FEIN MULTIMASTER –
Pregled prednosti



Za vse, ki jim je pomembna raznolikost
uporabe



Za univerzalno uporabo pri gradnji,
renoviranju in popravilih



Motor in gonilo sta izdelana za
neprekinjeno delovanje



Enostavna menjava orodja s sistemom
FEIN QuickIN



Kompleti dodatne opreme za
najrazličnejše zahteve

FEIN MULTIMASTER
Univerzalen sistem za izgradnjo in renoviranje

Tehnični podatki za FEIN MULTIMASTER
Nazivna poraba

W

250

Nihaji

min

11 000 – 21 000

Amplituda

stopinje

2 × 1,6

Kabel

m

5

Teža

kg

1,25

Vpetje orodja

QuickIN *

* Le pri orodju FEIN MULTIMASTER SELECT in TOP

rednosti
Primerjava p
uporabe
in možnosti

Pridobite 3-letno garancijo FEIN PLUS za naslednja orodja

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

Nemčija: C. & E. FEIN GmbH
Hans-Fein-Str. 81
73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau
www.fein.com

Slowenija: TEHNOHIT d.o.o., Vodnikova 2
1233 Dob
Tel. 00386 1 72 20 860, Fax 00386 1 72 20 865
fein@tehnohit.si
www.tehnohit.si

Tiskano v Nemčiji. Slike so zgolj informativne. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. 1 88 31 691 35 0 03.09 SL.

Izkoristite 3-letno garancijo FEIN PLUS za naslednja orodja
Za vsa električna orodja podjetja FEIN vam zagotavljamo 3-letno
garancijo FEIN PLUS. Zato svoje novo električno orodje FEIN
enostavno v 6 tednih od datuma nakupa registrirajte na spletni strani
www.fein.com.

FEIN SUPERCUT
Zmogljiv sistem za gradnjo in renoviranje

FEIN SUPERCUT –
Pregled prednosti



Pravo orodje za vse, ki želijo napravo
velikokrat uporabljati v posebne namene



Omogoča hitro delo na gradbišču in vam
prihrani veliko časa in stroškov



Za posamezne panoge je bil razvit pribor,
ki je primeren za vso namensko uporabo



Enostavna menjava orodja s sistemom
FEIN QuickIN



Pri uporabi hitrejši tudi do 350 %



Izjemen napredek pri delu zaradi močnejšega oscilacijskega premikanja (amplituda 2 × 2,0 kotni stopinji) in močnejšega
motorja

Tehnični podatki za FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION
Nazivna poraba

W

400

Nihaji

min

11 000 – 18 500

Amplituda

stopinje

2 × 2,0

Kabel

m

5

Teža

kg

1,45

Vpetje orodja
* izbirno

QuickIN *

Zmogljiv sistem za gradnjo in renoviranje: profesionalni kompleti FEIN SuperCUT
Profesionalni komplet FEIN SuperCUT za notranje ureditve iz lesa
Z obsežnim kompletom za delo v mizarstvu in notranje ureditve bo
delo zagotovo hitreje in bolje opravljeno. Vključuje:
1 sistem FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION v plastičnem kovčku za
orodje; 1 žagin list HSS za les (oblika 153); 4 standardni žagini listi
E-CUT (oblika 123, 124 in 135, 136); 4 žagini listi E-CUT Precision
(oblika 119, 120 in 121, 122); 2 univerzalna žagina lista E-CUT (oblika
147, 148); 1 globinski prislon; 1 brusilna plošča; po 5 brusilnih listov,
zrnatost 80, 120, 180; 1 adapter in 2 napenjalna elementa.
Številka naročila:

7 236 36 52

Profesionalni komplet FEIN SuperCUT za popravilo/menjavo oken
Idealno za delo v steklarstvu in pri montaži oken, saj en komplet
pokrije vsa zahtevana področja uporabe. Vključuje:
1 sistem FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION v plastičnem kovčku za
orodje; 1 žagin list HSS, kronski (oblika 137); 1 žagin list HSS za les
(oblika 153); 1 standardni žagin list E-CUT (oblika 124); 2 univerzalna
žagina lista E-CUT (oblika 147, 148); 1 segmentni žagin list (oblika
166); 1 rezilo, ovalno (oblika 128); 1 globinski prislon; 1 brusilna
plošča; po 5 brusilnih listov, zrnatost 80, 120, 180; 1 adapter in
2 napenjalna elementa.
Številka naročila:
7 236 36 51
Profesionalni komplet FEIN SuperCUT za saniranje ploščic/kopalnice
Najboljša odločitev za vse, ki pri polaganju ploščic obdelujejo oz.
želijo zamenjati fuge med ploščicami v notranjih in zunanjih
prostorih. Vključuje:
1 sistem FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION v plastičnem kovčku za
orodje; 1 segmentni nož, prevlečen z diamantom (oblika 162);
1 segmentni nož (tanek), karbidna trdina (oblika 224); 1 nož, ovalni
(oblika 128); 1 lopatica; 2 strgali, prevlečeni s karbidno trdino;
2 univerzalna žagina lista E-CUT (oblika 147, 148); 1 adapter in
napenjalni element
Številka naročila:
7 236 36 53
Profesionalni komplet FEIN SuperCUT za ogrevalne/sanitarne inštalacije
Pravilna odločitev za vse, ki opravljajo ogrevalne, vodne ali električne inštalacije in morajo izrezovati gradbene plošče.Vključuje:
1 sistem FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION v plastičnem kovčku za
orodje; 1 segmentni nož, prevlečen z diamantom (oblika 162);
3 noži za zarezovanje 9 mm, 13 mm, 22 mm); 1 rezilo, ravno (oblika
116); 2 univerzalna žagina lista E-CUT (oblika 147, 148); 1 lopatica;
1 strgalo, prevlečeno s karbidno trdino; 1 adapter in 2 napenjalna
elementa.
Številka naročila:

7 236 36 56

Profesionalni komplet FEIN SuperCUT za saniranje fug
Primerno za saniranje fug pri odstranjevanju poškodovanih elastičnih materialov pri visokih in nizkih gradnjah. Vključuje:
1 FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION v robustnem kovčku za orodje iz
kovine; 1 ročaj za blaženje vibracij; 1 napenjalni element; 1 naprava
za odsesavanje; 5 rezil, ravnih (oblika 117); 1 rezilo, ravno, dolgo
(oblika 116); 2 noža za čiščenje, prevlečena z diamantom, ravna
(oblika 161); 1 blok za čiščenje.

Številka naročila:

7 236 36 54

Ena tehnologija, dva sistema, več kot 40-let izkušenj:
Primerjava oscilacijskega električnega orodja podjetja FEIN.
Neuničljivi materiali, robustna konstrukcija, komponente motorja in gonila, ki so izdelane za neprekinjeno delovanje, industrijska kakovost
»Izdelano v Nemčiji«: Z univerzalnim orodjem FEIN MULTIMASTER in izjemno zmogljivim, za najrazličnejše panoge prilagojenim orodjem
FEIN SuperCUT, ponuja podjetje FEIN dve profesionalni oscilacijski napravi vrhunske kakovosti.

Kateri sistem je idealen za določeno uporabo? Primerjajte sami.
Primerjava moči
in uporabe
FEIN SUPERCUT
FEIN MULTIMASTER = 100 %

350 %

350 %

300 %
250 %

250 %

150 %
100 %

125 %

50 %
Brušenje / strganje

Notranje ureditve iz lesa

Orodja, prevlečena z diamantom, žagini listi E-CUT,
kratki / ozki

FEIN SUPERCUT

Žagini listi E-CUT,
dolgi / široki

FEIN MULTIMASTER

Žaganje oz. izrez do 78 mm



–

Brušenje





Uporaba pribora E-CUT





Obrez vgrajenih steklenih oken, izoliranih s steklarskim kitom



–

Demontaža starih okenskih okvirjev



–

Ločevanje kovinskih materialov





Razrez in ločevanje izoliranih stekel



–

Odstranitev delcev kita za zasteklitev





Demontaža zaščitne škatle za rolete





Brušenje





Obrez fug med ploščicami





Strganje lepila za ploščice





Odstranjevanje priključnih fug





Žaganje starih inštalacij





Glajenje z lopatico





Obrez širših fug med ploščicami



–

Obrez materiala za fuge iz epoksidne smole



–

Zareze v gradbenih ploščah



–

Obrez fug med ploščicami





Strganje lepila za ploščice





Obrez fug na fasadah



–

Obrez zdravju škodljivih materialov (PCB) za fuge z odsesavanjem



–

Delanje hrapavih stranic fug



–

Popravilo in menjava oken

Saniranje ploščic in kopalnice

Ogrevalne in sanitarne inštalacije

Saniranje fug

   Zelo primerno;   Primerno;  Pogojno primerno; – Ni primerno

Univerzalni sistem za izgradnjo in renoviranje: profesionalni kompleti FEIN MULTIMASTER
Komplet FEIN MULTIMASTER START
Prava odločitev za začetnike, ki želijo po ugodni ceni doseči profesionalne rezultate. Vključuje:
1 FEIN MULTIMASTER FMM 250 v embalaži; 1 brusna plošča brez lukenj; po 5 listov za brušenje
(zrnatost 60, 80, 120, 180, brez lukenj); 1 univerzalni žagin list E-CUT; 1 trda lopatica; 1 ključ in
napenjalni vijaki.

Številka naročila:

7 229 37 51

Komplet FEIN MULTIMASTER SELECT
Prva izbira za vse, ki zahtevajo profesionalnost naprave in temu primerne rezultate ter želijo pri
demontaži in obnovi uporabiti vse funkcije naprave. Vključuje:
1 FEIN MULTIMASTER FMM 250 Q s sistemom za hitro vpenjanje QuickIN v embalaži; 1 brusna plošča
brez lukenj; po 5 listov za brušenje, zrnatost 60, 80, 120, 180, brez lukenj; 1 univerzalni žagin list
E-CUT; 1 trda lopatica; 1 segmentni žagin list, karbidna trdina; 1 žagin list HSS.

Številka naročila:

7 229 37 50

Komplet FEIN MULTIMASTER TOP
Univerzalno uporaben za vse vrste uporabe na gradbenem področju, pri renoviranju in ljubiteljski
dejavnosti. Vključuje:
1 FEIN MULTIMASTER FMM 250 Q s sistemom za hitro vpenjanje QuickIN v robustnem plastičnem
kovčku; 1 brusna plošča brez lukenj; po 5 listov za brušenje (zrnatost 60, 80, 120, 180, brez lukenj);
1 univerzalni žagin list E-CUT; 1 trda lopatica; 1 ključ in napenjalni vijaki, 1 segmentni žagin list iz
karbidne trdine; 1 žagin list HSS; 1 naprava za odsesavanje; 1 strgalo iz karbidne trdine, z luknjami,
1 komplet za proﬁlno brušenje.

Številka naročila:

7 229 36 00

