodje

Številka naročila 7 229 46 64 7 129 27 67
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Profesionalni komplet FEIN za ogrevalne/sanitarne inštalacije

Zmogljivi sistem za izgradnjo in prenovo s posebnim priborom za najpomembnejše načine uporabe pri sanitarnih popravilih.

Vsebina pake-
ta ob dobavi

1 FEIN FSC 500 QSL
1 FEIN AFSC 18 QSL 

2 paketa akumulatorskih baterij (litij-ionskih, 18 V, 5 Ah) 
1 hitri polnilnik ALG 50

1 segmentno rezilo, prevlečeno z diamantom (oblika 243), 3 orodja za izrezovanje (12 mm, 13 mm in 22 mm), 1 ravno in 
dolgo rezilo (oblika 239), 2 univerzalna žagina lista E-Cut (oblika 151, 152), 1 lopatica, 1 strgalo trikotne oblike z luknjami 

za odsesavanje prahu, prevlečeno s karbidno trdino, 1 plastični kovček za orodje

Številka naročila 7 229 46 65 7 129 27 68
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Profesionalni komplet za saniranje fug FEIN Profesionalni komplet za kompozite FEIN

Zmogljivi sistem za izgradnjo in prenovo s posebnim 
priborom za saniranje fug.

Zmogljivi sistem za izgradnjo in prenovo s posebnim 
priborom za najpomembnejše načine uporabe pri obdelavi 

sestavnih delov APSV in APKV.

Vsebina pake-
ta ob dobavi

1 FEIN FSC 500 QSL 1 FEIN FSC 500 QSL

1 naprava za odsesavanje, 1 ročaj za blaženje vibracij, 1 rav-
no in dolgo rezilo (oblika 239), 5 ravnih rezil (oblika 236), 
1 ravno rezilo za čiščenje, prevlečeno z diamantom (oblika 

237), 1 blok za čiščenje, 1 plastični kovček za orodje

Univerzalni žagin list e-Cut (oblika 152), 1 diamantni 
žagin list Ø 105 mm, 1 žagin list iz karbidne trdine e-Cut 
(oblika 191), 1 pila iz karbidne trdine, 1 brusna plošča, po 

5 brusilnih listov (zrnatosti 80, 120 in 180), 1 strgalo triko-
tne oblike z luknjami za odsesavanje prahu, prevlečeno s 

karbidno trdino, 1 naprava za odsesavanje prahu, 1 plastični 
kovček za orodje

Številka naročila 7 229 46 70 7 229 46 67
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PODROČJA UPORABE ZA Supercut

Profesionalni kompleti sistema orodij FEIN suPerCuT CONsTruCTiON: 
Notranja dela z lesom.

Globoke reze je mogoče vsepovsod izdelati hitro in enostavno.

Izrezi za pohištvu na težko dostopnih mestih.

Tudi močan konstrukcijski les 
je z napravo superCut mogoče 
rezati brez težav.

Pri krajšanju vratnih okvirjev deluje odlično.

Največja delovna učinkovitost. 
Idealno za večja prilagoditvena 
dela.

Raztezne špranje je mogoče izjemno naknadno vrezati.

Vsestransko uporabno, tudi z 
odsesavanjem prahu.
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PODROČJA UPORABE ZA Supercut

Popravilo/menjava oken

Odrezovanje okenskih okvirjev.

Brušenje na vogalih in robovih brez sunkov stroja.

Odrezovanje kovinskih pritrdilnih spon pri demontaži starih oken.

Odrezovanje žebljev na držalnih 
letvah.

Obrezovanje vgrajenih steklenih 
oken, izoliranih s steklarskim 
kitom.

Restavriranje starih oken.

Ločevanje izoliranih steklenih 
oken.

Obrezovanje pokrovov za okvir-
je za rolete.
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PODROČJA UPORABE ZA Supercut

Saniranje ploščic/kopalnice.

Samo 1,2 mm širok žagin list iz karbidne trdine za zelo ozke fuge.

Orodja iz diamanta z 
dolgo življenjsko dobo.

Ravno brušenje lepila za plošči-
ce pred ponovnim fugiranjem.

Žaganje ob steni na najmanjšem 
prostoru.

Odstranjevanje elastičnih tesnilnih mas za fuge.

Rezanje kanalov za ogrevanje tal s toplo vodo.

Odstranjevanje starih instalacij 
brez težav.

Priprava električnih instalacij.

Prirezovanje gradbenih plošč.

Diamantno segmentno rezilo za 
reze v vogalih.

Ogrevalne/sanitarne inštalacije.
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PODROČJA UPORABE ZA Supercut

Saniranje fug.

Kompoziti.

Pri nevarnih fugirnih materialih (npr. PCB) je treba uporabiti odsesa-
vanje prahu.

Odstranjevanje elastičnih tesnil-
nih mas za fuge pri visokih in 
nizkih gradnjah.

Zobčanje stranic fug pred po-
novnim fugiranjem.

Dolgo rezilo za zelo globoke 
fuge.

Ravni rezi skoraj brez prahu. Izrezi v materiale z ogljikovimi vlakni.

Popolna odstranitev prahu z napravo 
za odsesavanje.

Posnemanje sestavnih delov 
APSV.
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✓ ✓ ✓

✓
✓ ✓
✓

✓

✓

✓

»Kakovost, natančnost, 
zanesljivost –  
to je zame original.«
Tobias Abele, tesarski mojster in restavrator

oriGinalni priBor Fein

Novi standard pri vpetju  
za oscilacijska orodja.

Prednosti vpetja Starlock FEIN:

 ꨈ 3 zmogljivostni razredi za 
zanesljivo zaščito električ-
nih orodij pred preobre-
menitvijo in poškodbami.

 ꨈ Popolno prileganje 
pribora brez zračnosti s 
prenosom moči skoraj 
brez izgub za izjemno 
delovno učinkovitost.

 ꨈ Oblika 3D iz nerjavnega 
jekla skoraj brez upogiba 
za bistveno večjo na-
tančnost in rezultate dela.

 ꨈ Združljiv z vsemi doseda-
njimi oscilatorji FEIN.

Starlock je združljiv z:

 FEIN Multitalent

 FEIN MultiMaster

 FEIN superCut

  Bosch, Makita, Ridgid, 
Milwaukee itn.

StarlockPlus je združljiv z:

 FEIN Multitalent

 FEIN MultiMaster

 FEIN superCut

 Bosch

StarlockMax je združljiv z:

 FEIN superCut

 Bosch

NOVO!

Univerzalno vpetje za pribor 
orodja za vse oscilatorje FEIN 
in najpogostejše večfunkcijske 
naprave na tržišču.

Vpetje za pribor orodja za 
vse oscilatorje FEIN in druge 
večfunkcijske naprave z vpetjem 
orodja StarlockPlus.

Vpetje za pribor orodja za 
orodje FEIN superCut in druge 
oscilatorje z vpetjem orodja 
StarlockMax.

Starlock, novo standardno vpetje za orodje za večnamenska orodja, je skupen razvoj podjetij FEIN in BOSCH, prijavljen za patent. 
Starlock, StarlockPlus in StarlockMax so blagovne znamke podjetja C. & E. Fein GmbH in podjetja Robert Bosch GmbH.
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MADE
BY FEIN

Made by FEIN

To za nas ni samo pečat  
kakovosti, temveč obenem tudi 
obljuba: razvilo ga je podjetje 
FEIN, pri čemer je bil v naj-
večji možni meri proizveden 
v Nemčiji z najsodobnejšimi pro-
izvodnimi obrati. To pomeni, da 
so bili materiali nadvse skrbno 
izbrani in vrhunsko obdelani, 
kar zagotavlja najdaljšo življenj-
sko dobo in največjo možno 
natančnost.

oriGinalni priBor Fein

Več o priboru na 
spletni strani:  
www.fein.com/original

Ravno pravšnja rešitev za tisoče  
profesionalnih in posebnih primerov uporabe.

Prednosti:

 ꨈ Najboljše lastnosti materiala.
 ꨈ Preverjena in preizkušena kakovost FEIN že skoraj 50 let.
 ꨈ Najhitrejši potek dela in dolga življenjska doba.
 ꨈ Edinstvena raznolika izbira.
 ꨈ Najboljša zmogljivost le s sistemom FEIN.

Zaupajte v originalni pribor FEIN z novim vpetjem za orodje Starlock. 
Razvito je bilo posebej za uporabo z oscilatorji FEIN in v kombinaciji 
z novimi napravami predstavlja obsežen sistem, ki za skoraj vsako na-
logo ponuja idealno rešitev. Izkoristite popolnoma varno, udobno in 
hitro menjavo orodja v rekordnem času manj kot 3 sekund. Obenem 
sistem zagotavlja popolno prileganje in s tem optimalen prenos moči. 
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PRIBOR ZA ŽAGANJE

Pribori FEIN za žaganje.

Originalni pribor FEIN za žaganje postavlja merila. Obsega uporabne 
rešitve, za katere ni enakovrednih alternativ, in tudi pri najzahtevnejših 
primerih uporabe zagotavlja največjo možno natančnost. Edinstven 
pribor omogoča žaganje ravno na površino in omogoča enostaven 
zarez v trden material. Vpnete ga lahko v 12 različnih položajev okoli 
osi orodja oscilatorja, s čimer lahko tudi na ozkih mestih zagotovite 
najboljšo zmogljivost.

Ravno na površino
Uporabna rešitev, s katero 
se alternativno lahko kosa le 
ročna obdelava in posebno 
orodje.
Oscilatorji FEIN to opravijo 
hitreje, natančneje in eno-
stavneje.

Žagini listi e-cut

Najuspešnejša ponudba 
za skoraj vse materiale in 
zahteve.

Prednost orodja FEIN
Nepremično ali na mestu 
samem – neomejene mož-
nosti uporabe s posebnim 
priborom FEIN.

Žagini listi HSS
Kot žagini listi HSS ali bime-
talni žagini listi z ozobljenjem 
za les ali kovino in zelo dolgo 
življenjsko dobo.

Prednosti:

 ꨈ Največja izbira oblik, velikosti in kakovosti za neomejeno 
raznolikost uporabe.

 ꨈ Držalo iz nerjavnega jekla skoraj brez upogiba za popolnoma 
miren tek in natančne rezultate dela.

 ꨈ Edinstvene uporabne rešitve, kot sta na primer nepremična 
uporaba v stojalu za vrtalnike in žaganje z globinskim prislo-
nom. 
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Žagin list
Za vse mehke materiale.
Segmentiran žagin list, idealen za dela v vogalih in po robovih 
brez poškodovanja sosednjih površin.

Premer
mm Vpetje Številka naročila
85 SL 6 35 02 113 21 0

Žagin list HSS
Žagin list, v celoti iz hitroreznega jekla, s kovinskim ozobljenjem 
za pločevino do debeline pribl. 1 mm. Tudi za plastiko, APSV 
(armirani poliester s steklenimi vlakni), les, kit in barvne kovine. 
Izjemna hitrost rezanja. Gladka, tanka rezalna linija.
Izjemna ekonomičnost zaradi okrogle oblike.

Premer
mm Kos Vpetje Številka naročila
85 1 SL 6 35 02 097 21 0
85 2 SL 6 35 02 097 22 0
85 5 SL 6 35 02 097 23 0

Žagin list HSS
Žagin list, v celoti iz hitroreznega jekla, s kovinskim ozobljenjem 
za pločevino do debeline pribl. 1 mm. Tudi za plastiko, APSV 
(armirani poliester s steklenimi vlakni), les, kit in barvne kovine. 
Izjemna hitrost rezanja. Gladka, tanka rezalna linija.
Segmentiran žagin list, idealen za dela v vogalih in po robovih 
brez poškodovanja sosednjih površin.

Premer
mm Kos Vpetje Številka naročila
85 1 SL 6 35 02 106 21 0
85 2 SL 6 35 02 106 22 0
85 5 SL 6 35 02 106 23 0

Žagin list HSS
Bimetalno ozobljenje za dolgo življenjsko dobo. Ko-
vinsko ozobljenje za pločevino do debeline pribl. 1 mm. Tudi za 
plastiko, APSV (armirani poliester s steklenimi vlakni), les, kit in 
barvne kovine. Delajte vodoravno na površino. 
Izjemna ekonomičnost zaradi okrogle oblike.

Premer
mm Kos Vpetje Številka naročila
85 1 SL 6 35 02 174 21 0
85 5 SL 6 35 02 174 23 0

Žagin list HSS
Bimetalno ozobljenje za dolgo življenjsko dobo. Ko-
vinsko ozobljenje za pločevino do debeline pribl. 1 mm. Tudi za 
plastiko, APSV (armirani poliester s steklenimi vlakni), les, kit in 
barvne kovine. Delajte vodoravno na površino. 
Optimalna gospodarnost po zaslugi okrogle oblike in izjemno 
velikega premera. 

Premer
mm Kos Vpetje Številka naročila
100 1 SLP 6 35 02 175 21 0
100 5 SLP 6 35 02 175 23 0

Žagin list HSS
Bimetalno ozobljenje za dolgo življenjsko dobo. Ko-
vinsko ozobljenje za pločevino do debeline pribl. 1 mm. Tudi za 
plastiko, APSV (armirani poliester s steklenimi vlakni), les, kit in 
barvne kovine. Delajte vodoravno na površino. 
Segmentiran žagin list, idealen za dela v vogalih in po robovih 
brez poškodovanja sosednjih površin. 

Premer
mm Kos Vpetje Številka naročila
100 1 SLP 6 35 02 196 21 0
100 5 SLP 6 35 02 196 23 0

Žagin list HSS
Bimetalno ozobljenje za dolgo življenjsko dobo. Pošev-
no ozobljenje za les. Izjemno dolga življenjska doba, visoka 
kakovost rezanja in hiter napredek pri delu. Kot »mini krožna 
žaga« je idealna za dolge, ravne reze in za izrezovanje položene-
ga parketa, laminata in stenskih oblog.

Premer
mm Kos Vpetje Številka naročila
100 1 SLP 6 35 02 176 21 0

Komplet žaginih listov HSS
Bimetalno ozobljenje za dolgo življenjsko dobo. Pošev-
no ozobljenje za les. Izjemno dolga življenjska doba, visoka 
kakovost rezanja in hiter napredek pri delu. Kot »mini krožna 
žaga« je idealna za dolge, ravne reze in za izrezovanje polože-
nega parketa, laminata in stenskih oblog. Globinski prislon lahko 
uporabljate tudi s številnimi drugimi dodatki pribora FEIN. Za 
natančna globinska dela. Vpetje StarlockPlus.
Vsebina paketa ob dobavi: 1 žagin list HSS in 1 globinski prislon. 
Združljivo le z modeloma (A)FMM in (A)FSC

Premer
mm Vpetje Številka naročila
100 SLP 3 52 22 952 01 0

Zaščita pred dotikom
Dodatna zaščita pred dotikom za žagin list HSS 6 35 02 176 21 
0.

Številka naročila
3 43 00 000 00 1

Globinski prislon
Globinski prislon za vse žagine liste. Za natančna globinska dela. 
Učinkovita zaščita žaginega lista in obdelovanca. Vsebina: 1 adap-
ter za pritrditev na stroj, vrtljiv za 360°. 1 globinski prislon, 
1 globinsko nastavljiv vodilni drsnik.
Združljivo le z modeloma (A)FMM ali (A)FSC.

Številka naročila 3 21 27 069 01 0

Rezalna pasta
Mazivo za obdelavo pločevine.

Številka naročila 3 21 32 020 12 9

PRIBOR ZA ŽAGANJE

* Originalni pribor FEIN je združljiv tudi s številnimi drugimi večfunkcijskimi napravami na tržišču. Dodatne informacije najdete na spletnem mestu: www.fein.com/starlock 
SL = Starlock | SLP = StarlockPlus | SLM = StarlockMax

Originalni pribor FEIN za žaganje*
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Žagin list e-cut Long-Life
Bimetalno poševno ozobljenje za vse vrste lesa, mavčnih plošč in 
plastike. Izjemno dolga življenjska doba, visoka kakovost rezanja 
in hiter napredek pri delu. Nadvse robusten in odporen tudi 
proti žebljem, zidarskim ostankom itd., prisotnim v lesu (s pre-
merom do pribl. 4 mm).
Kratka in zelo ozka oblika za najmanjše zareze.

Dolžina
mm

Širina
mm Kos Vpetje Številka naročila

30 10 1 SL 6 35 02 184 21 0
30 10 3 SL 6 35 02 184 22 0
30 10 5 SL 6 35 02 184 23 0
30 10 10 SL 6 35 02 184 24 0
30 10 50 SL 6 35 02 184 25 0

34 20 1 SL 6 35 02 183 21 0
34 20 3 SL 6 35 02 183 22 0
34 20 5 SL 6 35 02 183 23 0
34 20 10 SL 6 35 02 183 24 0
34 20 50 SL 6 35 02 183 25 0

Žagin list e-cut Long-Life
Bimetalno poševno ozobljenje za vse vrste lesa, mavčnih plošč in 
plastike. Izjemno dolga življenjska doba, visoka kakovost rezanja 
in hiter napredek pri delu. Nadvse robusten in odporen tudi 
proti žebljem, zidarskim ostankom itd., prisotnim v lesu (s pre-
merom do pribl. 4 mm).
Srednje širine s poudarjeno obliko za optimalno hitrost rezanja 
in dobro odstranjevanje ostružkov.

Dolžina
mm

Širina
mm Kos Vpetje Številka naročila

50 35 1 SL 6 35 02 160 21 0  
50 35 3 SL 6 35 02 160 22 0  
50 35 5 SL 6 35 02 160 23 0  
50 35 10 SL 6 35 02 160 24 0  
50 35 50 SL 6 35 02 160 25 0  

Žagin list e-cut Long-Life
Bimetalno poševno ozobljenje za vse vrste lesa, mavčnih plošč in 
plastike. Izjemno dolga življenjska doba, visoka kakovost rezanja 
in hiter napredek pri delu. Nadvse robusten in odporen tudi 
proti žebljem, zidarskim ostankom itd., prisotnim v lesu (s pre-
merom do pribl. 4 mm).
Široka oblika za maksimalno zmogljivost rezanja ter dolge in 
ravne reze.

Dolžina
mm

Širina
mm Kos Vpetje Številka naročila

50 65 1 SLP 6 35 02 161 21 0  
50 65 3 SLP 6 35 02 161 22 0  
50 65 5 SLP 6 35 02 161 23 0  
50 65 10 SLP 6 35 02 161 24 0  
50 65 50 SLP 6 35 02 161 25 0  

Standardni žagin list e-cut
Poševno ozobljenje za kakovostno in hitro rezanje vseh vrst 
lesa, mavčnih plošč in plastike.
Srednje širine s poudarjeno obliko za optimalno hitrost rezanja 
in dobro odstranjevanje ostružkov.

Dolžina
mm

Širina
mm Kos Vpetje Številka naročila

50 35 1 SL 6 35 02 133 21 0  
50 35 3 SL 6 35 02 133 22 0  
50 35 5 SL 6 35 02 133 23 0  
50 35 10 SL 6 35 02 133 24 0  
50 35 50 SL 6 35 02 133 25 0  

Standardni žagin list e-cut
Poševno ozobljenje za kakovostno in hitro rezanje vseh vrst 
lesa, mavčnih plošč in plastike.
Široka oblika za maksimalno zmogljivost rezanja ter dolge in 
ravne reze.

Dolžina
mm

Širina
mm Kos Vpetje Številka naročila

50 65 1 SLP 6 35 02 134 21 0  
50 65 3 SLP 6 35 02 134 22 0  
50 65 5 SLP 6 35 02 134 23 0  
50 65 10 SLP 6 35 02 134 24 0  
50 65 50 SLP 6 35 02 134 25 0  

Žagin list e-cut Precision BIM
Bimetalno dvojno japonsko ozobljenje za vse vrste lesa, mavčnih 
plošč in mehke plastike. Daljša življenjska doba in večja robu-
stnost. Hiter napredek pri delu in največja natančnost. 
Ozka in poudarjena oblika za optimalno hitrost rezanja in dobro 
odstranjevanje ostružkov.

Dolžina
mm

Širina
mm Kos Vpetje Številka naročila

50 35 1 SL 6 35 02 205 21 0  
50 35 3 SL 6 35 02 205 22 0  
50 35 5 SL 6 35 02 205 23 0  
50 35 10 SL 6 35 02 205 24 0  
50 35 50 SL 6 35 02 205 25 0  

PRIBOR ZA ŽAGANJE

Žagini listi FEIN e-cut Long-Life:  
Žagini listi FEIN e-Cut Long-Life so zaradi bimetalnega ozobljenja posebej 
robustni in imajo izjemno dolgo življenjsko dobo. Brez težav prerežejo celo 
žeblje, prisotne v lesu. Žagini listi FEIN Long-Life so na voljo že od širine  
10 mm. 

Novosti pribora FEIN:

NOVO!

Žagini listi FEIN e-cut Precision BIM:  
Dvojno japonsko ozobljenje za izjemno kakovost reza.
3-krat daljša življenjska doba zaradi bimetalne kovine s HSS-ozobljenjem. 
Nadvse robusten s krajšimi in posebej brušenimi zobmi na zunanjih straneh. 
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Žagin list e-cut Precision BIM
Bimetalno dvojno japonsko ozobljenje za vse vrste lesa, mavčnih 
plošč in mehke plastike. Daljša življenjska doba in večja robu-
stnost. Hiter napredek pri delu in največja natančnost. 
Srednje debeline za vsestransko uporabo.

Dolžina
mm

Širina
mm Kos Vpetje Številka naročila

50 45 1 SLP 6 35 02 206 21 0  
50 45 3 SLP 6 35 02 206 22 0  
50 45 5 SLP 6 35 02 206 23 0  
50 45 10 SLP 6 35 02 206 24 0  
50 45 50 SLP 6 35 02 206 25 0

Žagin list e-cut Precision BIM
Bimetalno dvojno japonsko ozobljenje za vse vrste lesa, mavčnih 
plošč in mehke plastike. Daljša življenjska doba in večja robu-
stnost. Hiter napredek pri delu in največja natančnost. 
Široke oblike za učinkovito žaganje.

Dolžina
mm

Širina
mm Kos Vpetje Številka naročila

50 55 1 SLP 6 35 02 207 21 0  
50 55 3 SLP 6 35 02 207 22 0  
50 55 5 SLP 6 35 02 207 23 0  
50 55 10 SLP 6 35 02 207 24 0  
50 55 50 SLP 6 35 02 207 25 0  

Žagin list e-cut Precision BIM
Bimetalno dvojno japonsko ozobljenje za vse vrste lesa, mavčnih 
plošč in mehke plastike. Daljša življenjska doba in večja robu-
stnost. Hiter napredek pri delu in največja natančnost. 
Izjemno široka oblika za maksimalno zmogljivost rezanja ter 
dolge in ravne reze.

Dolžina
mm

Širina
mm Kos Vpetje Številka naročila

50 65 1 SLP 6 35 02 208 21 0  
50 65 3 SLP 6 35 02 208 22 0  
50 65 5 SLP 6 35 02 208 23 0  
50 65 10 SLP 6 35 02 208 24 0  
50 65 50 SLP 6 35 02 208 25 0  

Žagin list e-cut Precision
Dvojno japonsko ozobljenje za vse vrste lesa, mavčnih plošč in 
mehke plastike. Hiter napredek pri delu in največja natančnost.
Ozka in poudarjena oblika za optimalno hitrost rezanja in dobro 
odstranjevanje ostružkov.

Dolžina
mm

Širina
mm Kos Vpetje Številka naročila

50 35 1 SL 6 35 02 126 21 0  
50 35 3 SL 6 35 02 126 22 0  
50 35 5 SL 6 35 02 126 23 0  
50 35 10 SL 6 35 02 126 24 0  
50 35 50 SL 6 35 02 126 25 0  

Žagin list e-cut Precision
Dvojno japonsko ozobljenje za vse vrste lesa, mavčnih plošč in 
mehke plastike. Hiter napredek pri delu in največja natančnost.
Srednje debeline za vsestransko uporabo.

Dolžina
mm

Širina
mm Kos Vpetje Številka naročila

50 45 1 SLP 6 35 02 198 21 0  
50 45 3 SLP 6 35 02 198 22 0  
50 45 5 SLP 6 35 02 198 23 0  
50 45 10 SLP 6 35 02 198 24 0  
50 45 50 SLP 6 35 02 198 25 0  

Žagin list e-cut Precision
Dvojno japonsko ozobljenje za vse vrste lesa, mavčnih plošč in 
mehke plastike. Hiter napredek pri delu in največja natančnost.
Široke oblike za učinkovito žaganje.

Dolžina
mm

Širina
mm Kos Vpetje Številka naročila

50 55 1 SLP 6 35 02 199 21 0  
50 55 3 SLP 6 35 02 199 22 0  
50 55 5 SLP 6 35 02 199 23 0  
50 55 10 SLP 6 35 02 199 24 0  
50 55 50 SLP 6 35 02 199 25 0  

Žagin list e-cut Precision
Dvojno japonsko ozobljenje za vse vrste lesa, mavčnih plošč in 
mehke plastike. Hiter napredek pri delu in največja natančnost.
Izjemno široka oblika za maksimalno zmogljivost rezanja ter 
dolge in ravne reze.

Dolžina
mm

Širina
mm Kos Vpetje Številka naročila

50 65 1 SLP 6 35 02 127 21 0  
50 65 3 SLP 6 35 02 127 22 0  
50 65 5 SLP 6 35 02 127 23 0  
50 65 10 SLP 6 35 02 127 24 0  
50 65 50 SLP 6 35 02 127 25 0  

Univerzalni žagin list e-cut
Bimetalno valovito univerzalno ozobljenje. Široka paleta mož-
nosti za uporabo za pločevino do širine 2 mm, aluminijaste pro-
file, bakrene cevi, les, mavčne plošče in plastiko. 
Ozka in poudarjena oblika za optimalno hitrost rezanja in  
dobro odstranjevanje ostružkov.

Dolžina
mm

Širina
mm Kos Vpetje Številka naročila

60 28 1 SLP 6 35 02 151 21 0  
60 28 3 SLP 6 35 02 151 22 0  
60 28 5 SLP 6 35 02 151 23 0  
60 28 10 SLP 6 35 02 151 24 0  
60 28 50 SLP 6 35 02 151 25 0  

Univerzalni žagin list e-cut
Bimetalno valovito univerzalno ozobljenje. Široka paleta mož-
nosti za uporabo za pločevino do širine 2 mm, aluminijaste pro-
file, bakrene cevi, les, mavčne plošče in plastiko. 
Široka in poudarjena oblika za optimalno hitrost rezanja in dob-
ro odstranjevanje ostružkov.

Dolžina
mm

Širina
mm Kos Vpetje Številka naročila

60 44 1 SLP 6 35 02 152 21 0  
60 44 3 SLP 6 35 02 152 22 0  
60 44 5 SLP 6 35 02 152 23 0  
60 44 10 SLP 6 35 02 152 24 0  
60 44 50 SLP 6 35 02 152 25 0  

Žagin list e-cut Fine
Bimetalno fino ozobljenje za pločevino do debeline 2 mm ter 
aluminijaste profile in bakrene cevi. Tudi za APSV in trdo pla-
stiko. Izjemno natančni in dobro vodeni rezi s posebej tanko 
linijo reza. 
Srednje širine s poudarjeno obliko za optimalno hitrost rezanja 
in dobro odstranjevanje ostružkov.

Dolžina
mm

Širina
mm Kos Vpetje Številka naročila

50 30 1 SL 6 35 02 157 21 0  
50 30 3 SL 6 35 02 157 22 0  
50 30 5 SL 6 35 02 157 23 0  
50 30 10 SL 6 35 02 157 24 0  
50 30 50 SL 6 35 02 157 25 0  

PRIBOR ZA ŽAGANJE

* Originalni pribor FEIN je združljiv tudi s številnimi drugimi večfunkcijskimi napravami na tržišču. Dodatne informacije najdete na spletnem mestu: www.fein.com/starlock 
SL = Starlock | SLP = StarlockPlus | SLM = StarlockMax
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Diamantni žagin list
Odprto ozobljenje za popolnoma gladke robove pri žaganju ma-
terialov APSV ali APKV, brez razslojevanja. Dolgi ravni rezi brez 
krivin z visoko hitrostjo in natančnostjo rezanja.
Diamantna prevleka za izjemno dolgo življenjsko dobo. Posebej 
tanka izvedba. Širina reza pribl. 1,2 mm. Segmentiran žagin list, 
idealen za dela v vogalih in po robovih brez poškodovanja sose-
dnjih površin.

Premer
mm Vpetje Številka naročila    
90 SLP 6 35 02 188 21 0  

Žagin list iz karbidne trdine e-cut
Za žaganje popolnoma gladkih robov pri žaganju materialov 
APSV ali APKV, brez razslojevanja. Še posebej primeren za 
natančne zareze in kratke reze. Natančno žaganje vse do kotov 
in robov. 

Dolžina
mm

Širina
mm Vpetje Številka naročila    

50 35 SLP 6 35 02 191 21 0  

Diamantni žagin list e-cut
Diamantna prevleka za izjemno dolgo življenjsko dobo. Za 
žaganje popolnoma gladkih robov pri žaganju materialov APSV 
ali APKV, brez razslojevanja. Še posebej primeren za natančne 
zareze in kratke reze. Natančno žaganje vse do kotov in robov.

Dolžina
mm

Širina
mm Vpetje Številka naročila    

50 35 SLP 6 35 02 193 21 0  

Komplet pribora Best of Renovation
34-delni komplet pribora za številna obnovitvena dela po ugodni 
ceni v uporabnem plastičnem zaboju za shranjevanje. Univerzal-
na možnost uporabe za žaganje, brušenje, ločevanje itd. s pri-
vlačnim prihrankom v primerjavi z nakupom posameznih kom-
ponent. Vsebina: po 1 žagin list e-Cut Long-Life 10 in 20 mm, 
po 3 žagini listi e-Cut Long-Life 35 in 65 mm, po 1 univerzalni 
žagin list e-Cut 28 in 44 mm, 1 žagin list HSS, segmentiran, 
premera 85 mm, 1 žagin list iz karbidne trdine, segmentiran, pre-
mera 90 mm, 1 pila iz karbidne trdine 10 mm, 1 trda kratka lo-
patica, 1 trikotna brusna plošča, brez lukenj, s po 3 brusnimi listi 
zrnatosti 60, 80, 120, 180, 1 brusilni krožnik premera 115 mm s 
po 2 brusnima listoma zrnatosti 60, 80, 180. 

Vpetje Številka naročila    
SLP 3 52 22 942 06 0  

Komplet pribora Best of e-cut
Vsebuje 6 različnih žaginih listov e-Cut z bimetalnim ozoblje-
njem in je na voljo po ugodni ceni v uporabnem plastičnem 
zaboju za shranjevanje. Vsebina: po 1 univerzalni žagin list e-Cut 
širine 28 mm in 44 mm ter po 2 žagina lista e-Cut Long-Life 
širine 35 mm in 65 mm.

Vpetje Številka naročila    
SLP 3 52 22 942 05 0  

Žagin list iz karbidne trdine
Odprto ozobljenje za popolnoma gladke robove pri žaganju  
materialov APSV ali APKV (armirani poliester s karbonskimi 
vlakni), brez razslojevanja. Dolgi ravni rezi brez krivin z visoko 
hitrostjo in natančnostjo rezanja.
Posebej tanka izvedba. Širina reza pribl. 1,2 mm. Segmentiran 
žagin list, idealen za dela v vogalih in po robovih brez poškodo-
vanja sosednjih površin.

Premer
mm Vpetje Številka naročila    
90 SLP 6 35 02 187 21 0  

Komplet žaginih listov e-cut
Trije najpomembnejši žagini listi FEIN e-Cut za univerzalno 
uporabo. Prihranek v primerjavi z ločenim nakupom posameznih 
komponent. Popolna opremljenost za vse vrste žaganja.
Vsebina paketa ob dobavi: po 1 žagin list e-Cut Long-Life širine 
35 mm in 65 mm in 1 univerzalni žagin list e-Cut širine 44 mm.

Vpetje Številka naročila    
SLP 3 52 22 952 03 0  

PRIBOR ZA ŽAGANJE
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Standardni žagin list e-cut
Poševno ozobljenje za kakovostno in hitro rezanje vseh vrst 
lesa, mavčnih plošč in plastike.
Dolga in ozka oblika za veliko globino pomika. Poudarjena 
oblika za optimalno hitrost rezanja in dobro odstranjevanje 
ostružkov.

Dolžina
mm

Širina
mm Kos Vpetje Številka naročila    

78 32 1 SLM 6 35 02 200 21 0  
78 32 3 SLM 6 35 02 200 22 0  
78 32 5 SLM 6 35 02 200 23 0  
78 32 10 SLM 6 35 02 200 24 0  
78 32 50 SLM 6 35 02 200 25 0  

Žagin list e-cut Long-Life
Bimetalno poševno ozobljenje za vse vrste lesa, mavčnih plošč in 
plastike. Izjemno dolga življenjska doba, visoka kakovost rezanja 
in hiter napredek pri delu. Nadvse robusten in odporen tudi 
proti žebljem, zidarskim ostankom itd., prisotnim v lesu (s pre-
merom do pribl. 4 mm).
Dolga in ozka oblika za veliko globino pomika. Poudarjena 
oblika za optimalno hitrost rezanja in dobro odstranjevanje 
ostružkov.

Dolžina
mm

Širina
mm Kos Vpetje Številka naročila    

78 32 1 SLM 6 35 02 201 21 0  
78 32 3 SLM 6 35 02 201 22 0  
78 32 5 SLM 6 35 02 201 23 0  
78 32 10 SLM 6 35 02 201 24 0  
78 32 50 SLM 6 35 02 201 25 0  

Standardni žagin list e-cut
Poševno ozobljenje za kakovostno in hitro rezanje vseh vrst 
lesa, mavčnih plošč in plastike.
Dolga in široka oblika za veliko globino pomika in učinkovito 
delo. Poudarjena oblika za optimalno hitrost rezanja in dobro 
odstranjevanje ostružkov.

Dolžina
mm

Širina
mm Kos Vpetje Številka naročila    

78 42 1 SLM 6 35 02 202 21 0  
78 42 3 SLM 6 35 02 202 22 0  
78 42 5 SLM 6 35 02 202 23 0  
78 42 10 SLM 6 35 02 202 24 0  
78 42 50 SLM 6 35 02 202 25 0  

Žagin list e-cut Long-Life
Bimetalno poševno ozobljenje za vse vrste lesa, mavčnih plošč in 
plastike. Izjemno dolga življenjska doba, visoka kakovost rezanja 
in hiter napredek pri delu. Nadvse robusten in odporen tudi 
proti žebljem, zidarskim ostankom itd., prisotnim v lesu (s pre-
merom do pribl. 4 mm).
Dolga in široka oblika za veliko globino pomika in učinkovito 
delo. Poudarjena oblika za optimalno hitrost rezanja in dobro 
odstranjevanje ostružkov.

Dolžina
mm

Širina
mm Kos Vpetje Številka naročila    

78 42 1 SLM 6 35 02 203 21 0  
78 42 3 SLM 6 35 02 203 22 0  
78 42 5 SLM 6 35 02 203 23 0  
78 42 10 SLM 6 35 02 203 24 0  
78 42 50 SLM 6 35 02 203 25 0  

Žagin list iz karbidne trdine
Odprto ozobljenje za popolnoma gladke robove pri žaganju ma-
terialov APSV ali APKV, brez razslojevanja. Dolgi ravni rezi brez 
krivin z visoko hitrostjo in natančnostjo rezanja.
Posebej tanka izvedba. Širina reza pribl. 1,2 mm.

Premer
mm Vpetje Številka naročila    
105 SLM 6 35 02 215 21 0  

Diamantni žagin list
Odprto ozobljenje za popolnoma gladke robove pri žaganju ma-
terialov APSV ali APKV, brez razslojevanja. Dolgi ravni rezi brez 
krivin z visoko hitrostjo in natančnostjo rezanja.
Diamantna prevleka za izjemno dolgo življenjsko dobo. Posebej 
tanka izvedba. Širina reza pribl. 1,2 mm. 

Premer
mm Vpetje Številka naročila    
105 SLM 6 35 02 220 21 0  

Diamantni žagin list e-cut
Diamantna prevleka za izjemno dolgo življenjsko dobo. Za 
žaganje popolnoma gladkih robov pri žaganju materialov APSV 
ali APKV, brez razslojevanja. Še posebej primeren za natančne 
zareze in kratke reze. Natančno žaganje vse do kotov in robov.

Dolžina
mm

Širina
mm Vpetje Številka naročila    

60 44 SLM 6 35 02 204 21 0  

Segmentni žagin list
Za obrezovanje izolacijskih stekel, zatesnjenih s steklarskim 
kitom.

 KosVpetje Številka naročila    
2 SLM 6 39 03 244 22 0  

Komplet pribora za notranja dela z lesom
27-delni komplet pribora s številnimi žaginimi listi, namenjen 
zlasti hitremu in natančnemu rezanju pri vseh montažnih delih. 
Enak vsebini paketa profesionalnega kompleta za notranja dela z 
lesom. Privlačen prihranek v primerjavi z nakupom posameznih 
komponent. Vsebina: 5 žaginih listov e-Cut Long-Life (po 1 x 
oblike 183, 160, 161,201, 203), 2 žagina lista e-Cut Precision 
BIM (po 1 x oblike 205, 208), 2 univerzalna žagina lista e-Cut 
(po 1 x oblike 151, 152), 1 žagin list HSS za les z bimetalnim oz-
obljenjem premera 100 mm, 1 globinski prislon, primeren za vse 
žagine liste, 1 brusna plošča, brez lukenj, trikotne oblike, po  
5 brusnih listov zrnatosti 80, 120, 180.

Vpetje Številka naročila    
SLM 3 52 22 946 01 0

Komplet pribora za popravilo/menjavo oken
23-delni komplet pribora z obsežnim posebnim priborom za de-
montažo starih oken in menjavo izolacijskih stekel, zatesnjenih s 
steklarskim kitom. Enak vsebini paketa profesionalnega kompleta 
za popravilo/menjavo oken. Privlačen prihranek v primerjavi z 
nakupom posameznih komponent. Vsebina: 1 žagin list e-Cut 
Long-Life (oblika 203), 1 univerzalni žagin list e-Cut (oblika 
152), 1 žagin list HSS za les z bimetalnim ozobljenjem premera 
100 mm, 1 žagin list HSS za kovino z bimetalnim ozobljenjem 
premera 100 mm, 1 globinski prislon, primeren za vse žagine 
liste, 1 rezilo, ovalno (oblika 245), 1 segmentni žagin list (oblika 
244), 1 brusna plošča, brez lukenj, trikotna, po  
5 brusnih listov zrnatosti 80, 120, 180.

Vpetje Številka naročila    
SLM 3 52 22 946 02 0

PRIBOR ZA ŽAGANJE

* Originalni pribor FEIN je združljiv tudi s številnimi drugimi večfunkcijskimi napravami na tržišču. Dodatne informacije najdete na spletnem mestu: www.fein.com/starlock 
SL = Starlock | SLP = StarlockPlus | SLM = StarlockMax

Originalni pribor FEIN za žaganje*
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PRIBOR ZA BRUŠENJE

Pribori FEIN za brušenje.

Po zaslugi obsežne ponudbe priborov FEIN z brusnimi ploščami in 
sredstvi za brušenje so dodatne brusilne naprave odveč. Zaradi osci-
lacijskega gibanja na vogalih in robovih ni sunkov stroja. Naprave so 
enostavne za vodenje. Vedno boste našli ustrezen pribor za obdelavo 
od najmanjših izrezov pa vse do velikih površin. Od grobega do finega 
brušenja, od vsakodnevne uporabe do posebnih nalog. 

Prednosti:

 ꨈ Od najmanjših izrezov do velikih površin – brušenje s samo 
enim električnim orodjem.

 ꨈ Obsežen nabor pribora za vsa področja uporabe in materiale.
 ꨈ Velika učinkovitost posnemanja, zelo dober obrus, majhne 
zamašitve, najboljše življenjske dobe.

 ꨈ Uporaba tudi z odsesavanjem prahu.

Delo brez prahu
Visoko učinkovite naprave 
za odsesavanje prahu in pri-
padajoči sesalniki FEIN varno 
odstranjujejo prah.

Ozki vmesni prostori
Najrazličnejše brusilne plošče 
dosežejo tudi zahtevna mesta 
za brušenje.

Poškodbe laka/površinske 
napake
Posebni papirji z zelo finimi 
granulacijami so idealni za 
čiščenje poškodb laka in 
površinskih napak.

Brušenje površin
Brez napora z zelo dobrim 
obrusom in veliko učinkovi-
tostjo posnemanja – okrogli 
brusilni krožnik nadomešča 
dodatne brusilne naprave, 
na primer ekscentrične ali 
orbitalne brusilnike. 
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Brusna plošča
Standardna izvedba. Plastična nosilna plošča za preprečevanje 
poškodb in madežev na obdelovancu.
Trikotna oblika, s sprijemalnim delom.

Kos Vpetje Številka naročila    
2 SL 6 38 06 129 22 0  

Brusna plošča
Za zelo ozke in ploščate odprtine (npr. lamele na omarah, na-
oknicah). Plastična nosilna plošča za preprečevanje poškodb in 
madežev na obdelovancu.
Trikotna oblika, ploščata izvedba, s sprijemalnim delom.

Kos Vpetje Številka naročila    
2 SL 6 38 06 142 22 0  

Brusna plošča
Za posebna področja uporabe kot sta obnovitev aluminijastih 
platišč in popravila laka. Plastična nosilna plošča za preprečevanje 
poškodb in madežev na obdelovancu. Uporabljajte samo s »po-
sebej mehkimi brusnimi listi«.
Trikotna oblika, posebej mehka izvedba, s sprijemalnim delom.

Kos Vpetje Številka naročila    
2 SL 6 38 06 141 22 0  

Komplet brusnih listov
50 žaginih listov z različnimi zrnatostmi za univerzalno uporabo 
v razponu od grobega do finega brušenja skoraj vseh vrst materi-
alov. Brusilna zrna iz korunda in zmes iz trde umetne smole  
zagotavljajo veliko učinkovitost posnemanja, majhne zamašitve in 
dolgo življenjsko dobo. Vsebina: po 10 brusnih listov zrnatosti 
60, 80, 120, 180, 240, brez lukenj, s hitrim sprijemalnim zapi-
ralom. Prihranek v primerjavi z ločenim nakupom posameznih 
komponent.

  
Številka naročila 6 37 17 082 03 3

Brusni listi
Brusilna zrna iz korunda in zmes iz trde umetne smole  
zagotavljajo veliko učinkovitost posnemanja, majhne zamašitve in 
dolgo življenjsko dobo. Za univerzalno uporabo na skoraj vseh 
materialih. Brez lukenj, s hitrim sprijemalnim zapiralom.

Zrnatost Kos Številka naročila    
36 5 6 37 17 086 04 8  
40 5 6 37 17 081 04 6  
60 5 6 37 17 082 04 9  
80 5 6 37 17 083 04 3  
100 5 6 37 17 084 04 1  
120 5 6 37 17 085 04 5  
150 5 6 37 17 087 04 2  
180 5 6 37 17 088 04 0  
220 5 6 37 17 089 04 4  

240 5 6 37 17 090 04 6  
36 50 6 37 17 086 01 0  
40 50 6 37 17 081 01 8  
60 50 6 37 17 082 01 1  
80 50 6 37 17 083 01 5  
100 50 6 37 17 084 01 3  
120 50 6 37 17 085 01 7  
150 50 6 37 17 087 01 4  
180 50 6 37 17 088 01 2  
220 50 6 37 17 089 01 6  
240 50 6 37 17 090 01 8  

Brusni listi iz cirkona
Odlična učinkovitost pri brušenju izjemno trdih površin, kot npr. 
prozornega laka (npr. lak za parket) ali kovine. Brusni list za vsa 
dela na talnih oblogah. Izjemno stabilna kakovost papirja zaradi 
izredno težke zmesi iz trde umetne smole s prevleko iz cirkoni-
jevega korunda. Brez lukenj, s hitrim sprijemalnim zapiralom.

Zrnatost Kos Številka naročila    
40 35 6 37 17 243 01 0  
60 35 6 37 17 244 01 0  
80 35 6 37 17 245 01 0  

Posebej mehki brusni listi
Posebni brusni listi za obdelavo aluminijastih platišč, za obno-
vitvena dela z vsebnostjo prahu, brušenje laka, odstranjevanje 
prekomernih plasti nanosa z lesa, plastike, kovine itd. Uporabite 
jih lahko samo z brusno ploščo 6 38 06 141 02 6. Brez lukenj, s 
hitrim sprijemalnim zapiralom.

Zrnatost Kos Številka naročila    
240 50 6 37 17 126 01 5  
320 50 6 37 17 127 01 9  
400 50 6 37 17 128 01 7  
500 50 6 37 17 179 01 6  

Brusni listi za kamen
Posebej za obdelavo naravnega in umetnega kamna.  
Za popolno zaključno fino brušenje površin, na voljo do zrna-
tosti 800. Brez lukenj, s hitrim sprijemalnim zapiralom.

Zrnatost Kos Številka naročila    
40 50 6 37 17 120 01 4  
80 50 6 37 17 121 01 3  
120 50 6 37 17 122 01 6  
220 50 6 37 17 123 01 0  
320 50 6 37 17 124 01 8  
400 50 6 37 17 125 01 2  
600 50 6 37 17 175 01 7  
800 50 6 37 17 176 01 0  

Brusna plošča
Za uporabo na zelo ozkih in globokih mestih, zaobljenih robo-
vih, utorih, odprtinah in pregibih. Tudi za modeliranje, na obokih 
in žlebičastih ornamentih. Plastična nosilna plošča za preprečeva-
nje poškodb in madežev na obdelovancu.
V obliki prsta, s sprijemalnim delom

Kos Vpetje Številka naročila    
2 SL 6 38 06 159 22 0  

PRIBOR ZA BRUŠENJE

* Originalni pribor FEIN je združljiv tudi s številnimi drugimi večfunkcijskimi napravami na tržišču. Dodatne informacije najdete na spletnem mestu: www.fein.com/starlock 
SL = Starlock | SLP = StarlockPlus | SLM = StarlockMax

Originalni pribor FEIN za brušenje*
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Brusni listi za brusne prste
S hitrim sprijemalnim zapiralom, spojem iz trde umetne smole, 
velika učinkovitost odnašanja, korund. Področje uporabe: les, 
kovina, spajkani spoji, APSV, plastika, lak, lopatica in usnje. 

Zrnatost Kos Številka naročila
40 20 6 37 17 184 01 2  
60 20 6 37 17 185 01 6
80 20 6 37 17 186 01 9
100 20 6 37 17 187 01 3
120 20 6 37 17 188 01 1
150 20 6 37 17 189 01 5
180 20 6 37 17 190 01 7
220 20 6 37 17 191 01 6
240 20 6 37 17 192 01 9

Brusna plošča
Standardna izvedba za brušenje z odsesavanjem prahu. Plastična 
nosilna plošča za preprečevanje poškodb in madežev na obde-
lovancu.
Trikotna oblika, izvedba z luknjami, s sprijemalnim delom.

Kos Vpetje Številka naročila    
2 SL 6 38 06 136 22 0  

Komplet brusnih listov
50 žaginih listov z različnimi zrnatostmi za univerzalno uporabo 
v razponu od grobega do finega brušenja skoraj vseh vrst materi-
alov. Brusilna zrna iz korunda in zmes iz trde umetne smole  
zagotavljajo veliko učinkovitost posnemanja, majhne zamašitve in 
dolgo življenjsko dobo. Vsebina: po 10 brusnih listov z luknjami, 
zrnatost 60, 80, 120, 180, 240, za uporabo z brusno ploščo z 
luknjami in odsesavanjem prahu, s hitrim sprijemalnim zapira-
lom. Prihranek v primerjavi z ločenim nakupom posameznih 
komponent.

  
Številka naročila 6 37 17 109 03 5

Brusni listi z luknjami
Brusilna zrna iz korunda in zmes iz trde umetne smole  
zagotavljajo veliko učinkovitost posnemanja, majhne zamašitve in 
dolgo življenjsko dobo. Za univerzalno uporabo na skoraj vseh 
materialih. Z luknjami, za uporabo z brusno ploščo z luknjami in 
odsesavanjem prahu, s hitrim sprijemalnim zapiralom.

Zrnatost Kos Številka naročila
36 5 6 37 17 107 04 9
40 5 6 37 17 108 04 7
60 5 6 37 17 109 04 1
80 5 6 37 17 110 04 3
100 5 6 37 17 111 04 2
120 5 6 37 17 112 04 5
150 5 6 37 17 113 04 9
180 5 6 37 17 114 04 7
220 5 6 37 17 115 04 1
240 5 6 37 17 116 04 4

36 50 6 37 17 107 01 1
40 50 6 37 17 108 01 9
60 50 6 37 17 109 01 3
80 50 6 37 17 110 01 5
100 50 6 37 17 111 01 4
120 50 6 37 17 112 01 7
150 50 6 37 17 113 01 1
180 50 6 37 17 114 01 9
220 50 6 37 17 115 01 3
240 50 6 37 17 116 01 6

Komplet za brušenje
Za hitro in gospodarno brušenje srednje velikih površin. Na-
domestek za ekscentrične ali orbitalne brusilnike. Brez sunkov 
orodja na vogalih in robovih. Enostavna uporaba, velika učinko-
vitost posnemanja. Lahko se uporablja z odsesavanjem prahu in 
brez njega. Plastična nosilna plošča za preprečevanje poškodb in 
madežev na obdelovancu.
Okrogla oblika, izvedba z luknjami, s sprijemalnim delom. Vse-
bina paketa ob dobavi: 1 brusilni krožnik premera 115 mm, po 
2 brusna lista z luknjami, zrnatost 60, 80, 180.

Premer
mm Vpetje Številka naročila    
115 SLP 6 38 06 195 21 0  

Komplet brusnih listov
16 žaginih listov z različnimi zrnatostmi za univerzalno uporabo 
v razponu od grobega do finega brušenja skoraj vseh vrst materi-
alov. Brusilna zrna iz korunda in zmes iz trde umetne smole  
zagotavljajo veliko učinkovitost posnemanja, majhne zamašitve 
in dolgo življenjsko dobo. Vsebina: po 4 brusni listi z luknjami 
in premerom 115 mm, zrnatost 60, 80, 120, 180, za uporabo z 
odsesavanjem prahu in brez njega, s hitrim sprijemalnim zapi-
ralom. Prihranek v primerjavi z ločenim nakupom posameznih 
komponent.

  
Številka naročila 6 37 17 227 01 0

Brusni listi iz cirkona
Odlična učinkovitost pri brušenju izjemno trdih površin, kot 
npr. prozornega laka (npr. lak za parket) ali kovine. Brusni list 
za vsa dela na talnih oblogah. Izjemno stabilna kakovost papirja 
zaradi izredno težke zmesi iz trde umetne smole s prevleko iz 
cirkonijevega korunda. Z luknjami, za uporabo z brusno ploščo z 
luknjami in odsesavanjem prahu, s hitrim sprijemalnim zapiralom.

Zrnatost Kos Številka naročila
40 35 6 37 17 236 01 0
60 35 6 37 17 237 01 0
80 35 6 37 17 238 01 0

Komplet za odsesavanje
2 brusni plošči z luknjami, po 5 brusnih listov z luknjami, zrna-
tosti 60, 80, 120, 1 odsesovalni pokrov s sesalno cevjo, 1 adap-
ter, 2 tesnili iz filca. Za MultiMaster FMM 350 Q/QSL.

  
Številka naročila 9 26 02 091 00 0

Komplet za odsesavanje
2 brusni plošči z luknjami, po 5 brusnih listov z luknjami zrna-
tosti 60, 80, 120, 1 odsesovalni pokrov s sesalno cevjo, 2 cevna 
nastavka za priključek gibke cevi premera 27 in 32 mm ter 
2 adapterja za priključitev na običajni gospodinjski sesalnik za 
prah. 
FMM 250/250 Q, FMT 250/250Q, FMT 250 SL/250 QSL.

  
Številka naročila 9 26 02 092 00 0

PRIBOR ZA BRUŠENJE
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Brusni listi
Brusilna zrna iz korunda in zmes iz trde umetne smole  
zagotavljajo veliko učinkovitost posnemanja, majhne zamašitve in 
dolgo življenjsko dobo.  
Za univerzalno uporabo na skoraj vseh materialih.  
S premerom 115 mm in z luknjami za uporabo z odsesavanjem 
prahu in brez njega, s hitrim sprijemalnim zapiralom.

Zrnatost Kos Številka naročila
40 16 6 37 17 230 02 0
60 16 6 37 17 227 02 0
80 16 6 37 17 228 02 0
120 16 6 37 17 229 01 0
180 16 6 37 17 231 02 0
240 16 6 37 17 232 01 0

Brusni listi iz cirkona
Odlična učinkovitost pri brušenju izjemno trdih površin, kot 
npr. prozornega laka (npr. lak za parket) ali kovine. Brusni list 
za vsa dela na talnih oblogah. Izjemno stabilna kakovost papirja 
zaradi izredno težke zmesi iz trde umetne smole s prevleko iz 
cirkonijevega korunda. S premerom 115 mm in z luknjami za 
uporabo z odsesavanjem prahu in brez njega, s hitrim sprijemal-
nim zapiralom.

Zrnatost Kos Številka naročila
40 12 6 37 17 233 01 0
60 12 6 37 17 234 01 0
80 12 6 37 17 235 01 0

Komplet brusnih listov iz cirkona
12 brusnih listov z odlično učinkovitostjo pri brušenju izjemno 
trdih površin, kot je npr. prozorni lak (npr. lak za parket) ali 
kovina. Brusni list za vsa dela na talnih oblogah. Izjemno stabilna 
kakovost papirja zaradi izredno težke zmesi iz trde umetne 
smole s prevleko iz cirkonijevega korunda. Vsebina: po 4 brusni 
listi z luknjami in premerom 115 mm, zrnatost 40, 60, 80, za 
uporabo z odsesavanjem prahu in brez njega, s hitrim sprije-
malnim zapiralom. Prihranek v primerjavi z ločenim nakupom 
posameznih komponent.

  
Številka naročila 6 37 17 233 02 0

Komplet pribora Best of Sanding
61-delni komplet pribora za brušenje na vogalih in robovih ter 
srednjih do velikih površin v uporabnem plastičnem zaboju za 
shranjevanje. Privlačen prihranek v primerjavi z nakupom po-
sameznih komponent. Vsebina: 1 trikotna brusna plošča brez 
lukenj s po 10 brusnimi listi zrnatosti 60, 80, 120, 180, 1 brusilni 
krožnik premera 115 mm s po 6 brusnimi listi zrnatosti 60, 80, 
180, 1 strgalo iz karbidne trdine trikotne oblike.

Vpetje Številka naročila
SLP 3 52 22 942 04 0

PRIBOR ZA BRUŠENJE

* Originalni pribor FEIN je združljiv tudi s številnimi drugimi večfunkcijskimi napravami na tržišču. Dodatne informacije najdete na spletnem mestu: www.fein.com/starlock 
SL = Starlock | SLP = StarlockPlus | SLM = StarlockMax

Komplet za odsesavanje
2 brusni plošči z luknjami; po 5 brusnih listov z luknjami (zrna-
tosti 60, 80, 120), 1 odsesovalno ohišje s sesalno cevjo, 1 tesnilo 
iz filca.
Za orodje FEIN superCut FSC 500 QSL

Vpetje Številka naročila
SLM 9 26 02 095 00 0

Originalni pribor FEIN za brušenje*
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Sesalnik FEIN DusTex:  
zmogljiv, varen, mobilen. 
Novi standard pri odsesavanju.

S sesalniki razreda Premium Dustex smo razvili sistem, ki je popolnoma 
prilagojen električnim orodjem FEIN. Kakovostni filtri se s sistemom 
AutoClean AC popolnoma samodejno očistijo in so preprosto dostopni  
z zunanje strani. Nova odlagalna površina je primerna za vse običajne 
sisteme s kovčki. 

V razred prašnih delcev L se v skladu s standardom EN 60335-2-69 uvrščajo neškodljivi 
prašni delci, kot so hišni prah, mavec ali pesek. Mejna vrednost izpostavljenosti na delov-
nem mestu (OEL) je > 1 mg/m3. Pri sesalnikih razreda prašnih delcev L se preveri material 
filtra in ni predpisov, ki urejajo odstranjevanje. Največja dovoljena prepustnost vstavljenih 
filtrov je ≤ 1,0 %.

Razred prašnih delcev M v skladu s standardom EN 60335-2-69 vsebuje npr. prah lesa 
(bukve, hrasta), laka, keramike, lopatice, polnila, cementa, betona, lepila za ploščice ter tudi 
lateksa in oljnih barv ali materialov, ki vsebujejo kremen. Te snovi imajo OEL ≥ 0,1 mg/m3, 
zato se preveri celotna naprava. Ker so prašni delci razreda M nevarni za dihalne poti, mora 
odstranjevanje potekati brez prahu. Prepustnost vstavljenih filtrov sme biti največ ≤ 0,1 %.

Podatki o zmogljivosti Razred kompaktnih sesalnikov  Razred sesalnikov Premium
Model DuStex 25 L DuStex 35 L DuStex 35 lx DuStex 35 lx ac DuStex 35 Mx DuStex 35 Mx ac
Samodejno čiščenje filtra – ● – ●
Teža po EPTA 8,0 9,5 kg 13,5 kg 14,1 kg 13,5 kg 14,1 kg
Najv. poraba moči 1380 W 1380 W 1380 W 1380 W 1380 W 1380 W
Pretok zraka (pri vpihu) 4 320 l/min 4 320 l/min 4 320 l/min 4 320 l/min 4 320 l/min 4 320 l/min
Podtlak 253 mbar 253 mbar 254 mbar 254 mbar 254 mbar 254 mbar
Prostornina rezervoarja 22 l 35 l 35 l 35 l 35 l 35 l
Raven zvočnega tlaka 67 dB (A) 67 dB (A) 69 dB (A) 69 dB (A) 69 dB (A) 69 dB (A)

Komplet vsebuje: 1 gibljivo sesalno cev 
dolžine 4 m, Ø 

35 mm, 1 nastavek za 
orodje z uravnavanjem 
sesalne moči, 1 kopre-
nasto filtrsko vrečko, 

1 plosko naguban filter 
iz celuloze

1 gibljivo sesalno cev 
dolžine 4 m, Ø 

35 mm, 1 nastavek za 
orodje z uravnavanjem 
sesalne moči, 1 kopre-
nasto filtrsko vrečko, 

1 plosko naguban filter 
iz celuloze

1 pritisno letev, 
1 plosko naguban filter 
iz PES, 1 koprenasto 
filtrsko vrečko Pre-

mium, 1 gibljivo sesal-
no cev dolžine 4 m, Ø 
35 mm, 1 nastavek za 
orodje z uravnavanjem 
sesalne moči, 1 nasta-

vek s stopnjami, 
1 kotni nastavek, 2 se-
salni cevi, 1 kombini-
ran nastavek z zamen-
ljivim nastavkom, 1 na-
stavek za fuge, 1 sesal-

ni čopič

1 pritisno letev, 
1 plosko naguban filter 

iz PES, 1 vrečko za 
odstranjevanje, 1 giblji-
vo sesalno cev dolžine 
4 m, Ø 35 mm, 1 na-

stavek za orodje z 
uravnavanjem sesalne 

moči, 1 nastavek s sto-
pnjami, 1 kotni nasta-

vek, 2 sesalni cevi, 
1 kombiniran nastavek 
z zamenljivim nastav-
kom, 1 nastavek za 
fuge, 1 sesalni čopič

1 pritisno letev, 
1 plosko naguban filter 
iz PES, 1 koprenasto 
filtrsko vrečko Pre-

mium, 1 gibljivo sesalno 
cev ES dolžine 4 m, Ø 
35 mm, 1 nastavek za 
orodje z uravnavanjem 
sesalne moči, 1 nasta-

vek s stopnjami, 1 kotni 
nastavek, 2 sesalni cevi, 
1 kombiniran nastavek 
z zamenljivim nastav-
kom, 1 nastavek za 
fuge, 1 sesalni čopič

1 pritisno letev, 
1 plosko naguban filter 

iz PES, 1 vrečko za 
odstranjevanje, 1 giblji-
vo sesalno cev ES dol-
žine 4 m, Ø 35 mm, 

1 nastavek za orodje z 
uravnavanjem sesalne 

moči, 1 nastavek s sto-
pnjami, 1 kotni nasta-

vek, 2 sesalni cevi, 
1 kombiniran nastavek 
z zamenljivim nastav-
kom, 1 nastavek za 
fuge, 1 sesalni čopič

Številka naročila 9 20 27 223 00 0 9 20 28 223 00 0 9 20 29 060 00 0 9 20 30 060 00 0 9 20 31 060 00 0 9 20 32 060 00 0

Razred kompaktnih 
sesalnikov

Razred sesalnikov 
Premium

Področja uporabe Razred kompaktnih sesalnikov  Razred sesalnikov Premium
Model DuStex 25 L DuStex 35 L DuStex 35 LX DuStex 35 LX AC DuStex 35 MX DuStex 35 MX AC
Razred prašnih delcev L L L L M M
Tekočine ● ● ●●● ●● ●●● ●●
Groba nečistoča ●● ●●● ●● ●● ●● ●●
Fini prašni delci ● ● ●● ●●● ●● ●●●
Zdravju škodljivi prašni delci – – – – ●● ●●●

● majhne količine   ●● velike količine    ●●● največje količine
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PRIBOR ZA SESALNIK

Plosko naguban filter iz celuloze 
z nanopremazom, priporočljiv za uporabo pri suhih 
prašnih delcih, certificiran za sesanje prašnih delcev 
razreda M

Sesalna cev 
dvodelna, iz kromirane kovine

Nastavek za tla
preklopni, z jekleno drsno površino in ščetinami 
ob robovih

Kombinirani nastavek
za mokro in suho sesanje z zamenljivima nastavko-
ma, gumijasti in ščetinasti trak, 300 mm

Nastavek za fuge
za kote in fuge, 250 mm

Nastavek za blazine
s ščetinastim trakom, 128 mm

Sesalni čopič
vrtljiv, z naravnimi ščetinami, ploskovna razporedi-
tev ščetin 
70 x 45 mm

Sesalna krtača
naravne ščetine, ploskovna razporeditev ščetin 
120 x 45 mm

Nastavek s stopnjami
4 stopnje, za prilagajanje ustreznega premera s 
preklopnim sistemom

Komplet pribora za sesalnik FEIN
je sestavljen iz: 2 sesalnih cevi, 1 kombiniranega 
nastavka, 
1 nastavka za fuge, 1 sesalnega čopiča, 1 kotnega 
nastavka

Nastavek za orodje z uravnavanjem sesalne 
moči  
obojestranski, premera 38 mm

Plosko naguban filter PES
z nanopremazom, za uporabo pri mokrih in suhih 
prašnih delcih, 
certificiran za sesanje prašnih delcev razreda M

Trajni filter
za uporabo namesto koprenaste  
filtrske vrečke.  
Za sesalnik Dustex 25 L/35 L

Kotni nastavek
s preklopnim sistemom, prilega se gibljivim sesal-
nim cevem s premerom 27 ali 35 mm

Kotni nastavek
z odprtino za odpadni zrak

Koprenasta filtrska vrečka 
prenese od 2 do 3-krat več prahu kot papirnata fil-
trska vrečka in je izjemno trpežna. 5 kosov

Številka naročila  3 13 45 012 01 0

 
Številka naročila  3 13 45 071 01 0

 
Številka naročila  3 13 45 072 01 0

 
Številka naročila  3 13 45 073 01 0

 
Številka naročila  3 13 45 074 01 0

 
Številka naročila  3 13 45 075 01 0

 
Številka naročila  3 13 45 076 01 0

 
Številka naročila  3 13 45 077 01 0

 
Številka naročila  3 13 45 079 01 0

 
Številka naročila  3 13 45 071 02 0

 
Številka naročila  3 13 45 123 01 0

Številka naročila  3 13 45 059 01 0

 
Številka naročila  3 13 45 064 01 0

 
Številka naročila  3 13 45 070 01 0

 
Številka naročila  3 13 45 263 01 0

Številka naročila
za sesalnik Dustex 25 L 3 13 45 061 01 0
za sesalnik Dustex 35 L 3 13 45 062 01 0

Obsežen dodatni pribor za sesalnike FEIN DuStex najdete na spletnem mestu www.fein.com
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 .

PRIBOR ZA ODSTRANJEVANJE IN PILJENJE

Pribor FEIN za odstranjevanje in piljenje.

Za številna obnovitvena ali prenovitvena dela v notranjosti objektov 
in zunaj njih ponudba priborov FEIN za odstranjevanje in piljenje nudi 
vse na enem mestu. Obnavljanje talnih oblog, zamenjava ploščic, po-
novno fugiranje ali čiščenje – številni pribori, ki so posebej prilagojeni 
za takšno uporabo, omogočajo učinkovito delo. S tem privarčujete 
dolgotrajno in naporno ročno delo. Prednost v primerjavi z običajnimi 
metodami: zaradi oscilacijskega gibanja nastane manj umazanije. 

Prednosti:

 ꨈ Najvišja kakovost materialov za izjemne življenjske dobe in 
popolne rezultate.

 ꨈ Zmogljiv sistem, primeren tudi za trdne fugirne materiale in 
zahtevne naloge.

 ꨈ Omogoča učinkovite celovite obnove ter tudi zelo gospodarna 
delna popravila.

Čiščenje fug
Gospodarna alternativa v 
primerjavi s ponovnim fugi-
ranjem. Hitro, učinkovito in 
brez večje umazanije.

Zamenjava ploščic
Z žaginimi listi iz karbidne 
trdine in diamantov lahko 
učinkovito odstranite fuge 
med ploščicami. Za delna 
popravila posameznih po-
škodovanih ploščic v vogalih 
ali za celovito obnovo večjih 
površin. 

Brušenje podlag
Vsestranski talent: strgalo iz 
karbidne trdine zgladi lepilo 
za ploščice in poskrbi
za ravno podlago.

Za ozka mesta
pila iz karbidne trdine je 
idealna za grobo brušenje 
zaobljenih robov, utorov, 
odprtin in pregibov.
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Žagin list iz karbidne trdine
Za izrezovanje poškodovanih fug med ploščicami. Tudi za rez-
kanje zarez v omet, porobeton in podobne gradbene materiale 
ter za čiščenje in naknadno obdelavo fug ladijskih krovov. Ni pri-
meren za zelo trde fuge na osnovi epoksidne smole ali cementa. 
Gospodarna alternativa diamantnemu orodju.
Segmentiran žagin list, idealen za dela v vogalih in po robovih 
brez poškodovanja sosednjih površin. Širina reza pribl. 2,2 mm. 

Premer
mm Kos Vpetje Številka naročila
90 1 SLP 6 35 02 169 21 0
90 5 SLP 6 35 02 169 23 0
75 1 SL 6 35 02 118 21 0
75 5 SL 6 35 02 118 23 0

Žagin list iz karbidne trdine
Za izrezovanje poškodovanih fug med ploščicami. Tudi za rez-
kanje zarez v omet, porobeton in podobne gradbene materiale 
ter za čiščenje in naknadno obdelavo fug ladijskih krovov. Ni pri-
meren za zelo trde fuge na osnovi epoksidne smole ali cementa. 
Gospodarna alternativa diamantnemu orodju.
Posebej tanka izvedba. Širina reza pribl. 1,2 mm. Segmentiran 
žagin list, idealen za dela v vogalih in po robovih brez poškodo-
vanja sosednjih površin.

Premer
mm Kos Vpetje Številka naročila
90 1 SLP 6 35 02 170 21 0
90 5 SLP 6 35 02 170 23 0
75 1 SL 6 35 02 125 21 0
75 5 SL 6 35 02 125 23 0

Diamantni žagin list
Za odstranjevanje fug pri marmorju, epoksidni smoli in tlakovcih 
iz tufa. Izjemno dolga življenjska doba. Primeren tudi za zelo 
trde fuge na osnovi epoksidne smole ali cementa. Prava izbira za 
pogosto uporabo in zahtevne delovne naloge.
Segmentiran žagin list, idealen za dela v vogalih in po robovih 
brez poškodovanja sosednjih površin. Širina reza pribl. 2,2 mm. 

Premer
mm Kos Vpetje Številka naročila
90 1 SLP 6 35 02 166 21 0
90 5 SLP 6 35 02 166 23 0
75 1 SL 6 35 02 114 21 0
75 5 SL 6 35 02 114 23 0

Diamantni žagin list
Za odstranjevanje fug pri marmorju, epoksidni smoli in tlakovcih 
iz tufa. Izjemno dolga življenjska doba. Primeren tudi za zelo 
trde fuge na osnovi epoksidne smole ali cementa. Prava izbira za 
pogosto uporabo in zahtevne delovne naloge.
Posebej tanka izvedba. Širina reza pribl. 1,2 mm. Segmentiran 
žagin list, idealen za dela v vogalih in po robovih brez poškodo-
vanja sosednjih površin.

Premer
mm Kos Vpetje Številka naročila
75 1 SL 6 35 02 216 21 0
75 5 SL 6 35 02 216 23 0
90 1 SLP 6 35 02 217 21 0
90 5 SLP 6 35 02 217 23 0

Strgalo iz karbidne trdine
Za grobo brušenje gradbene mase, lepila za ploščice,  
betona, kamna in lesa.
Trikotne oblike, dolžina roba 80 mm, z luknjami, možnost upo-
rabe tudi z odsesavanjem prahu.

Vpetje Številka naročila
SL 6 37 31 001 21 0

Strgalo iz karbidne trdine
Za grobo brušenje gradbene mase, lepila za ploščice,  
betona, kamna in lesa. Za uporabo na zelo ozkih in globokih 
mestih, zaobljenih robovih, utorih, odprtinah in pregibih. Tudi 
za modeliranje, dela na obokih in žlebičastih ornamentih ter 
umetniška dela.
V obliki prsta, obojestranska prevleka.

Vpetje Številka naročila
SLP 6 37 31 002 21 0

Pribor za čiščenje fug
Za hitro in gospodarno čiščenje močno umazanih fug med 
ploščicami. Alternativa dragi popolni sanaciji. Primeren za vse 
širine fug.

Kos Vpetje Številka naročila
2 SLP 6 37 19 011 22 0

Blok za čiščenje
Romb za čiščenje orodja iz karbidne trdine in  
diamanta.

Številka naročila  6 37 19 007 01 0

Komplet pribora Best of Tileworking
3-delni komplet pribora za obnovitvena in sanacijska dela v sani-
tarijah v uporabnem plastičnem zaboju za shranjevanje. Privlačen 
prihranek v primerjavi z nakupom posameznih komponent. 
Vsebina: 1 strgalo iz karbidne trdine trikotne oblike, 1 diamantni 
žagin list, segmentiran, premer 90 mm, 1 žagin list iz karbidne 
trdine s premerom 90 mm, segmentiran, izjemno tanek.

Vpetje Številka naročila
SLP 3 52 22 942 07 0

Pila iz karbidne trdine
Za posnemanje in piljenje materialov APSV ali APKV, plastike in 
lesa. Še posebej primerna za majhne zareze. 

Dolžina
mm

Širina
mm Vpetje Številka naročila

30 10 SLP 6 37 06 019 21 0

Komplet žag in pil
Idealna kombinacija za manjše zareze in dela na ozkih mestih, 
npr. za številna instalacijska dela, vgradnjo stikal, modelarstvu itd.
Vsebina paketa ob dobavi: po 1 žagin list e-Cut Long-Life 
10 mm in 20 mm, 1 pila iz karbidne trdine 10 mm.

Vpetje Številka naročila
SLP 3 52 22 952 02 0

PRIBOR ZA ODSTRANJEVANJE IN PILJENJE

* Originalni pribor FEIN je združljiv tudi s številnimi drugimi večfunkcijskimi napravami na tržišču. Dodatne informacije najdete na spletnem mestu: www.fein.com/starlock 
SL = Starlock | SLP = StarlockPlus | SLM = StarlockMax

Originalni pribor FEIN za odstranjevanje in piljenje*
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Žagin list iz karbidne trdine
Za odstranjevanje fug pri marmorju, epoksidni smoli in tlakovcih 
iz tufa. Ni primeren za zelo trde fuge na osnovi epoksidne smole 
ali cementa. Gospodarna alternativa diamantnemu orodju.
Širina reza pribl. 2,2 mm.

Premer
mm Kos Vpetje Številka naročila
105 1 SLM 6 35 02 213 21 0
105 5 SLM 6 35 02 213 23 0

Žagin list iz karbidne trdine
Za odstranjevanje zelo ozkih fug pri marmorju, epoksidni smoli 
in tlakovcih iz tufa. Ni primeren za zelo trde fuge na osnovi epo-
ksidne smole ali cementa. Gospodarna alternativa diamantnemu 
orodju.
Posebej tanka izvedba. Širina reza pribl. 1,2 mm.

Premer
mm Kos Vpetje Številka naročila
105 1 SLM 6 35 02 214 21 0
105 5 SLM 6 35 02 214 23 0

Žagin list iz karbidne trdine
Za odstranjevanje fug pri marmorju, epoksidni smoli in tlakovcih 
iz tufa. Ni primeren za zelo trde fuge na osnovi epoksidne smole 
ali cementa. Gospodarna alternativa diamantnemu orodju.
Segmentiran žagin list, idealen za dela v vogalih in po robovih 
brez poškodovanja sosednjih površin. Širina reza pribl. 2,2 mm. 

Kos Vpetje Številka naročila
1 SLM 6 39 03 241 21 0
5 SLM 6 39 03 241 23 0

Žagin list iz karbidne trdine
Za odstranjevanje zelo ozkih fug pri marmorju, epoksidni smoli 
in tlakovcih iz tufa. Ni primeren za zelo trde fuge na osnovi epo-
ksidne smole ali cementa. Gospodarna alternativa diamantnemu 
orodju.
Posebej tanka izvedba. Širina reza pribl. 1,2 mm. Segmentiran 
žagin list, idealen za dela v vogalih in po robovih brez poškodo-
vanja sosednjih površin.

Kos Vpetje Številka naročila
1 SLM 6 39 03 240 21 0
5 SLM 6 39 03 240 23 0

Diamantni žagin list
Za odstranjevanje fug pri marmorju, epoksidni smoli in tlakovcih 
iz tufa. Izjemno dolga življenjska doba. Primeren tudi za zelo 
trde fuge na osnovi epoksidne smole ali cementa. Prava izbira za 
pogosto uporabo in zahtevne delovne naloge.
Posebej tanka izvedba. Širina reza pribl. 1,2 mm.

Premer
mm Kos Vpetje Številka naročila
105 1 SLM 6 35 02 219 21 0
105 5 SLM 6 35 02 219 23 0

Diamantni žagin list
Za odstranjevanje fug pri marmorju, epoksidni smoli in tlakovcih 
iz tufa. Izjemno dolga življenjska doba. Primeren tudi za zelo 
trde fuge na osnovi epoksidne smole ali cementa. Prava izbira za 
pogosto uporabo in zahtevne delovne naloge.
Segmentiran žagin list, idealen za dela v vogalih in po robovih 
brez poškodovanja sosednjih površin. Širina reza pribl. 2,2 mm. 

Kos Vpetje Številka naročila
1 SLM 6 39 03 243 21 0
5 SLM 6 39 03 243 23 0

Diamantni žagin list
Za odstranjevanje fug pri marmorju, epoksidni smoli in tlakovcih 
iz tufa. Izjemno dolga življenjska doba. Primeren tudi za zelo 
trde fuge na osnovi epoksidne smole ali cementa. Prava izbira za 
pogosto uporabo in zahtevne delovne naloge.
Posebej tanka izvedba. Širina reza pribl. 1,2 mm. Segmentiran 
žagin list, idealen za dela v vogalih in po robovih brez poškodo-
vanja sosednjih površin.

Kos Vpetje Številka naročila
1 SLM 6 39 03 242 21 0
5 SLM 6 39 03 242 23 0

Diamantni žagin list
Za odstranjevanje fug pri marmorju, epoksidni smoli in tlakovcih 
iz tufa. Izjemno dolga življenjska doba. Primeren tudi za zelo 
trde fuge na osnovi epoksidne smole ali cementa. Prava izbira za 
pogosto uporabo in zahtevne delovne naloge.
Širina reza pribl. 2,2 mm.

Premer
mm Kos Vpetje Številka naročila
105 1 SLM 6 35 02 218 21 0
105 5 SLM 6 35 02 218 23 0

PRIBOR ZA ODSTRANJEVANJE IN PILJENJE

Novosti pribora FEIN:
Segmentirani žagini listi:  
Poseben pribor za napravo FEIN 
superCut, idealen za delna popravila. 
Zaradi segmentiranja je idealen za 
odstranjevanje poškodovanih fug 
med ploščicami v vogalih brez 
poškodovanja sosednjih ploščic. Na 
voljo v različnih širinah, tudi za zelo 
tanke fuge med ploščicami.

Kakovost diamanta z visoko življenj-
sko dobo in za zelo trdne fugirne 
materiale, na primer pri neomejenih 
vodoodpornih ploščicah iz epoksidne 
smole v kopališčih.

Segmentiran žagin list iz karbidne 
trdine je gospodarna alternativa za 
enostavno odstranjevanje poškodo-
vanih fug med ploščicami, za rezkanje 
zarez v omet, porobeton in podobne 
gradbene materiale.

Originalni pribor FEIN za odstranjevanje in piljenje*
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Strgalo iz karbidne trdine
Za grobo brušenje gradbene mase, lepila za ploščice,  
betona, kamna in lesa. Za zlasti hiter napredek pri delu in prak-
tično obdelavo več kvadratnih metrov površin.
Trikotne oblike, velika izvedba, dolžina roba 110 mm, z luknja-
mi, možnost uporabe tudi z odsesavanjem prahu.

Vpetje Številka naročila
SLM 6 37 31 006 21 0

Orodje za izrezovanje
Za vrezovanje utorov v gradbene plošče iz trde pene za 1/2" in 
3/4" cevi za toplo vodo in prazne cevi za električne instalacije. 
Samodejna pritrditev položenih cevi. Enostavna, hitra in varna 
uporaba.
Vpetje StarlockMax, ki omogoča uporabo z vsemi 
večfunkcijskimi orodji z ustreznim vpetjem.  
Adapter omogoča združljivost z vsemi žaginimi listi FEIN 
superCut pred 04/16.

Kos
Širina
mm

Premer poglobitve
mm Številka naročila

2 50 22 6 39 03 246 22 0

Orodje za izrezovanje
Za vrezovanje utorov v gradbene plošče iz trde pene za električ-
no, stensko in talno ogrevanje. 
Vpetje StarlockMax, ki omogoča uporabo z vsemi večfunkcijski-
mi orodji z ustreznim vpetjem. Adapter omogoča združljivost z 
vsemi žaginimi listi FEIN superCut pred 04/16.

Kos
Širina
mm

Širina reza
mm

Globina reza
mm Številka naročila

2 50 13 6,5 6 39 03 247 22 0

Orodje za izrezovanje
Za vrezovanje utorov v gradbene plošče iz trde pene za elek-
trični kabel.
Vpetje StarlockMax, ki omogoča uporabo z vsemi 
večfunkcijskimi orodji z ustreznim vpetjem.  
Adapter omogoča združljivost z vsemi žaginimi listi FEIN 
superCut pred 04/16.

Kos
Širina
mm

Premer poglobitve
mm Številka naročila

2 50 12 6 39 03 248 22 0

Blok za čiščenje
Romb za čiščenje orodja iz karbidne trdine in  
diamanta.

Številka naročila  6 37 19 007 01 0

Komplet pribora za sanacijo ploščic/kopalnice
8-delni komplet pribora z obsežnim posebnim priborom za 
popolno izrezovanje ploščic in odstranjevanje fug med plošči-
cami pri sanaciji kopalnice. Enak vsebini paketa profesionalnega 
kompleta za sanacijo ploščic/kopalnice. Privlačen prihranek v 
primerjavi z nakupom posameznih komponent. Vsebina: po 
1 univerzalni žagin list e-Cut (oblika 151, 152), 1 žagin list iz 
karbidne trdine,  
premer 105 mm (oblika 214), 1 segmentiran diamantni žagin list  
(oblika 243), 1 rezilo, ovalna oblika (oblika 245), 1 lopatica, 
dolga, trdna, po 1 strgalo iz karbidne trdine, trikotno (80 mm, 
110 mm).

Vpetje Številka naročila
SLM 3 52 22 946 03 0

Komplet pribora za ogrevalne/sanitarne instalacije
9-delni komplet pribora z obsežnim posebnim priborom za naj-
pomembnejša področja uporabe pri sanitarnih popravilih. Enak 
vsebini paketa profesionalnega kompleta za ogrevalne/sanitarne 
instalacije. Privlačen prihranek v primerjavi z nakupom posa-
meznih komponent. Vsebina: po 1 univerzalni žagin list e-Cut 
(oblika 151, 152), 1 segmentiran diamantni žagin list  
(oblika 243), 1 rezilo, 1 lopatica, dolga, trdna, 1 strgalo iz kar-
bidne trdine, trikotno (110 mm), po 1 orodje za izrezovanje 
(oblika 246, 247, 248), 1 rezilo (oblika 239).

Vpetje Številka naročila
SLM 3 52 22 946 04 0

PRIBOR ZA ODSTRANJEVANJE IN PILJENJE

* Originalni pribor FEIN je združljiv tudi s številnimi drugimi večfunkcijskimi napravami na tržišču. Dodatne informacije najdete na spletnem mestu: www.fein.com/starlock 
SL = Starlock | SLP = StarlockPlus | SLM = StarlockMax
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PRIBOR ZA REZANJE IN STRGANJE

Originalni pribor FEIN za rezanje in strganje.

Ostanki lepila, stare talne obloge, prevleke, na primer zaščite dna, 
mehak kit, trajno elastičen fugirni material – to so samo nekateri od 
številnih materialov, pri odstranjevanju in obnavljanju katerih sistem 
FEIN v popolnosti lahko izkoristi svoj potencial. Pribori FEIN za rezanje 
in strganje so kot drugi originalni pribori FEIN zasnovani tako, da se 
odlično prilagodijo nalogam, zato v kombinaciji z oscilatorji FEIN skrbijo 
za hitre in učinkovite uporabne rešitve v najrazličnejših področjih. Za 
enostavne naloge ter za vsakodnevno dolgotrajno zahtevno delo.

Prednosti:

 ꨈ Originalni pribor FEIN za najboljše rezultate dela in najdaljšo 
življenjsko dobo.

 ꨈ Popolna usklajenost zmogljivih, zelo obremenljivih oscilatorjev 
ter pripadajočega pribora za učinkovito delo v vseh pogojih. 

 ꨈ Edinstveni pribori FEIN tako za univerzalno uporabo kot tudi za 
čisto posebne uporabne rešitve.

Strganje
Hitro, učinkovito odstra-
njevanje ostankov lepila in 
prevlek brez ostankov.

Obdelava ladijskih krovov
Fugirne materiale za ladijske 
krove lahko z rezilom od-
stranite temeljito in do 80 % 
hitreje. 

Odstranjevanje tesnilnih 
mas
Elastične tesnilne mase je 
mogoče učinkovito odstraniti 
pred ponovnim fugiranjem.

Rezanje talnih oblog
Krožno rezilo HSS je idealno 
za dolge, ravne reze za 
odstranjevanje starih talnih 
oblog.
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Trda lopatica
Kratka izvedba. Za odstranjevanje trdovratnih starih lakov, 
ostankov lepila, talnih oblog, lepila za ploščice in premazov na 
podvozju.

Vpetje Številka naročila
SL 6 39 03 226 21 0

Trda lopatica
Dolga izvedba. Za odstranjevanje trdovratnih starih lakov, 
ostankov lepila, talnih oblog, lepila za ploščice in premazov na 
podvozju.

Vpetje Številka naročila
SLP 6 39 03 234 21 0

Prilagodljiva lopatica
Kratka izvedba. Za odstranjevanje fug iz silikona ali akrila v sani-
tarijah ter nalepk.

Vpetje Številka naročila
SL 6 39 03 165 21 0

Rezilo
Za rezanje in varno odstranjevanje fugirnih materialov, kot je 
ladijski krov. Tudi na težavnih mestih – pri kajutah, priveznikih, 
robnicah, zagozdah in krivinah.

Širina rezila
mm Vpetje Številka naročila
3 SLP 6 39 03 200 21 0
4 SLP 6 39 03 201 21 0
5 SLP 6 39 03 202 21 0
6 SLP 6 39 03 233 21 0

Rezilo
Ovalno, za rezanje silikona in mehkejših materialov kita ter za 
ločevanje enot izolacijskega stekla.

Kos Vpetje Številka naročila
5 SL 6 39 03 245 23 0

Krožni nož HSS
Za univerzalno rezanje usnja, folij iz umetne mase, strešne le-
penke, plute itd.

Premer
mm Vpetje Številka naročila
100 SLP 6 39 03 235 21 0

Rezilo
Univerzalno uporabno rezilo za skoraj vse raztezne fuge.
Ravne oblike. Širina reza 30 mm, globina reza 60 mm.

Kos Vpetje Številka naročila
5 SLM 6 39 03 236 23 0

Diamantni nož za čiščenje
Za čiščenje stranic fug pred ponovnim fugiranjem.
Ravne oblike. Širina reza 31 mm, globina reza 60 mm.

Kos Vpetje Številka naročila
1 SLM 6 39 03 237 21 0
5 SLM 6 39 03 237 23 0

Rezilo
Ravne, dolge oblike, za globoke fuge.

Kos Vpetje Številka naročila
1 SLM 6 39 03 238 21 0

Rezilo
Ravne, zelo dolge oblike, za zelo globoke fuge.

Kos Vpetje Številka naročila
5 SLM 6 39 03 239 23 0

Blok za čiščenje
Romb za čiščenje orodja iz karbidne trdine in  
diamanta.

Številka naročila  6 37 19 007 01 0

PRIBOR ZA REZANJE IN STRGANJE

* Originalni pribor FEIN je združljiv tudi s številnimi drugimi večfunkcijskimi napravami na tržišču. Dodatne informacije najdete na spletnem mestu: www.fein.com/starlock 
SL = Starlock | SLP = StarlockPlus | SLM = StarlockMax

Originalni pribor FEIN za rezanje in strganje*

Naprava za odsesavanje
Za rezanje in žaganje z orodji, prevlečenimi z diamantom, ali 
žaginimi listi E-Cut. Združljiva z orodji FEIN superCut FSC 500 
QSL in AFSC 18 QSL.

Številka naročila  3 21 33 021 01 0

Dodatni ročaj
Za boljše rokovanje z orodjem FSC 500 QSL pri dolgotrajni 
uporabi. Uporaba je mogoča tudi v povezavi z  
napravo za odsesavanje 3 21 33 021 01 0.

Številka naročila  3 21 19 148 01 0

Originalni pribor FEIN za rezanje in strganje*
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PRIBOR ZA ČIŠČENJE IN POLIRANJE

Originalni pribori FEIN za čiščenje in poliranje.

Čiščenje, pripravljanje, poliranje in zaščita – ponudba priborov FEIN za 
površinsko obdelavo od finega brušenja do zrcalnega leska zagotavlja 
vse, kar potrebujete, da bodo pohištvo, čolni in motorna vozila znova 
zasijali. Sistem ima v povezavi z oscilatorji FEIN idealen razpon števila 
vrtljajev in največjo stabilnost števila vrtljajev za učinkovito celovito 
obdelavo in vzdrževanje kovin, lakov, premazov gelcoat, umetne mase 
in kamnitih izdelkov ter številnih drugih, gladkih površin.

Prednosti:

 ꨈ Profesionalno vzdrževanje in restavriranje skoraj vseh gladkih 
površin.

 ꨈ Izjemno zmogljiv in ergonomski – tudi pri dolgotrajni uporabi.
 ꨈ Obsežna ponudba priborov za najrazličnejše naloge.

Poliranje
Z blazinico za poliranje iz 
polsti ali ploščo za poliranje 
iz polsti ter s sredstvom za 
poliranje FEIN boste povrnili 
stari sijaj.

Čiščenje
Nastavek s ščetinami v kom-
binaciji s čistilnim sredstvom 
za jahte na površinah iz APSV 
s strukturami proti zdrsavanju 
skrbi za temeljito čiščenje.

Odstranjevanje prask
Poseben brusni papir zago-
tavlja osnovo za popolne 
površine.
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Nastavek s ščetinami
Nastavek s ščetinami za čiščenje palub čolnov ali čiščenje/polira-
nje struktur proti zdrsavanju. S hitrim sprijemalnim zapiralom.

Kos Številka naročila
2 6 37 23 031 01 0

Plošča za poliranje iz polsti
Za vračanje leska kovinskim delom, pa tudi za učinkovito polira-
nje kamna in kamnitih izdelkov. Omogoča tudi obdelavo prema-
zov gelcoat na plovilih. Plastična nosilna plošča za preprečevanje 
poškodb in madežev na obdelovancu.
Sredstva, primerna za poliranje določenega materiala, najdete v 
specializirani trgovini.

Kos Vpetje Številka naročila
2 SL 6 38 06 140 22 0

Blazinica za poliranje iz polsti
Blazinica za poliranje iz polsti za poliranje palub čolnov (gelcoat), 
kroma, nerjavnega jekla, aluminija, barvnih kovin. S hitrim sprije-
malnim zapiralom.

Kos Številka naročila
5 6 37 23 032 01 0

Blazinica za poliranje iz polsti
Premera 115 mm, s hitrim sprijemalnim zapiralom. Vsestransko 
uporabna, za poliranje kroma, nerjavnega jekla, materialov iz 
polikarbonata ter palub čolnov s premazom gelcoat, za polira-
nje prask v laku in odstranjevanje popuščnih barv na izpušnih 
sistemih.

Kos Številka naročila
5 6 37 23 036 01 0

Brusni listi s hrbtno stranjo iz pene
Za odstranjevanje prask z lakov, premazov gelcoat, akrilnega 
in polikarbonatnega stekla, lakov, prozorno lakiranega lesa, 
pohištva itd. Za najboljšo kakovost površine. Premera 115 mm, 
s penasto prevleko in hitrim sprijemalnim zapiralom. Odličen 
kot predhodno poliranje z blazinico za poliranje iz polsti in 
sredstvom za poliranje EXTRA podjetja FEIN. 

Kos Zrnatost Številka naročila
5 500 6 37 17 246 01 0
5 1 000 6 37 17 247 01 0

Sredstvo za poliranje
Sredstvo za poliranje EXTRA podjetja FEIN na osnovi  
aluminijevega oksida za poliranje gelcoat ter  
odstranjevanje prask v laku vozila.

Vsebina
ml Številka naročila
250 6 37 26 030 01 0

PRIBOR ZA ČIŠČENJE IN POLIRANJE

Originalni pribor FEIN za čiščenje in poliranje*

* Originalni pribor FEIN je združljiv tudi s številnimi drugimi večfunkcijskimi napravami na tržišču. Dodatne informacije najdete na spletnem mestu: www.fein.com/starlock 
SL = Starlock | SLP = StarlockPlus | SLM = StarlockMax
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PRIBOR

Prednost orodja FEIN:
razširitve za pribor FEIN.
Podjetje FEIN ponuja pravo rešitev za skoraj vsako uporabo. Naši 
dodatni pribori ponovno razširjajo že tako širok nabor možnosti za 
uporabo, zato delo s sistemom FEIN postane še učinkovitejše – tako 
na kraju popravila samem kot tudi nepremično v delavnici.



57

Namizno držalo in držalo stojala za vrtanje
Odlično za natančne izreze: FEIN MultiMaster lahko vpnete na 
mizi ali delovni mizi in zagotovite natančno dovajanje obdelo-
vancev. Možna je tudi pritrditev na običajna stojala za vrtanje z 
vpenjalnim vratom premera 43 mm – tako lahko orodje FEIN 
MultiMaster prek mehanike naravnate na milimeter natančno. 

Številka naročila 9 26 02 083 01 0

Delovne rokavice
Za blaženje vibracij, certificirane v skladu s standardi  
EN 388/420, EN ISO 10819, EGS št. 0200, EP 1 par.

Vel. Številka naročila
9 L 3 21 73 003 00 3
10 XL 3 21 73 004 00 1
11 XXL 3 21 73 005 00 5

Adapter za oscilator FEIN (do 2004)
Vmesni obroč in napenjalni vijak za prej dobavljene modele  
FEIN MultiMaster MSx 636, MSx 636-1 in MSxe 636 II. Spoj 
z vpetjem Starlock, ki se prilega po obliki, za do 40 % boljši 
prenos vrtilnega momenta. Ploščati napenjalni vijak za delo vo-
doravno na površino. 

Številka naročila 3 52 22 927 05 0

Hitri polnilnik ALG 50
Za vse litij-ionske akumulatorje FEIN. Čas polnjenja od 35 minut.

Številka naročila 9 26 04 129 01 0

Hitri polnilnik ALG 30
Za nikelj-kadmijeve in litij-ionske akumulatorje FEIN. Čas polnje-
nja od 25 minut.

Številka naročila 9 26 04 096 01 0

Komplet akumulatorskih baterij
Litij-ionski s prikazom stanja napolnjenosti

Napetost
V

Kapaciteta
Ah Številka naročila

12 2,5 9 26 04 168 02 0
18 5 9 26 04 173 02 0
18 2,5 9 26 04 171 02 0

Prazen sistemski kovček
Plastični kovček z uporabno notranjo razporeditvijo, brez stroja 
in pribora.
FMM 250/250 Q, FMT 250/250Q, FMT 250 SL/250 QSL

Številka naročila 3 39 01 144 01 0

Prazen sistemski kovček
Plastični kovček z uporabno notranjo razporeditvijo, brez stroja 
in pribora.
FMM 350 Q/QSL

Številka naročila 3 39 01 131 98 0

Systainer Sys 1
Plastika, notranje mere: V 75 x Š 383 x G 273 mm
Vložek Systainer, specifičen za stroj, je treba naročiti posebej.

Številka naročila 3 39 01 146 00 0

Vložek Systainer za FMM 350 Q/QSL

Številka naročila 3 39 04 491 00 0

PRIBOR

Splošni pribor

Akumulatorji in polnilniki

Kovček za orodje

Adapter
Za vpetje pribora Starlock na starejša orodja FEIN superCut 
(FSC 1.6 Q, FSC 1.7 Q, FSC 2.0 Q in AFSC 18) vklj. z napenjal-
nim vijakom

Številka naročila  3 52 22 952 05 0
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Idealna kombinacija:
akumulatorski vrtalnik FEIN.
FEIN Profi-Combos so kompleti naprav, ki se na vašem področju 
uporabe idealno dopolnjujeta. V stabilnem plastičnem kovčku ima pri 
sebi vedno vse, kar potrebujete za delo: dve zmogljivi napravi, dva 
zmogljiva litij-ionska akumulatorja in polnilnik. S tem boste prihranili 
prostor in težo, kar prinaša občuten prihranek v primerjavi s posamič-
nim nakupom.

Profi Combo
AFMT 12 QSL + ASCM 12 C AFMT 12 QSL + ABSU 12 C AFMM 18 QSL + ASB 18 C

Vsebina paketa ob dobavi 1 AFMT 12 QSL, 1 ASCM 12 C, 
2 litij-ionska akumulatorja (12 V, 2,5 Ah), 

1 hitri polnilnik ALG 50, 
1 plastični kovček za orodje

1 AFMT 12 QSL, 1 ABSU 12 C, 
2 litij-ionska akumulatorja (12 V, 2,5 Ah), 

1 hitri polnilnik ALG 50, 
1 plastični kovček za orodje

1 AFMM 18 QSL, 1 ASB 18 C, 
2 litij-ionska akumulatorja (18 V, 2,5 Ah), 

1 hitri polnilnik ALG 50,  
1 plastični kovček za orodje

Številka naročila 7 190 12 61 7 190 13 61 7 190 05 63

Tehnični podatki 4-stopenjski akumulatorski vrtalnik 2-stopenjski akumulatorski vrtalnik 2-stopenjski akumulatorski udarni vrtalnik

Vrsta izvedbe ASCM 12 C ABSU 12 C ASB 18 C

Zmogljiv 4-stopenjski akumulatorski vrtalnik  
z velikim številom vrtljajev in visokim navorom 

za učinkovita dela s kovino

Močen in lahek 2-stopenjski vrtalnik Univerzalni 2-stopenjski akumulatorski vrtalnik: 
za zahtevno vrtanje in odvijanje/privijanje  

v vse materiale.

Motor Brez ščetke, PowerDrive Enosmerni, 2-polni z zaščito pred preobremenitvijo Enosmerni, 4-polni z zaščito pred preobremenitvijo

Vpetje orodja Vpenjalna glava Ø 13 mm/¼ v notranjem inbusu Vpenjalna glava, Ø 10 mm Vpenjalna glava, Ø 1,5–13 mm
Oprema Sponka za pas, magnetno držalo nastavkov za svedre, 

luč LED, mehak ročaj
Sponka za pas, magnetno držalo nastavkov za svedre, 

luč LED, mehak ročaj Mehak ročaj

Akumulatorska tehnologija Litij-ionski, SafetyCell, prikaz stanja napolnjenosti Litij-ionski, SafetyCell, prikaz stanja napolnjenosti Litij-ionski, SafetyCell, prikaz stanja napolnjenosti

Napetost akumulatorja 12 V 12 V 18 V

Kapaciteta akumulatorja 2,5 Ah 2,5 Ah 2,5 Ah

Število vrtljajev v prostem teku 400/700/400/2.500 1/min 400/1.300 1/min 550/1.600 1/min

Maks. navor 40 Nm 30 Nm 55 Nm

Maks. velikost vijaka 8 x 200 mm 6 x 200 mm 8 x 300 mm

Število vijakov/polnitev akumulatorja* 400 kos. 350 kos. 400 kos.

Teža po EPTA 1,3 kg 1,2 kg 2 kg

*Privitja na polnjenje akumulatorja z vijaki 5 × 40 mm v mehak lesEmisijske vrednosti (hrup/vibracije) najdete na spletni strani www.fein.com/vibration

FEIN PROFI-COMBOS
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FEIN ASCM 12 C
Brezkompromisna moč za prilagodljivo uporabo – to ponuja 
novo orodje FEIN ASCM 12 C. Edini 4-stopenjski vijačnik  
v območju 12 V na svetu je s svojim 40-Nm navorom in brezkr-
tačnim motorjem FEIN PowerDrive je tako močan in učinkovit 
kot številni akumulatorski vijačniki razreda 14,4 V. Obenem je 
bistveno manjši, lažji, bolj ergonomičen in bolj ugoden.
Na kratko: kompakten paket moči.

FEIN ABSU 12 C
Akumulatorski vijačnik FEIN ABSU 12 C v majhnem ohišju 
združuje preizkušeno tehnologijo FEIN in prepričljivo zmo-
gljivost. Zaradi kratke izvedbe je lahek in kompakten ter zelo 
primeren tudi za delo v zahtevnem okolju.

FEIN ASB 18 C
Izjemno zanesljiv in zmogljiv. 18 V-akumulatorski udarni 
vrtalnik ASB 18 C vedno zagotavlja optimalno kakovost privitij 
ter prvovrstne rezultate dela pri vrtanju in udarnem vrtanju. 
Odlična ergonomija in zelo majhna teža sta bistveni prednosti, 
ki omogočata profesionalno, učinkovito in posledično manj 
naporno delo.

FEIN PROFI-COMBOS
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V najbližji specializirani trgovini vam bodo z veseljem svetovali:

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  

FEIN. Neuničljivo električno orodje.

4 014586 401126

Podjetje FEIN je strokovnjak za profesionalno in zanesljivo električno 
orodje in posebne rešitve. Kot izumitelj električnega ročnega vrtalnika 
podjetje FEIN že več kot 140 let razvija nove in učinkovite rešitve 
za vsakdanje delo, ki se dobro izkažejo tudi pri dolgotrajnem delu v 
industriji in obrtni panogi. 

Vsa orodja, pribore in uporabne rešitve za oscilatorje FEIN najdete na 
spletni strani www.fein.com/original

Kratka 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.


