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E-Cut Standard fűrészlapE-Cut Standard fűrészlap, ívelt
Ferde fogazás minden fa, gipszkarton és műanyag nyers-
anyaghoz, kiváló vágási minőség és jó vágási sebesség.

Ferde fogazás minden fa, gipszkarton és műanyag nyersa-
nyaghoz, kiváló vágási minőség és jó vágási sebesség. Ívelt 
vágási geometria az optimális bemerülési viselkedéshez 
és tiszta, precíz vágási élekhez.

E-Cut Long-Life fűrészlap
Bimetál ferde HSS fafogazással minden fa, gipszkarton és műanyag nyersanyaghoz. Kiemelkedő 
élettartam, magas vágási minőség, jó előrehaladás. Különösen robusztus és érzéketlen a fában 
található szegekre, görcsökre stb. 

E-Cut Precision fűrészlap 
Duplasoros japán fogazás minden fa, gipszkarton és puha műanyag 
nyersanyaghoz. A leggyorsabb munkatempó, a legnagyobb precizi-
tás mellett.

E-Cut Precision BiM fűrészlap
Bimetál, duplasoros HSS japán fogazás minden fa nyersanyaghoz, 
gipszkartonhoz és lágy műanyagokhoz. Megnövelt élettartam és 
robusztus kialakítás. A leggyorsabb munkatempó, a legnagyobb 
precizitás mellett. 

E-Cut univerzális fűrészlap E-Cut Fine fűrészlap
Bimetál, hullámos HSS univerzális fogazással. Széles 
alkalmazási spektrum lemezekhez 2 mm-ig, alumínium 
profilokhoz, rézcsövekhez, fához, gipszkartonhoz és 
műanyagokhoz. 

Bimetál finom HSS fogazással lemezhez 
max. 2 mm-ig, alumínium profilokhoz, 
rézcsövekhez. GFK és más kemény 
műanyagok számára is megfelelő. 
Különösen precíz és jól kontrollálható 
vágások egészen vékony vágási vonallal. 

HSS fűrészlap
Teljesen HSS fémfogazással 
lemezekhez kb. 1 mm-ig. Minden 
műanyag, GFK, fa, gitt és színesfém 
nyersanyaghoz. Kiemelkedő vágási 
sebesség. Tiszta, vékony vágási vonal.

HSS fűrészlap
Bimetál a magasabb élettartamért. HSS fémfogazás 
lemezhez kb. 1 mm-ig. Minden műanyag, GFK, fa, gitt 
és színesfém nyersanyaghoz. A felület síkjában végzett 
munkákhoz.

Keményfém fűrészlap Gyémánt fűrészlap
Anyagkímélő fűrészelés, tökéletesen tiszta vágási élek szénszál-/üvegszál-erősítésű anyagokban, rétegelválás nélkül.  
Pontos munkavégzés egészen a sarkokig és élekig, vagy hosszú egyenes vágások nagy vágási sebességgel és precizitással. 

Keményfém – a gazdaságos alternatíva. Gyémánt – kiemelkedően hosszú élettartam, 
igényes feladatokhoz.

Fűrészlap

Minden puha nyersanyaghoz. 
Szegmentált felépítésű, ideális a 
sarkokban és az éleken átvágás 
nélkül végzett munkákhoz.

Szegmenses fűrészlap

Kittbe ágyazott szigetelt ablakok 
kivágásához.

Keményfém fűrészlap
Hibás csempefugák eltávolítására. Horonymaráshoz vakolatban, gázbetonban és hasonló építőanyagokban, valamint hajópadlófugák tisz-
tításához és utólagos megmunkálásához. Nem alkalmas nagyon kemény epoxi- vagy cementfugához. A gyémánt szerszámok gazdaságos 
alternatívája.

Gyémánt fűrészlap
Márvány-, epoxigyanta- és trasszfugák eltávolításához. Kiváló élettartam. Nagyon kemény epoxi- vagy cementfugához is alkalmas.  
Megfelelő választás gyakori használat és erős igénybevétel esetén.

Reszelésre és sorjátlanításra 
üvegszál- és szénszál-erősítésű 
anyagban, műanyagban és fában. 
Különösen alkalmas kis résekhez. 

Keményfém 
reszelő

Hornyok készítéséhez keményhab 
építőtáblákban csővezetékekhez. 
A behelyezett csövek automatikus 
rögzítése. 

Horonyvéső

Erősen szennyezett csem-
pefugák gyors és gazdaságos 
tisztítása. 

Csempefuga tisztító
Régi festékek, ragasztómaradványok, 
szőnyegpadlók, alvázvédő bevonatok, 
illetve szilikon- és akrilfugák eltávolítá-
sához.

Szőnyeg, PVC padló, karton, 
bitumenzsindely és kátrá-
nypapír vágásához. Három 
vágófelülettel.

SpatulaTöbbfunkciós kés Vágókés
Szilikon és lágy kitt 
vágására, valamint 
a szigetelt üvegek 
elválasztásához.

Hajópadló fugázóanyagának gyors és 
biztonságos kifejtéséhez. A kényes 
helyeken, pl. a kajütön, a kikötőbaknál, a 
csónakperemnél, a kötélterelőnél és ívelt 
részeknél szintén jól alkalmazható.

Univerzálisan alkalmazható szinte 
minden dilatációs fugához.

Csiszolólapok, -tányérok
A legkülönbözőbb formák és méretek a tökéletes csiszolásért – a legkisebb kivágásoktól a sarkokon és 
éleken keresztül egészen a nagy felületekig. Műanyag tartólemezek a munkadarab megjelölésére és a 
károsodásának megelőzésére. Lyukasztott kivitel a hatékony porelszíváshoz, közvetlenül a csiszolólapon 
keresztül. A csiszolópapír biztosan illeszkedik a tépőzárnak köszönhetően.

Profilcsiszoló készletCsiszolópapír
Csiszolóanyagok átfogó választéka rendkívül hosszú 
élettartammal minden elképzelhető anyaghoz és alkal-
mazási területhez.

Tartó és különböző profilbetétek 
hornyokban és külső sugarakon 
végzett csiszoláshoz. 

ÚJ!
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HSS fűrészlap
Bimetál a magasabb élettartamért. Ferde 
HSS fafogazás. Kiemelkedő élettartam, 
magas vágási minőség, jó előrehaladás. A 
„mini-körfűrész” ideális hosszú, egyenes 
vágásokhoz és lerakott parkettákon, lami-
nált padlókon és falburkolatokon kivágások 
készítéséhez.

Malter, csemperagasztó, beton, kő és fa durva csiszo-
lásához. 

Keményfém ráspoly

Gyémánt tisztítókés
A fugaszélek tisztítására az újrafu-
gázás előtt.

HSS körkés
Bőr, műanyag fólia, kát-
ránypapír, szúnyogháló stb. 
univerzális vágásához.

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

Tisztítás, előkészítés, polírozás és védelem – a FEIN felületmegmunkálási tartozékkínálata a 
legfinomabb csiszolástól a tükörfényezésig minden tartozékot felölel, hogy új fényt kölcsö-
nözhessen a bútoroknak, hajóknak és járműveknek.

Sörtés flízPolírozó filclap Polírozó filctalp Csiszolópapírok



Multitalent + MultiMaster + superCut

A legszélesebb 
tartozékválaszték

Tökéletes 
eredmény

Maximális 
munkatempó

ÚJ! Starlock

Eredmény a rendszerrel.
A legjobb oszcilláló szerszámok.  
1967 óta, és még a jövőben is.

FEIN Multitalent
A legjobb belépő a profi 

ligába.

FEIN MultiMaster
Az oszcilláló szerszámok 

etalonja.

FEIN superCut
Nagy teljesítményű rendszer 
speciális alkalmazásokhoz.

ÉV
FEIN PLUS
GARANCIA3

LI-ION AKKUMULÁTOROKRA IS

rezgéselnyelés*

* akkus Multitalent AFMT 12 SL / AFMT 12 QSL

rezgéselnyelés

350 W / 18 V

Starlock és 
StarlockPlus tartozékokhoz.

250 W / 12 V

rezgéselnyelés

Starlock és 
StarlockPlus tartozékokhoz.

Starlock, StarlockPlus és StarlockMax 
tartozékokhoz.

450 W / 18 V

Eredeti FEIN tartozékok.

Korlátlan alkalmazási lehetőségek és
maximális teljesítmény.

Made by FEIN. Számunkra ez nem csupán egy minőségi jegy, hanem ígéret is: A FEIN által kifejlesztett 
és legnagyobb részben Németországban, a legkorszerűbb gyártóberendezésekkel készített termékeket 
jelöli. Az eredeti FEIN tartozék a kimagasló minőség és megbízható funkciók garanciája maximális élet-
tartammal és a lehető legnagyobb precizitással.

További információk: www.fein.com/original

Eredeti FEIN tartozékok.
Mindig a megfelelő megoldás.
Egy zseniális ötlet,  
folyamatosan továbbfejlesztve. 

A FEIN sikereit 150 éve egy világos elv jellemzi: Megértjük azokat a kihívásokat, amelyekkel ügyfeleink 
naponta találkoznak és ezekből kiindulva fejlesztjük az alkalmazási megoldásokat, amelyek gyorsabban, 
egyszerűbben és biztonságosabban dolgozhatnak. A munkánk középpontjában az a törekvésünk áll, 
hogy „Made in Germany” minőségű, elnyűhetetlen elektromos szerszámokat gyárthassunk. És ha ezek a 
termékeink aztán évtizedeken keresztül milliószor bizonyítanak az egész világon és minden helyzetben 
megszolgálják a bizalmat, akkor eredeti szerszámokká válnak.

1986 Az első deltacsiszoló meghódít-
ja a piacot: a FEINSCHLEIFER.

1995 FEIN MultiMaster: Az átfogó 
tartozékkínálatnak köszönhető a 
program elnevezés.

1967 világújdonság. Az első elekt-
romos rezgőszerszám a FEIN-től – a 
gipszfűrész.

2007 Kényelmes szerszám nélküli 
tartozékcsere FEIN szabadalmaztatott 
QuickIN gyorsbefogó rendszerrel.

2014 Egyedülálló: A FEIN rezgésel-
nyelő rendszer. Maximális teljesít-
mény csekély rezgés mellett.

2016 Minden rezgőszerszám 
StarlockMax szerszámcsatlakozóval, 
vagyis a rezgőszerszámok új szer-
számcsatlakozási-szabványával.
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Univerzális tartozék-szer-
számcsatlakozó minden FEIN 
rezgőszerszámhoz és a piacon 
jelenlévő leggyakoribb multi-

funkciós gépekhez.

Tartozék-szerszámcsatlakozó 
minden FEIN rezgőszerszám-

hoz és egyéb, StarlockPlus 
szerszámcsatlakozóval felsze-

relt multifunkciós géphez.

Tartozék-szerszámcsatlakozó 
minden FEIN superCut mo-

dellhez és egyéb, StarlockMax 
szerszámcsatlakozóval felsze-

relt rezgőszerszámhoz.

FEIN

Egyéb 
Multi-Tool 

szerszámok 

Bosch, Makita, Hitachi, Metabo, 
Milwaukee, AEG, Einhell, Ryobi, 

Skil stb.
Bosch* Bosch*

* megfelelő szerszámcsatlakozássalTovábbi információk: www.fein.com/original

Nyissa ki a szorítókart, a tartozék 
kidobódik …

… helyezze be az új tartozékot és 
pattintsa be …

… zárja az szorítókart – kész!

Az eredeti FEIN tartozék mindig és mindenhová 
passzol.

Csak a FEIN képes erre: Rezgéselnyelő rendszer.

50 %-kal

3 másodperc

aKÁr

KEVESEBB MINT

csökkent futási zajszint*

a szerszámcseréhez

70%-kal

100 %-kal

aKÁr

3 DIMENZIÓS FORMA A

kevesebb rezgés*

erőátvitelért

35 %-kal
aKÁr

nagyobb munkatempó*

Starlock: Az új szerszámcsatlakozás-szabvány 
elektromos rezgőszerszámokhoz.

* a rezgéselnyelő rendszer nélküli gépekhez képest

Teljesen leválasztott 
motorház

A lehető legkisebb 
erőkifejtés

Tökéletes 
eredmények

Optimális 
funkcionalitás

ÚJ!
Starlock

Jobban nem lehet.
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