
1800 privijanj z 

enim polnjenjem 

akumulatorja!

Za izjemno zmogljivost pri manjši teži. 
Akumulatorski vijačnik za suhomontažna dela FEIN

 IZGRADNJA



Vijačnik za suhomontažna dela FEIN –  
idealen za posamezno in serijsko privijanje.
Zaradi visoke kakovosti in izredne zmogljivosti 
je akumulatorski vijačnik za suhomontažna dela 
FEIN idealno orodje za vse profesionalce za no-
tranje ureditve iz lesa. 

Zaradi izjemne litij-ionske tehnologije akumulatorja FEIN 
ima vijačnik tudi pri trajni uporabi v težavnih pogojih 
prepričljive značilnosti, saj lahko samo z enim polnjenjem 

izvede 1800 privijanj. Majhna teža 1,6 kg poleg tega omo-
goča opravljanje del, pri katerih boste porabili manj moči 
– tudi pri opravljanju težjega dela in del nad glavo. Vendar 
je najbolje, da to preizkusite kar sami!

Nemoten pogled na vijak 
za natančno nastavljanje in 
privijanje.

Uporabljate lahko vijake 
dolžine od 25 do 55 mm.

Spremenljiv

Magazin M 55 podjetja FEIN 
lahko brez orodja nastavite 
na vsak vijačnik za suho-
montažna dela FEIN.

Fleksibilen

FEIN ASCT 5-40 M

Komplet vsebuje: 

1 vijačnik za suhomontažna dela FEIN 

ASCT 5-40 M; 1 plastični kovček za orodje; 

1 naprava za hitro polnjenje; 2 akumulator-

ja; 1 magazin M 55; 1 daljši bit-nastavek za 

magazinska privijanja; 1 vponka; 1 sponka 

za pas; 1 globinski prislon; 1 držalo za 

bit-nastavke; 1 bit-nastavek z obročem za 

zaščito pred prahom; 1 ročni pas

Številka naročila  7 113 08 52 000

Natančen

Nastavitveni vijak za nasta-
vitev globine privitja v 0,25 
mm-korakih.

Natančen

Patentiran sistem za 
zanesljiv transport vijakov 
– tudi pri delu, kjer je velika 
vsebnost prahu.

Zanesljiv



Prednosti litij-ionske tehnologije FEIN

Dolga življenjska doba.  ɰ

Naprava za hitro polnjenje.  ɰ

Majhna stopnja samodejnega praznjenja.  ɰ

Nadzor nad posameznimi celicami ščiti pred   ɰ
preobremenitvijo. 

50 % lažji kot akumulatorji NiCd – pri enaki zmogljivosti. ɰ

V povezavi z visokim izkoristkom motorja omogočajo litij-
ionski akumulatorji FEIN popolno razmerje med majhno 
težo in visoko zmogljivostjo. Akumulatorji imajo zaradi 
nadzora nad posameznimi celicami, ki jih ščiti pred pregre-
vanjem in globokim praznjenjem, in postopkom polnjenja, 
ki jih še dodatno obvaruje, izjemno dolgo življenjsko dobo. 

Litij-ionska tehnologija FEIN z izjemnimi 2000 cikli 
polnjenja na akumulator.

Dolga življenjska doba in 
gospodarnost: popolnoma 
usklajene komponente – od 
akumulatorske celice do 
naprave za polnjenje – 
omogočajo do 2000 ciklov 
polnjenja. Bistveno več od 
konkurence.

Udoben priklic s pritiskom 
gumba: prikaz kapacitete 
vas obvešča o stanju napol-
njenosti akumulatorja.

Skrajšan čas polnjenja: 
zaradi kakovostnih aku-
mulatorskih celic z majh-
nim notranjim uporom, 
se zmanjša pregrevanje, 
akumulatorja pa ni treba 
ohlajevati pri zunanji tem-
peraturi do 45 °C.

Komponente, prilagojene 
na medsebojno delovanje: 
popolna harmonija akumu-
latorskega sklopa in motor-
ja EC zagotavlja visoko 
zmogljivost.

Hitro in pazljivo: z napra-
vo za hitro polnjenje je 
akumulator napolnjen v 
25  minutah. Za neprekinje-
no delo.

Zmogljiv od prvega do 
zadnjega vijaka: nova litij-
ionska tehnologija FEIN 
skrbi za konstantno zmo-
gljivost, vse do popolne 
izpraznitve akumulatorja.

2000 ciklov polnjenja

Obsežno delo

Majhno pregrevanje

Vzdržljivost in zmogljivost

Kratek čas polnjenja Konstantna zmogljivost

100 %

> 85 %

Konkurenca: 
začetek faze 
polnjenja šele 
po ohladitvi 
celice

Ah

t

Število ciklov polnjenja

NiCd  
NiMh

Li-Ion
Ah

t

NiCd FEIN 
Li-Ion

2 000

NiMH



S samo 1,6 kg je naprava 
ena izmed lažjih na tržišču. 
To omogoča opravljanje 
dela, pri katerem boste 
porabili manj moči, tudi pri 
delih nad glavo ali delih, ki 
jih izvajate z eno roko.

V laboratoriju za testiranje 
je akumulatorski vijačnik za 
suhomontažna dela FEIN 
opravil več kot 1 milijon 
privijanj – brez kakršnega 
koli vzdrževanja. 

Zmogljiv lahkokategornik Preverjena dolga življenjska doba 

FEIN ASCT 5-40 

Komplet vsebuje: 

1 vijačnik za suhomontažna dela  

FEIN ASCT 5-40; 1 plastični kovček  

za orodje; 1 naprava za hitro polnjenje; 

2 akumulatorja; 1 vponka; 1 sponka 

za pas; 1 globinski prislon; 1 držalo za 

bit-nastavke; 1 bit-nastavek z obročem 

za zaščito pred prahom; 1 ročni pas

Številka naročila  7 113 08 51 000

Zaščitni obroč na bit-na-
stavku učinkovito ščiti no-
tranjost stroja pred prahom 
in umazanijo.

Zaščiten pred prahom

Tiha in neobrabljiva sklopka 
FEIN CLICK-STOP.

Tih

Globinski prislon, ki je na-
stavljiv v 0,25 mm-korakih, 
zagotavlja optimalno glo-
bino privijanja in popolno 
pritrditev vijaka.

Natančen

Enostavna menjava iz 
posameznega vijačnika na 
vijačnik z magazinom zaradi 
prislonske puše, snemljive 
brez orodja.

Spremenljiv



Prednosti akumulatorskega vijačnika za suhomontažna dela FEIN

Zmogljiv akumulator lahko z enim polnjenjem izvede do   ɰ
1800 privijanj. 
Majhna teža 1,6 kg za opravljanje dela, pri katerem pora- ɰ
bite manj moči. 
Uporaba je možna z magazinom ali brez.  ɰ
Motor EC, ki ne zahteva vzdrževanja, z visokim   ɰ
izkoristkom.

Dva vijačnika v enem

Emisijske vrednosti (hrup/vibracije) za vijačnike za suhomontažna 
dela FEIN so na voljo na spletni strani www.fein.com/vibration.

Tehnični podatki 

Vrsta izvedbe ASCT 5-40 ASCT 5-40 M

Napetost akumulatorja V 14,4 14,4
Kapaciteta  
akumulatorja Ah 2,4 2,4

Število vrtljajev 1/min 0 – 2 700 0 – 2 700

Število vrtljajev v  
prostem teku 1/min 0 – 4 000 0 – 4 000

Maks. vrtilni moment
(trd/mehek) Nm 10/5 10/5

Teža kg 1,6 2,0

Vpenjalna glava za 
hitro menjavo Palec ¼ ¼

Ø vijaka mm 4,2 4,2

Dolžina vijaka mm – 25 – 55

S snemljivo vponko je stroj 
vedno na dosegu roke.

Uporaben v praksi

Akumulatorski vijačniki za 
suhomontažna dela FEIN 
lahko po želji uporabljate 
z magazinom ali brez. Tako 
je vedno na voljo optimalni 
vijačnik.

Brezkrtačni motor EC,  
ki ne zahteva vzdrževanja,  
z izjemno visokim izkoristkom.

Zmogljiv

14,4 V litij-ionski akumula-
tor s prikazom kapacitete in 
popolnim ravnovesjem med 
zmogljivostjo in težo.

Vzdržljiv



3-letna garancija FEIN PLUS za vijačnik  
za suhomontažna dela.

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

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

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


