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1. lépés: 
Tájékozódás a gép 
 szerszámcsatlakozásáról
Tájékozódjon elsőként gépe 
 szerszámcsatlakozásáról és a STARLOCK 
kompatibilitásról.

4. lépés: 
Tartozék kiválasztása
Válassza ki a megfelelő tartozékot. 
Ebben segítséget nyújthat a 
 megmunkálandó anyagot ábrázoló 
háttér.

A megfelelő tartozék 
lépésről lépésre

2. lépés: 
Felhasználás kiválasztása
A jobb oldali regiszter segítségével válassza  
ki a kívánt alkalmazási területet.

3. lépés: 
Befogó kiválasztása
Most a felső regiszter segítségével 
szűkíteni tudja a választási lehetőségeket 
a különböző csatlakozások alapján. 

 

12-Kant

Starlock Max
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Starlock Plus
pl. FMM 350 QSL és FMT 250 QSL
2020 ÚJDONSÁGA: MultiMaster MM 300 és MM 500

nyolcágú csillag alakú befogó 2007–2015
pl. FMM 250 | FMM 250 QuickIN

10 mm-es átmérőjű, kör alakú befogó 1986–2006
pl. AStlxe 636-2 | MSx 636 | MSxe 636-1  

**

  
**

 

FE
IN

 S
up

er
Cu

t

Starlock Max 
pl. FSC 500 QSL | AFSC 18 QSL

belső hatlapú QuickIN-nel 2010–2016
pl. FSC 2.0 Q | FSC 1.6 Q | AFSC 1.7 Q | AFSC 18

3 52 22 952 05 0* 3 52 22 952 05 0* 3 52 22 952 05 0*

belső hatlapú 2004–2009
pl. FSC 2.0 | FSC 1.6

3 52 22 952 04 0* 3 52 22 952 04 0* 3 52 22 952 04 0*

Eg
yé

b Bosch, Festool, Würth
 
***

 
***

további gyártók
pl. AEG | Rigid | Skil | Makita | Einhell stb.

Milyen befogó van a gépemen?
Itt áttekintést talál a gépek szerszámcsatlakozásáról,  
a hozzá illeszkedő tartozékokról és az esetlegesen szükséges adapterről. 

*Adapter: feltétlenül szükséges. **Továbbfejlesztett funkció felújítókészlettel: nem feltétlenül szükséges. 
***A géptől függően. mindig megfelelő
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FŰRÉSZELÉS

Megfelelő tartozékot kínálunk  
különleges alkalmazáshoz.

FEIN tartozékok fűrészeléshez. 
    Formák, méretek és minőségek a legnagyobb választékban a korlátlanul 

sokoldalú alkalmazás érdekében.

     Hajlítással szemben ellenálló, rozsdamentes acéltartó a kiválóan nyugodt 
járásért és a precíz munkaeredményért.

    Egyedülálló alkalmazási megoldások, mint például helyhez kötött használat 
fúróállványon és mélységhatároló fűrészeléshez.

FEIN Carbide-Pro fűrészlap 
kiemelkedően hosszú élettartammal
 
Alkalmas kemény és abrazív anyagokhoz, valamint 
edzett csavarok fűrészeléséhez.  
A titán-nitrid bevonatnak köszönhetően a fűrészlap 
élettartama 100%-kal  megnövekedett a bevonat 
nélküli keményfém fűrészlapokhoz képest.

Bővebb tájékoztatás: FŰRÉSZELÉS | FÉM

AJ
ÁN

LA
TU

NK

WOOD FA fa, gipszkarton és műanyagok

WOOD | METAL FA | FÉM fa, gipszkarton és műanyagok,  
valamint vas- és színesfémek

METAL FÉM vas- és színesfémek, 
kemény műanyagok

COMPOSITE KOMPOZIT 
ANYAGOK

üvegszál-erősítésű műanyagok (GfK)  
és szénszálas anyagok (CfK)

SPECIAL MATERIAL SPECIÁLIS 
ANYAGOK

rugalmas és tartósan rugalmas 
fugatömítő anyagok, puha anyagok
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Sarkok és élek

fűrészlap, Ø 85 mm
sarkok és élek

puhafa, lágy műanyagok

élettartam    
munkatempó  
precizitás  

cikksz.: 6 35 02 113

Precíz bemerülés

ívelt, standard fűrészlap 
65 mm széles | 50 mm hosszú
ferde fogazás

puhafa, keményfa,  
gipszkarton, lágy műanyagok

élettartam    
munkatempó  
precizitás  

cikksz.: 6 35 02 225 

Széles, egyenes vágás
 
Precision fűrészlap 
65 mm széles | 50 mm hosszú
duplasoros japán fogazás

puhafa, keményfa, laminált padló,  
gipszkarton, lágy műanyagok

élettartam    
munkatempó  
precizitás  

cikksz.: 6 35 02 230

FŰRÉSZELÉS | FA | 
KÜLÖNLEGES ANYAGOK

Standard vágás 

Precision fűrészlap 
35 mm széles | 50 mm hosszú
duplasoros japán fogazás

puhafa, keményfa, laminált padló,  
gipszkarton, lágy műanyagok

élettartam    
munkatempó  
precizitás  

cikksz.: 6 35 02 126

Precíz bemerülés

ívelt, standard fűrészlap 
50 mm széles | 50 mm hosszú
ferde fogazás

puhafa, keményfa,  
gipszkarton, lágy műanyagok

élettartam   
munkatempó  
precizitás  

cikksz.: 6 35 02 226

 Széles, egyenes vágás

Precision fűrészlap (bimetál)  
65 mm széles | 50 mm hosszú
duplasoros HSS japán fogazás

puhafa, keményfa, laminált padló,  
gipszkarton, lágy műanyagok

élettartam    
munkatempó  
precizitás  

cikksz.: 6 35 02 229

Standard vágás 

Precision fűrészlap (bimetál)
35 mm széles | 50 mm hosszú
duplasoros HSS japán fogazás

puhafa, keményfa, laminált padló,  
gipszkarton, lágy műanyagok

élettartam     
munkatempó   
precizitás   

cikksz.: 6 35 02 205

Precíz bemerülés

ívelt, standard fűrészlap 
35 mm széles | 55 mm hosszú
ferde fogazás

puhafa, keményfa,  
gipszkarton, lágy műanyagok

élettartam     
munkatempó   
precizitás   

cikksz.: 6 35 02 227

Standard vágás

Precision fűrészlap 
50 mm széles | 50 mm hosszú
duplasoros japán fogazás

puhafa, keményfa, laminált padló,  
gipszkarton, lágy műanyagok

élettartam    
munkatempó  
precizitás  

cikksz.: 6 35 02 233

Standard vágás 

standard fűrészlap 
35 mm széles | 50 mm hosszú
ferde fogazás

puhafa, keményfa,  
gipszkarton, lágy műanyagok

élettartam       
munkatempó  
precizitás   

cikksz.: 6 35 02 133 

Standard vágás

Precision fűrészlap (bimetál) 
50 mm széles | 50 mm hosszú
duplasoros HSS japán fogazás

puhafa, keményfa, laminált padló,  
gipszkarton, lágy műanyagok

élettartam    
munkatempó  
precizitás  

cikksz.: 6 35 02 232 
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Kis rések

Long Life fűrészlap (bimetál) 
20 mm széles | 34 mm hosszú
ferde HSS fogazás

puhafa, laminált padló, műanyag,  
keményfa, gipszkarton, szegek

élettartam     
munkatempó    
precizitás   

cikksz.: 6 35 02 183

Standard vágás 

Long Life fűrészlap (bimetál)
35 mm széles | 50 mm hosszú
ferde HSS fogazás

puhafa, laminált padló, műanyag,  
keményfa, gipszkarton, szegek

élettartam     
munkatempó  
precizitás   

cikksz.: 6 35 02 160

Kis rések

Long Life fűrészlap (bimetál) 
10 mm széles | 30 mm hosszú
ferde HSS fogazás

puhafa, keményfa, laminált padló,  
gipszkarton, lágy műanyagok

élettartam   
munkatempó   
precizitás  

cikksz.: 6 35 02 184

Széles, egyenes vágás 

Long Life fűrészlap (bimetál)
50 mm széles | 50 mm hosszú
ferde HSS fogazás

puhafa, laminált padló, műanyag,  
keményfa, gipszkarton, szegek

élettartam    
munkatempó    
precizitás   

cikksz.: 6 35 02 221

Széles, egyenes vágás 

Long Life fűrészlap (bimetál)
65 mm széles | 50 mm hosszú
ferde HSS fogazás

puhafa, laminált padló, műanyag,  
keményfa, gipszkarton, szegek

élettartam   
munkatempó   
precizitás   

cikksz.: 6 35 02 228

Keskeny vágás

Universal fűrészlap (bimetál)
28 mm széles | 55 mm hosszú
hullámos HSS univerzális fogazás

acéllemez, puhafa, keményfa, 
 laminált padló, gipszkarton, rézcső,  
szárazépítési profil, műanyag

élettartam    
munkatempó    
precizitás   

cikksz.: 6 35 02 222

Standard vágás

Universal fűrészlap (bimetál)
44 mm széles | 55 mm hosszú
hullámos HSS univerzális fogazás

acéllemez, puhafa, keményfa, l -
aminált padló, gipszkarton, rézcső,  
szárazépítési profil, műanyag

élettartam     
munkatempó   
precizitás   

cikksz.: 6 35 02 223

FEIN E-Cut Long Life fűrészlapok: 
 
A FEIN E-Cut Long Life fűrészlapok a ferde HSS foga-
zásnak köszönhetően különösen robusztusak, és 
 kiemelkedő élettartammal rendelkeznek. Akár a fában 
lévő szögeket is gond nélkül át lehet vágni velük.  
A FEIN Long Life fűrészlapok már 10 mm-es széles-
ségtől kaphatók. 

LONG LIFE

standard

100% 300%

E-Cut Long Life 
bimetál

8 9
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Sarkok és élek

teljesen HSS fűrészlap, Ø 85 mm
fémfogazás

lemez kb. 1 mm-ig, műanyagok, 
fa, gitt, színesfémek, GFK

élettartam            
munkatempó    
precizitás     

cikksz.: 6 35 02 106 

 Tisztább, vékony vágás
 
teljesen HSS fűrészlap, Ø 85 mm
fémfogazás

lemez kb. 1 mm-ig, műanyagok, fa, 
gitt, színesfémek, GFK

élettartam    
munkatempó   
precizitás   

cikksz.: 6 35 02 097

Keskeny vágás
 
Carbide Pro fűrészlap titán-nitrid 
 bevonatú, keményfém fogazással
35 mm széles | 45 mm hosszú 
rendkívül robusztus, TiN bevonatú,  
keményfém fogazás

acéllemez, rozsdamentes acél, szegek, 
csavarok, rézcső, szárazépítési profil, 
tégla, téglafal, gipszkarton, szálerősítéses 
cementlapok, gitt, puhafa, keményfa, 
színesfémek, GFK, műanyagok

élettartam    
munkatempó   
precizitás   

cikksz.: 6 35 02 236

 Sarkok és élek

bimetál fűrészlap, Ø 100 mm
HSS fémfogazás

lemez kb. 1 mm-ig, műanyagok,  
fa, gitt, színesfémek, GFK

élettartam     
munkatempó   
precizitás   

cikksz.: 6 35 02 196 

Standard vágás 

bimetál fűrészlap, Ø 85 mm
HSS fémfogazás

lemez kb. 1 mm-ig, műanyagok, fa, 
gitt, színesfémek, GFK

élettartam    
munkatempó  
precizitás  

cikksz.: 6 35 02 174 23 0

100%-KAL
hosszabb élettartam 

a bevonat nélküli  
keményfém lapokhoz  

képest

Az E-Cut Carbide Pro fűrészlap rendkívül magas kopás-
állóságának köszönhetően ideális választás olyan kemény 
anyagokhoz, mint a fém, rozsdamentes acél vagy rézcső. 
Még az olyan edzett csavarokhoz, mint a Spax és a rendkívül 
erős gépcsavarokhoz, valamint az abrazív anyagokhoz, mint 
például téglához, téglafalhoz vagy szálerősítéses cementlapok-
hoz is kiválóan alkalmas.

Keskeny vágás

Fine fűrészlap (bimetál)
30 mm széles | 50 mm hosszú
finom fogazás

acéllemez, szegek, rézcső, 
szárazépítési profil, GFK, kemény 
műanyag

élettartam     
munkatempó  
precizitás   

cikksz.: 6 35 02 157
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Széles, egyenes vágás 

standard fűrészlap 
65 mm széles | 50 mm hosszú
ferde fogazás

puhafa, keményfa, gipszkarton,  
lágy műanyagok

élettartam     
munkatempó   
precizitás   

cikksz.: 6 35 02 134 

Széles, egyenes vágás 

Long Life fűrészlap (bimetál)  
65 mm széles | 50 mm hosszú
ferde HSS fogazás

puhafa, keményfa, laminált padló,  
műanyag, gipszkarton, szegek

élettartam    
munkatempó   
precizitás   

cikksz.: 6 35 02 161 

Hosszú, egyenes vágás 

bimetál fűrészlap, Ø 100 mm
ferde HSS fafogazás

puhafa, keményfa, laminált padló

élettartam    
munkatempó  
precizitás   

cikksz.: 6 35 02 176 21 0 

Keskeny vágás 

Universal fűrészlap (bimetál)
28 mm széles | 60 mm hosszú
hullámos HSS univerzális fogazás

acéllemez, puhafa, keményfa, laminált 
padló, gipszkarton, rézcső,  
szárazépítési profil, műanyag

élettartam     
munkatempó  
precizitás   

cikksz.: 6 35 02 151 

Széles, egyenes vágás 

Precision fűrészlap 
65 mm széles | 50 mm hosszú
duplasoros japán fogazás

puhafa, keményfa, laminált padló,  
gipszkarton, lágy műanyagok

élettartam     
munkatempó   
precizitás   

cikksz.: 6 35 02 127

Széles, egyenes vágás

Precision fűrészlap (bimetál) 
65 mm széles | 50 mm hosszú
duplasoros HSS japán fogazás

puhafa, keményfa, laminált padló,  
lágy műanyagok

élettartam     
munkatempó   
precizitás   

cikksz.: 6 35 02 208 

Standard vágás

Universal fűrészlap (bimetál) 
44 mm széles | 60 mm hosszú
hullámos HSS univerzális fogazás

acéllemez, puhafa, keményfa,  
laminált padló, gipszkarton, rézcső,  
szárazépítési profil, műanyag

élettartam     
munkatempó   
precizitás   

cikksz.: 6 35 02 152 21 0 
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Sarkok és élek
 
keményfém fűrészlap, Ø 90 mm
fogazás nélkül

GFK/CFK

élettartam     
munkatempó    
precizitás   

cikksz.: 6 35 02 187

Standard vágás 

bimetál fűrészlap, Ø 100 mm
HSS fémfogazás

lemez kb. 1 mm-ig, műanyagok,  
fa, gitt, színesfémek, GFK

élettartam     
munkatempó   
precizitás   

cikksz.: 6 35 02 175 

Standard vágás

keményfém fűrészlap 
35 mm széles | 50 mm hosszú

GFK/CFK

élettartam            
munkatempó    
precizitás     

cikksz.: 6 35 02 191

Sarkok és élek

gyémánt fűrészlap, Ø 90 mm
fogazás nélkül

GFK/CFK

élettartam    
munkatempó  
precizitás   

cikksz.: 6 35 02 188 

 Standard vágás 

gyémánt fűrészlap
35 mm széles | 50 mm hosszú

GFK/CFK

élettartam     
munkatempó   
precizitás   

cikksz.: 6 35 02 193

Keskeny vágás
 
Carbide Pro fűrészlap titán-nitrid 
 bevonatú, keményfém fogazással
35 mm széles | 60 mm hosszú 
rendkívül robusztus, TiN bevonatú, 
keményfém fogazás

acéllemez, rozsdamentes acél, szegek, 
csavarok, rézcső, szárazépítési profil, 
tégla, téglafal, gipszkarton, szálerősítéses 
cementlapok, gitt, puhafa, keményfa, 
színesfémek, GFK, műanyagok

élettartam      
munkatempó   
precizitás   

cikksz.: 6 35 02 237
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Mély vágás 

standard fűrészlap 
32 mm széles | 78 mm hosszú
ferde fogazás

puhafa, keményfa, laminált padló,  
gipszkarton, műanyagok

élettartam     
munkatempó   
precizitás   

cikksz.: 6 35 02 200

Mély vágás 

standard fűrészlap 
42 mm széles | 78 mm hosszú
ferde fogazás

puhafa, keményfa, laminált padló,  
gipszkarton, műanyagok

élettartam   
munkatempó   
precizitás   

cikksz.: 6 35 02 202 

Mély vágás

Long Life fűrészlap (bimetál) 
42 mm széles | 78 mm hosszú
ferde HSS fogazás

puhafa, keményfa, laminált padló,  
gipszkarton, műanyag, szegek

élettartam     
munkatempó   
precizitás   

cikksz.: 6 35 02 203

Mély vágás 

Long Life fűrészlap (bimetál)
32 mm széles | 78 mm hosszú
ferde HSS fogazás

puhafa, keményfa, laminált padló,  
gipszkarton, műanyag, szegek

élettartam    
munkatempó   
precizitás   

cikksz.: 6 35 02 201

Standard vágás
 
gyémánt fűrészlap 
44 mm széles | 60 mm hosszú
gyémántbevonat

GFK/CFK

élettartam     
munkatempó   
precizitás   

cikksz.: 6 35 02 204

Mély vágás
 
rendkívül hosszú Long Life fűrészlap 
(bimetál)
32 mm széles | 90 mm hosszú 
ferde HSS fogazás

puhafa, keményfa, laminált padló,  
műanyag, gipszkarton, szegek

élettartam     
munkatempó  
precizitás   

cikksz.: 6 35 02 224

Keskeny vágás
 
Carbide Pro fűrészlap titán-nitrid 
 bevonatú, keményfém fogazással
35 mm széles | 75 mm hosszú 
rendkívül robusztus, TiN bevonatú,  
keményfém fogazás

acéllemez, rozsdamentes acél, szegek, 
csavarok, rézcső, szárazépítési profil, 
tégla, téglafal, gipszkarton, szálerősítéses 
cementlapok, gitt, puhafa, keményfa, 
színesfémek, GFK, műanyagok

élettartam     
munkatempó   
precizitás   

cikksz.: 6 35 02 238
100%-KAL

hosszabb élettartam 
a bevonat nélküli  

keményfém lapokhoz  
képest
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FŰRÉSZELÉS

12 SZÖGŰ

A megfelelő 
befogó 

kiválasztása

DARABOLÁS,
RÁSPOLYOZÁS

VÁGÁS, 
HÁNTOLÁS

CSISZOLÁS,  
POLÍROZÁS

FŰRÉSZELÉS | FA

12 SZÖGŰ Mély vágás 

standard fűrészlap 
32 mm széles | 78 mm hosszú
ferde fogazás

puhafa, keményfa, gipszkarton,  
lágy műanyagok

élettartam            
munkatempó    
precizitás     

cikksz.: 6 35 02 123

Mély vágás 

standard fűrészlap 
42 mm széles | 78 mm hosszú
ferde fogazás

puhafa, keményfa, gipszkarton, lágy 
műanyagok

élettartam            
munkatempó    
precizitás     

cikksz.: 6 35 02 124 

Standard vágás

Precision fűrészlap (bimetál)
35 mm széles | 50 mm hosszú
duplasoros HSS japán fogazás

puhafa, keményfa, laminált padló,  
gipszkarton, műanyag, szegek

élettartam            
munkatempó    
precizitás     

cikksz.: 6 35 02 209

Széles, egyenes vágás 

standard fűrészlap
65 mm széles | 50 mm hosszú
ferde fogazás

puhafa, keményfa, gipszkarton,  
lágy műanyagok

élettartam            
munkatempó    
precizitás     

cikksz.: 6 35 02 136

Széles, egyenes vágás 
 
Precision fűrészlap (bimetál)
65 mm széles | 50 mm hosszú
duplasoros HSS japán fogazás

puhafa, keményfa, laminált padló,  
gipszkarton, lágy műanyagok

élettartam            
munkatempó    
precizitás     

cikksz.: 6 35 02 212 

Standard vágás
 
standard fűrészlap 
35 mm széles | 50 mm hosszú
ferde fogazás

puhafa, keményfa, gipszkarton, lágy 
műanyagok

élettartam            
munkatempó    
precizitás     

cikksz.: 6 35 02 135

Standard vágás
 
Precision fűrészlap (bimetál)
50 mm széles | 50 mm hosszú
duplasoros HSS japán fogazás

puhafa, keményfa, laminált padló,  
gipszkarton, lágy műanyagok

élettartam            
munkatempó    
precizitás     

cikksz.: 6 35 02 234

*FEIN SuperCut 2010–2016

Bővebb információk és további 12 szögű tartozékok találhatók online a www.fein.hu honlapon, vagy érdeklődjön szakkereskedőjénél.
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*
FŰRÉSZELÉS

12 SZÖGŰ

A megfelelő 
befogó 

kiválasztása

DARABOLÁS,
RÁSPOLYOZÁS

VÁGÁS, 
HÁNTOLÁS

CSISZOLÁS,  
POLÍROZÁS

FŰRÉSZELÉS | FA I FÉM

12 SZÖGŰ Mély vágás 

Long Life fűrészlap (bimetál)
32 mm széles | 78 mm hosszú
ferde HSS fogazás

puhafa, keményfa, laminált padló,  
gipszkarton, műanyag, szegek

élettartam     
munkatempó   
precizitás   

cikksz.: 6 35 02 162

Mély vágás 

Long Life fűrészlap (bimetál)
42 mm széles | 78 mm hosszú
ferde HSS fogazás

puhafa, keményfa, laminált padló,  
gipszkarton, műanyag, szegek

élettartam    
munkatempó   
precizitás   

cikksz.: 6 35 02 163

Kis rések

Long Life fűrészlap (bimetál)
10 mm széles | 30 mm hosszú
ferde HSS fogazás

puhafa, keményfa, laminált padló,  
gipszkarton, műanyag, szegek

élettartam    
munkatempó    
precizitás   

cikksz.: 6 35 02 186

Széles, egyenes vágás

Long Life fűrészlap (bimetál)
65 mm széles | 50 mm hosszú
ferde HSS fogazás

puhafa, keményfa, laminált padló,  
gipszkarton, műanyag, szegek

élettartam     
munkatempó    
precizitás   

cikksz.: 6 35 02 165

Standard vágás
 
Universal fűrészlap (bimetál)
44 mm széles | 60 mm hosszú
hullámos HSS univerzális fogazás

acéllemez, puhafa, keményfa, laminált 
padló, gipszkarton, rézcső,  
szárazépítési profil, műanyag

élettartam    
munkatempó    
precizitás   

cikksz.: 6 35 02 148

Tisztább, vékony vágás
 
teljesen HSS fűrészlap, Ø 80 mm
fémfogazás

lemez kb. 1 mm-ig, műanyagok,  
fa, gitt, színesfémek, GFK

élettartam     
munkatempó   
precizitás   

cikksz.: 6 35 02 103 01 3

Standard vágás
 
bimetál fűrészlap, Ø 100 mm
HSS fémfogazás

lemez kb. 1 mm-ig, műanyagok,  
fa, gitt, színesfémek, GFK

élettartam     
munkatempó   
precizitás   

cikksz.: 6 35 02 178 

Standard vágás
 
Long Life fűrészlap (bimetál)
35 mm széles | 50 mm hosszú
ferde HSS fogazás

puhafa, keményfa, laminált padló,  
gipszkarton, műanyag, szegek

élettartam    
munkatempó   
precizitás   

cikksz.: 6 35 02 164 01 0

Keskeny vágás
 
Universal fűrészlap (bimetál)
28 mm széles | 60 mm hosszú
hullámos HSS univerzális fogazás

acéllemez, puhafa, keményfa,  
laminált padló, gipszkarton, rézcső,  
szárazépítési profil, műanyag

élettartam     
munkatempó   
precizitás   

cikksz.: 6 35 02 147 01 5

Bővebb információk és további 12 szögű tartozékok találhatók online a www.fein.hu honlapon, vagy érdeklődjön szakkereskedőjénél.

*FEIN SuperCut 2010–2016

12 SZÖGŰ
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FŰRÉSZELÉS

A megfelelő 
befogó 

kiválasztása

DARABOLÁS,
RÁSPOLYOZÁS

VÁGÁS, 
HÁNTOLÁS

CSISZOLÁS,  
POLÍROZÁS

WOOD FA fa, gipszkarton és műanyagok

WOOD | METAL FA | FÉM fa, gipszkarton és műanyagok,  
valamint vas- és színesfémek

METAL FÉM vas- és színesfémek, 
kemény műanyagok

COMPOSITE KOMPOZIT 
ANYAGOK

üvegszál-erősítésű műanyagok (GfK) 
és szénszálas anyagok (CfK)

GROUT FUGA- 
ANYAGOK

fugázóhabarcs, epoxigyanta, cement- 
és trasszfugák

SPECIAL MATERIAL SPECIÁLIS 
ANYAGOK

rugalmas és tartósan rugalmas 
fugatömítő anyagok, puha anyagok

CSISZOLÁS ÉS  
POLÍROZÁS

Megfelelő tartozékot kínálunk 
a különleges alkalmazáshoz.

FEIN tartozékok csiszoláshoz.  
    A legkisebb résektől a nagy felületekig –  

csiszolás csupán egyetlen elektromos szerszámmal.

    Átfogó tartozékkínálat minden alkalmazási területhez és anyaghoz.

    Nagy lehordási teljesítmény, nagyon jó csiszolási kép, csekély eltömődés, 
a leghosszabb élettartam.

    Porelszívóval is használható.

FEIN csiszolóujj a szűk  
és mélyen fekvő helyekhez
 
Igen szűk, mélyen fekvő helyeken, bordák 
között, hornyokban, résekben és korcokban  
használható. Alkalmas idomkészítéshez, 
 ívekhez és homorulatokhoz is.

Bővebb tájékoztatás: CSISZOLÁS ÉS POLÍROZÁS

AJ
ÁN

LA
TU

NK
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FŰRÉSZELÉS

CSISZOLÁS,  
POLÍROZÁS

A megfelelő 
befogó 

kiválasztása

DARABOLÁS,
RÁSPOLYOZÁS

VÁGÁS, 
HÁNTOLÁS

CSISZOLÁS ÉS POLÍROZÁS

 Kisebb felületek,  
perem- és sarokterületek 

lyukasztott csiszolólapok 
elszívással végzett munkálatokhoz
műanyag tartólemez
háromszög alakú, 80 mm-es élhossz
mennyiség: 2 db

univerzális, kemény felületek,  
kő, polírozás

cikksz.: 6 38 06 136 22 0

 Polírozó filclap | polírozás 

műanyag tartólemez
háromszög alakú, 80 mm-es élhossz
kisebb felületek, perem- és 
 sarokterületek
mennyiség: 2 db

cikksz.: 6 38 06 140 22 0

 Kényes felületek,    
perem- és sarokterületek 

szuperpuha csiszolólap  
műanyag tartólemez
háromszög alakú*, 80 mm-es élhossz
mennyiség: 2 db

kényes felületek

cikksz.: 6 38 06 141 22 0

 Kisebb felületek,  
perem- és sarokterületek 

nem lyukasztott csiszolólapok  
műanyag tartólemez
háromszög alakú, 80 mm-es élhossz
mennyiség: 2 db

univerzális, kemény felületek,  
kő, polírozás

cikksz.: 6 38 06 129 22 0

 Keskeny/lapos nyílások, 
 perem- és sarokterületek 

lapos csiszolólapok 
műanyag tartólemez 
háromszög alakú, 80 mm-es élhossz
mennyiség: 2 db

univerzális, kemény felületek,  
kő, polírozás

cikksz.: 6 38 06 142 22 0

Kisebb felület, 
szűk/mélyen fekvő helyek

csiszolóujj
műanyag tartólemez
mennyiség: 2 db

univerzális

cikksz.: 6 38 06 159 22 0

*  Tudnivaló: Kizárólag a  
„szuperpuha csiszolópapírokhoz” alkalmas.

Pormentes munkavégzés
 
A nagy hatékonyságú elszívó készülékek és a  
hozzájuk tartozó FEIN porszívók biztonságosan 
 összegyűjtik a port.
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FŰRÉSZELÉS

CSISZOLÁS,  
POLÍROZÁS

A megfelelő 
befogó 

kiválasztása

DARABOLÁS,
RÁSPOLYOZÁS

VÁGÁS, 
HÁNTOLÁS

CSISZOLÁS ÉS POLÍROZÁS

Sörtés flíz | tisztítás 

háromszög alakú, 80 mm-es élhossz
kisebb felületek, perem-/sarokterületek
mennyiség: 2 db

cikksz.: 6 37 23 031 01 0

Polírozó filctalp | polírozás 

háromszög alakú, 80 mm-es élhossz
kisebb felületek, perem-/sarokterületek
mennyiség: 5 db

cikksz.: 6 37 23 032 01 0

Univerzális csiszolópapírok 

nem lyukasztott, 80 mm-es élhossz
szemcseméret: 36–240, háromszög alakú  
kisebb felületek, perem-/sarokterületek, 
keskeny/lapos nyílások
szemcse-
méret

cikksz.

36 6 37 17 086
40 6 37 17 081
60 6 37 17 082
80 6 37 17 083
100 6 37 17 084

szemcse-
méret

cikksz.

120 6 37 17 085
150 6 37 17 087
180 6 37 17 088
220 6 37 17 089
240 6 37 17 090

CsE: 5 vagy 50 db/cs.
Kérjük, érdeklődjön 
 kereskedőjénél.

50 részes csiszolópapír készlet:
10-10 db 60-as, 80-as, 120-as, 
180-as és 240-es szemcseméretű 
csiszolópapír
cikksz.: 6 37 17 082 03 3

Ajánlatunk

Univerzális csiszolópapírok 

lyukasztott, 80 mm-es élhossz
szemcseméret: 36–240, háromszög 
alakú 
kisebb felületek, perem-/sarokterületek
szemcse-
méret

cikksz .

36 6 37 17 107
40 6 37 17 108
60 6 37 17 109
80 6 37 17 110
100 6 37 17 111

szemcse-
méret

cikksz.

120 6 37 17 112
150 6 37 17 113
180 6 37 17 114
220 6 37 17 115
240 6 37 17 116

CsE: 5 vagy 50 db/cs.
Kérjük, érdeklődjön 
 kereskedőjénél.

50 részes csiszolópapír készlet:
10-10 db 60-as, 80-as, 120-as, 
180-as és 240-es szemcseméretű 
csiszolópapír
cikksz.: 6 37 17 109 03 5

Ajánlatunk

Csiszolópapírok  
kemény felületekhez | cirkon

nem lyukasztott, 80 mm-es élhossz
szemcseméret: 40–80, háromszög alakú 
kisebb felületek, perem-/sarokterületek, 
keskeny/lapos nyílások
szemcseméret cikksz. darab
40 6 37 17 243 01 0 35
60 6 37 17 244 01 0 35
80 6 37 17 245 01 0 35

Csiszolópapírok kőhöz

nem lyukasztott, 80 mm-es élhossz
szemcseméret: 40–800, háromszög alakú  
kisebb felületek, perem-/sarokterületek, 
keskeny/lapos nyílások
szemcseméret cikksz. darab
40 6 37 17 120 01 4 50
80 6 37 17 121 01 3 50
120 6 37 17 122 01 6 50
220 6 37 17 123 01 0 50
320 6 37 17 124 01 8 50
400 6 37 17 125 01 2 50
600 6 37 17 175 01 7 50
800 6 37 17 176 01 0 50

Szuperpuha csiszolópapí-
rok | kényes felületek 

nem lyukasztott, 80 mm-es élhossz
szemcseméret: 240–500, háromszög 
alakú*, kisebb felületek, perem-/
sarokterületek
szemcseméret cikksz. darab
240 6 37 17 126 01 5 50
320 6 37 17 127 01 9 50
400 6 37 17 128 01 7 50
500 6 37 17 179 01 6 50

Csiszolópapírok  
kemény felületekhez | cirkon

lyukasztott, 80 mm-es élhossz
szemcseméret: 40–80, háromszög alakú 
kisebb felületek, perem-/sarokterületek
szemcseméret cikksz. darab
40 6 37 17 236 01 0 35
60 6 37 17 237 01 0 35
80 6 37 17 238 01 0 35

Univerzális csiszolópapírok

csiszolópapírok csiszolóujjhoz
szemcseméret: 40–240, kisebb 
felületek
szűk, mélyen fekvő helyek 
szemcseméret cikksz. darab
40 6 37 17 184 01 2 20
60 6 37 17 185 01 6 20
80 6 37 17 186 01 9 20
100 6 37 17 187 01 3 20
120 6 37 17 188 01 1 20
150 6 37 17 189 01 5 20
180 6 37 17 190 01 7 20
220 6 37 17 191 01 6 20
240 6 37 17 192 01 9 20

*  Tudnivaló: Kizárólag a  
„szuperpuha csiszolólappal” együtt!
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FŰRÉSZELÉS

CSISZOLÁS,  
POLÍROZÁS

A megfelelő 
befogó 

kiválasztása

DARABOLÁS,
RÁSPOLYOZÁS

VÁGÁS, 
HÁNTOLÁS

CSISZOLÁS ÉS POLÍROZÁS

Közepes méretű felületek,  
perem- és sarokterületek

csiszolókészlet:
1 db nagyméretű, lyukasztott háromszög 
csiszolótalp 130 mm-es élhosszal,  
2-2 db 60-as, 80-as és 180-as 
 szemcseméretű, lyukazott csiszolópapír

univerzális, kemény felületek

cikksz.: 6 38 06 204 21 0

 Közepes méretű felületek 

csiszolókészlet:
1 db csiszolótányér, Ø 115 mm, 
2-2 db 60-as, 80-as és 180-as szemcseméretű, 
lyukasztott csiszolópapír

univerzális, kemény felületek, polírozás

cikksz.: 6 38 06 195 21 0

Hornyok és külső sugarak

22 részes profilcsiszoló készlet hornyokban és  
külső sugarakon történő csiszoláshoz. 
 
Tartalma: 1 db tartó 6 különböző profil-
betéttel. 1 db V-idom 90°-os sarkokhoz,  
1 db trapézidom horonyeresztékekhez,  
1 db egyenes idom profilokhoz, 1 db konvex 
idom (nagy), 1 db konkáv és 1 db konvex 
idom (kicsi), valamint 5-5 db 80-as, 120-as és 
180-as szemcseméretű csiszolópapír.

univerzális

cikksz.: 6 38 10 031 01 0

Univerzális csiszolópapírok 

szemcseméret: 80–180  
csiszolópapír profilcsiszoló készlethez

szemcseméret cikksz. darab
80 6 37 17 217 01 6 25
120 6 37 17 218 01 4 25
180 6 37 17 219 01 8 25
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FŰRÉSZELÉS

CSISZOLÁS,  
POLÍROZÁS

A megfelelő 
befogó 

kiválasztása

DARABOLÁS,
RÁSPOLYOZÁS

VÁGÁS, 
HÁNTOLÁS

CSISZOLÁS ÉS POLÍROZÁS

Csiszolópapírok polírozáshoz

szemcseméret: 500–1000  
csiszolópapír, Ø 115 mm  
habanyag kasírozással
közepes felületek

 Polírozó filctalp | polírozás  

lap, Ø 115 mm
közepes felületek
mennyiség: 5 db

cikksz.: 6 37 23 036 01 0

Univerzális csiszolópapírok

lyukasztott, szemcseméret: 40–240, 
háromszög alakú 
130 mm-es élhossz
közepes méretű felületek, perem-/ 
sarokterületek

Csiszolópapírok  
kemény felületekhez | cirkon

lyukasztott, szemcseméret: 40–80, 
 háromszög alakú 
130 mm-es élhossz
közepes méretű felületek,  
perem-/sarokterületek

Univerzális csiszolópapírok

lyukasztott, Ø 115 mm
szemcseméret: 40–240 
közepes felületek

Csiszolópapírok  
kemény felületekhez | cirkon

lyukasztott, Ø 115 mm 
szemcseméret: 40–80 
közepes felületek Fényezési hibák és hiányosságok

 
A nagyon finom szemcseméretű speciális papírok  
tökéletesen alkalmasak a fényezési hibák és hiányosságok 
kijavítására.

szemcseméret cikksz. darab
500 6 37 17 246 01 0 5
1000 6 37 17 247 01 0 5

szemcseméret cikksz. darab
40 6 37 17 230 02 0 16
60 6 37 17 227 02 0 16
80 6 37 17 228 02 0 16
120 6 37 17 229 01 0 16
180 6 37 17 231 02 0 16
240 6 37 17 232 02 0 16

szemcseméret cikksz. darab
40 6 37 17 292 02 0 16
60 6 37 17 293 02 0 16
80 6 37 17 294 02 0 16
120 6 37 17 295 02 0 16
180 6 37 17 296 02 0 16
240 6 37 17 297 02 0 16

szemcseméret cikksz. darab
40 6 37 17 233 01 0 12
60 6 37 17 234 01 0 12
80 6 37 17 235 01 0 12

szemcseméret cikksz. darab
40 6 37 17 298 01 0 12
60 6 37 17 299 01 0 12
80 6 37 17 300 01 0 12

16 részes csiszolópapír készlet:
4-4 db 60-as, 80-as, 120-as 
és 180-as szemcseméretű 
csiszolópapír
cikksz.: 3 52 22 952 10 0

12 részes csiszolópapír készlet:
4-4 db 40-as, 60-as és 80-as  
szemcseméretű csiszolópapír
cikksz.: 3 52 22 952 11 0

16 részes csiszolópapír készlet:
4-4 db 60-as, 80-as, 120-as 
és 180-as szemcseméretű 
csiszolópapír
cikksz.: 6 37 17 227 01 0

12 részes csiszolópapír készlet:
4-4 db 40-as, 60-as és 80-as 
szemcseméretű csiszolópapír
cikksz.: 6 37 17 233 02 0

Ajánlatunk

Ajánlatunk Ajánlatunk

Ajánlatunk
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FŰRÉSZELÉS

CSISZOLÁS,  
POLÍROZÁS

12 SZÖGŰ

A megfelelő 
befogó 

kiválasztása

DARABOLÁS,
RÁSPOLYOZÁS

VÁGÁS, 
HÁNTOLÁS

Megfelelő tartozékot kínálunk 
a különleges alkalmazáshoz.

FEIN tartozékok vágáshoz és hántoláshoz.  
Ragasztóanyag-maradványok, régi padlóburkolatok, bevonatok, mint például    
alvázvédő réteg, puha gitt, tartósan rugalmas fugaanyag – és ez csak néhány 
a  számos olyan anyag közül, amelynél tökéletesen kihasználhatja a FEIN 
 rendszerben rejlő potenciált az eltávolítás és a felújítás során. 

    A nagy teljesítményű, jól terhelhető rezgőszerszámok és a megfelelő 
 tartozékok tökéletesen összehangolt kombinációja hatékony munkavégzést 
tesz lehetővé minden körülmények között.

     Egyedülálló FEIN tartozékok univerzális használatra éppúgy, mint speciális 
 alkalmazási megoldásokhoz.

FEIN többfunkciós kés 
3 vágófelülettel
 
Szőnyeg, PVC padló, karton,  
bitumenzsindely és kátránypapír vágásához.  
Három vágófelülettel.

Bővebb tájékoztatás a következő oldalon.AJ
ÁN

LA
TU

NK

SPECIAL MATERIAL SPECIÁLIS  
ANYAGOK

rugalmas és tartósan rugalmas  
fugatömítő anyagok, puha anyagok

VÁGÁS ÉS  
HÁNTOLÁS
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FŰRÉSZELÉS

CSISZOLÁS,  
POLÍROZÁS

VÁGÁS, 
HÁNTOLÁS

12 SZÖGŰ

A megfelelő 
befogó 

kiválasztása

DARABOLÁS,
RÁSPOLYOZÁS

VÁGÁS ÉS HÁNTOLÁS

Lehordás

merev spakli

ragasztómaradványok,  
régi  festékek, szőnyegpadló, 
 csemperagasztó és  
alvázvédő bevonatok
hossza: 37,5 mm

cikksz.: 6 39 03 226

Lehordás
 
rugalmas spakli

ragasztómaradványok, 
 szilikonfugák, akrilfugák
hossza: 37,5 mm

cikksz.: 6 39 03 165

Bemerülés, vágás

vágókés

szilikon, puha gitt  
és szigetelő üvegek  
szétválasztása

cikksz.: 6 39 03 245

 Húzás/nyomás,  
bemerülés, vágás  

többfunkciós kés 3 vágófelülettel

PVC padló, kátránypapír, szőnyeg, 
karton, parafa, bőr, gumiszőnyeg, 
bitumenzsindely

cikksz.: 6 39 03 251

A FEIN többfunkciós kés  
3 vágófelülettel.

  szőnyeg, PVC padló, karton, 
bitumenzsindely és kátránypapír 
vágásához.

  egymást átfedő anyagok méretre 
vágása.

  univerzális használatot biztosító,  
három vágófelület.
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FŰRÉSZELÉS

CSISZOLÁS,  
POLÍROZÁS

VÁGÁS, 
HÁNTOLÁS

12 SZÖGŰ

A megfelelő 
befogó 

kiválasztása

DARABOLÁS,
RÁSPOLYOZÁS

VÁGÁS ÉS HÁNTOLÁS

Kivágás

vágókés 
késszélesség: 4 mm

fugaanyag (teakfa padló)

cikksz.: 6 39 03 201

Kivágás

vágókés 
késszélesség: 5 mm

fugaanyag (teakfa padló)

cikksz.: 6 39 03 202

Kivágás 

vágókés 
késszélesség: 3 mm

fugaanyag (teakfa padló)

cikksz.: 6 39 03 200 

Lehordás

merev spakli

ragasztómaradványok, régi festék, 
szőnyegpadló, csemperagasztó és  
alvázvédő bevonatok
hossza: 40,5 mm

cikksz.: 6 39 03 234

Alvázvédő bevonat lehordása
A merev spaklival ideálisan eltávolíthatók az alvázvédő 
bevonatok.

Hajópadló felújítása
A hajópadlók fugázó anyagait a vágókés segítségével 
 alaposan és akár 80%-kal gyorsabban lehet kivágni. 
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FŰRÉSZELÉS

CSISZOLÁS,  
POLÍROZÁS

VÁGÁS, 
HÁNTOLÁS

12 SZÖGŰ

A megfelelő 
befogó 

kiválasztása

DARABOLÁS,
RÁSPOLYOZÁS

VÁGÁS ÉS HÁNTOLÁS

Kivágás

vágókés 
90 mm-es vágásmélység

tartósan rugalmas fugaanyag

cikksz.: 6 39 03 238 

Kivágás 

vágókés 
egyenes idom
30 mm széles | 60 mm-es vágásmélység

tartósan rugalmas fugaanyag

cikksz.: 6 39 03 236

Kivágás

szegmens fűrészlap

gittbe ágyazott, szigetelő  
üvegek

cikksz.: 6 39 03 244 

Kivágás 

vágókés 
70 mm-es vágásmélység

tartósan rugalmas fugaanyag

cikksz.: 6 39 03 239

12 SZÖGŰ
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FŰRÉSZELÉS

CSISZOLÁS,  
POLÍROZÁS

VÁGÁS, 
HÁNTOLÁS

12 SZÖGŰ

A megfelelő 
befogó 

kiválasztása

DARABOLÁS,
RÁSPOLYOZÁS

VÁGÁS ÉS HÁNTOLÁS

12 SZÖGŰ Kivágás 

szegmens fűrészlap

gittbe ágyazott, szigetelő  
üvegek

cikksz.: 6 39 03 166

Kivágás 

vágókés
egyenes idom

tartósan rugalmas fugaanyag

cikksz.: 6 39 03 117 

Lehordás 

merev spakli
64 mm hosszú

ragasztómaradványok, régi festék,  
szőnyegpadló, csemperagasztó,  
alvázvédő bevonat

cikksz.: 6 39 03 206

Kivágás 

vágókés
68 mm-es vágásmélység

tartósan rugalmas fugaanyag

cikksz.: 6 39 03 116 

Bemerülés, vágás

vágókés
gomba alakú

szilikon, puha gitt és szigetelő 
 üvegek szétválasztása

cikksz.: 6 39 03 128 

Bővebb információk és további 12 élű tartozékok találhatók online a www.fein.hu honlapon, vagy érdeklődjön szakkereskedőjénél.

*FEIN SuperCut 2010–2016
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FŰRÉSZELÉS

CSISZOLÁS,  
POLÍROZÁS

VÁGÁS, 
HÁNTOLÁS

12 SZÖGŰ

A megfelelő 
befogó 

kiválasztása

DARABOLÁS,
RÁSPOLYOZÁS

WOOD FA fa, gipszkarton és műanyagok

COMPOSITE KOMPOZIT 
ANYAGOK

üvegszál-erősítésű műanyagok (GfK)  
és szénszálas anyagok (CfK)

GROUT FUGA- 
ANYAGOK

fugázóhabarcs, epoxigyanta, cement-  
és trasszfugák

SPECIAL MATERIAL SPECIÁLIS  
ANYAGOK

rugalmas és tartósan rugalmas  
fugatömítő anyagok, puha anyagokDARABOLÁS ÉS  

RÁSPOLYOZÁS

Megfelelő tartozékot kínálunk 
a különleges alkalmazáshoz.

FEIN tartozékok daraboláshoz  
és ráspolyozáshoz.
Számos bel- és kültéri felújítási és renoválási munkához a FEIN mindent egy helyen 
kínál gazdag darabolási és ráspolyozási tartozékkínálatának köszönhetően. 

    A kiváló anyagminőség kiemelkedő élettartamot és tökéletes eredményt garantál.

    A nagy teljesítményű rendszer kemény fugaanyagokhoz és igényes feladatokhoz  
is alkalmas.

    A hatékony teljes körű felújítást ugyanúgy lehetővé teszik, mint a nagyon 
 gazdaságos részleges javításokat.

FEIN keményfém ráspoly 
lehordási munkálatokhoz nehezen  
hozzáférhető helyeken
 
Malter, csemperagasztó, beton, kő és fa durvacsiszolásá-
hoz. Igen szűk, mélyen fekvő helyeken, bordák között, 
hornyokban, résekben és korcokban használható. 

Bővebb tájékoztatás: DARABOLÁS ÉS RÁSPOLYOZÁSAJ
ÁN

LA
TU

NK
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FŰRÉSZELÉS

DARABOLÁS,
RÁSPOLYOZÁS

CSISZOLÁS,  
POLÍROZÁS

VÁGÁS, 
HÁNTOLÁS

12 SZÖGŰ

A megfelelő 
befogó 

kiválasztása

DARABOLÁS ÉS RÁSPOLYOZÁS

Kivágás, 
sarkok és élek

keményfém fűrészlap, Ø 75 mm
szegmentált, kb. 2,2 mm-es vágásszélesség

csempefugák, horonymarás vakolatban,  
gázbetonban és hasonló építőanyagban, 
hajópadló fugák tisztítása és utólagos 
megmunkálása

élettartam   
munkatempó   

cikksz.: 6 35 02 118

Kivágás,
sarkok és élek 

gyémánt fűrészlap, Ø 90 mm
szegmentált, kb. 2,2 mm-es vágásszé-
lesség

Márvány-, epoxigyanta és trasszfu-
gákhoz. Nagyon kemény epoxi- vagy 
cementfugához is alkalmas.

élettartam    
munkatempó   

cikksz.: 6 35 02 166 

Kivágás, 
sarkok és élek
 
gyémánt fűrészlap, Ø 75 mm
szegmentált, kb. 2,2 mm-es  vágásszélesség

Márvány-, epoxigyanta és trassz- 
fugákhoz. Nagyon kemény epoxi- vagy 
cementfugához is alkalmas.

élettartam    
munkatempó  

cikksz.: 6 35 02 114 

Kivágás, sarkok és élek, 
 vékony vágás

keményfém fűrészlap, Ø 75 mm
szegmentált, kb. 1,2 mm-es  vágásszélesség

keskeny csempefugák, horonymarás 
vakolatban, gázbetonban és hasonló 
építőanyagban, hajópadló fugák  tisztítása 
és utólagos megmunkálása

élettartam     
munkatempó   

cikksz.: 6 35 02 125

Kivágás, sarkok és élek,  
vékony vágás
 
gyémánt fűrészlap, Ø 75 mm
szegmentált, kb. 1,2 mm-es  vágásszélesség

Keskeny márvány-, epoxigyanta és 
 trasszfugákhoz. Nagyon kemény  
epoxi- vagy cementfugához is alkalmas.

élettartam     
munkatempó   

cikksz.: 6 35 02 216 

Lehordás

keményfém ráspoly
háromszög alakú, lyukasztott  
80 mm-es élhossz
elszívással végzett munkálatokhoz

csemperagasztó, vakolat, beton,  
fa, kő, malter

élettartam    
munkatempó   

cikksz.: 6 37 31 001

Az ezermester
A keményfém ráspoly lesimítja a csemperagasztót, és  
így sima alapot biztosít. A nagy hatékonyságú elszívó  
készülékek és a hozzájuk tartozó FEIN porszívók 
 biztonságosan összegyűjtik a port.

Sorjátlanítás/kireszelés, 
bemerülés, kis rések

keményfém reszelő 
10 mm széles | 30 mm hosszú

fa, GFK/CFK, műanyag

élettartam    
munkatempó   

cikksz.: 6 37 06 019 

44 45
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DARABOLÁS,
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CSISZOLÁS,  
POLÍROZÁS

VÁGÁS, 
HÁNTOLÁS

12 SZÖGŰ

A megfelelő 
befogó 

kiválasztása

DARABOLÁS ÉS RÁSPOLYOZÁS

Kivágás,
sarkok és élek

keményfém fűrészlap, Ø 90 mm
szegmentált, kb. 2,2 mm-es 
 vágásszélesség

csempefugák, horonymarás vakolatban, 
gázbetonban és hasonló építőanyagban, 
hajópadló fugák tisztítása és utólagos 
megmunkálása

élettartam     
munkatempó  

cikksz.: 6 35 02 169 

Kivágás, sarkok és élek, 
 vékony vágás

gyémánt fűrészlap, Ø 90 mm
szegmentált, kb. 1,2 mm-es vágásszélesség

Keskeny márvány-, epoxigyanta és 
 trasszfugákhoz. Nagyon kemény  
epoxi- vagy cementfugához is alkalmas.

élettartam     
munkatempó  

cikksz.: 6 35 02 217

Lehordás, 
szűk/mélyen fekvő helyek

keményfém ráspoly
ujjforma, kétoldali bevonat

csemperagasztó, vakolat, beton,  
fa, kő

élettartam     
munkatempó  

cikksz.: 6 37 31 002

Fugák tisztítása 

csempefuga-tisztító

erősen szennyezett csempefugák

cikksz.: 6 37 19  011

Kivágás, sarkok és élek, 
 vékony vágás

keményfém fűrészlap, Ø 90 mm
szegmentált, kb. 1,2 mm-es vágásszélesség

keskeny csempefugák, horonymarás 
vakolatban, gázbetonban és hasonló 
építőanyagban, hajópadló fugák tisztítása 
és utólagos megmunkálása

élettartam    
munkatempó  

cikksz.: 6 35 02 170

Csempék cseréje

A keményfém és a gyémánt fűrészlapokkal hatékonyan 
 kivághatóak a csempefugák. Egyes megsérült csempék 
 részleges javításához akár a sarkokban is vagy nagyobb 
 felületek teljes körű felújításához.
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DARABOLÁS,
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12 SZÖGŰ

A megfelelő 
befogó 

kiválasztása

DARABOLÁS ÉS RÁSPOLYOZÁS

Lehordás

keményfém ráspoly
háromszög alakú, nagy méretű  
kivitel, 110 mm-es élhossz, lyukazott, 
porelszívóval is használható

malter, csemperagasztó, vakolat, 
beton, fa, kő

élettartam     
munkatempó  

cikksz.: 6 37 31 006

Kivágás

gyémánt tisztítókés
31 mm széles 
60 mm-es vágásmélység

minden anyaghoz alkalmas
fugaszélek tisztítása újrafugázás 
előtt

élettartam     
munkatempó  

cikksz.: 6 39 03 237

Kivágás, sarkok és  
élek, vékony vágás

keményfém fűrészlap
szegmentált, kb. 1,2 mm-es 
 vágásszélesség 

Nagyon keskeny márvány-, epoxigyanta 
és trasszfugákhoz. Nem alkalmas nagyon 
kemény epoxi- vagy cementfugához.

élettartam            
munkatempó    

cikksz.: 6 39 03 240 

Kivágás
sarkok és élek

keményfém fűrészlap
szegmentált, kb. 2,2 mm-es  vágásszélesség

Márvány-, epoxigyanta és trasszfugákhoz. 
Nem alkalmas nagyon kemény epoxi- 
vagy cementfugához.

élettartam    
munkatempó  

cikksz.: 6 39 03 241

Kivágás, sarkok és  
élek, vékony vágás
 
gyémánt fűrészlap
szegmentált, kb. 1,2 mm-es 
 vágásszélesség 

Nagyon keskeny márvány-, epoxigyanta 
és trasszfugákhoz. Nagyon kemény 
epoxi- vagy cementfugához is alkalmas.

élettartam   
munkatempó   

cikksz.: 6 39 03 242 

Kivágás
sarkok és élek

gyémánt fűrészlap 
szegmentált, kb. 2,2 mm-es 
 vágásszélesség

Márvány-, epoxigyanta és trasszfugákhoz. 
Nagyon kemény epoxi- vagy cementfugá-
hoz is alkalmas.

élettartam     
munkatempó  

cikksz.: 6 39 03 243

Szegmenses fűrészlapok: 

A FEIN SuperCut speciális tartozéka, ideális megoldás 
részleges javításokhoz. A szegmentálás révén a fűrészlapok 
kiválóan alkalmasak a sérült csempefugák sarkokban végzett 
kivágására, átvágások nélkül. Különböző szélességben 
kaphatók, nagyon vékony csempefugákhoz is.

A szegmenses keményfém fűrészlap a sérült csempefugák 
egyszerű kivágásának gazdaságos alternatívája, alkalmas 
horonymaráshoz vakolatban, gázbetonban és hasonló 
építőanyagokban.

12 SZÖGŰ
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DARABOLÁS,
RÁSPOLYOZÁS

CSISZOLÁS,  
POLÍROZÁS

VÁGÁS, 
HÁNTOLÁS

12 SZÖGŰ

A megfelelő 
befogó 

kiválasztása

DARABOLÁS ÉS RÁSPOLYOZÁS

12 SZÖGŰ Kivágás 

keményfém fűrészlap, Ø 80 mm
kb. 2,2 mm-es vágásszélesség

csempefugák, horonymarás 
 vakolatban, gázbetonban és hasonló 
 építőanyagban, hajópadló fugák 
 tisztítása és utólagos megmunkálása

élettartam     
munkatempó  

cikksz.: 6 35 02 156 

Kivágás, sarkok és élek

keményfém fűrészlap, szegmentált
kb. 2,2 mm-es vágásszélesség

Márvány-, epoxigyanta és trasszfugákhoz. 
Nem alkalmas nagyon kemény epoxi- 
vagy cementfugához.

élettartam     
munkatempó   

cikksz.: 6 39 03 225

Kivágás, 
sarkok és élek

gyémánt fűrészlap, szegmentált
kb. 2,2 mm-es vágásszélesség

Márvány-, epoxigyanta és 
 trasszfugákhoz. Nagyon kemény 
epoxi- vagy cementfugához is 
alkalmas.

élettartam    
munkatempó  

cikksz.: 6 39 03 162 

Kivágás, 
vékony vágás

keményfém fűrészlap, Ø 80 mm
kb. 1,2 mm-es vágásszélesség
keskeny csempefugák, horonymarás 
vakolatban, gázbetonban és  
hasonló építőanyagban, hajópadló  
fugák tisztítása és utólagos 
 megmunkálása

élettartam     
munkatempó   

cikksz.: 6 35 02 155

Kivágás, sarkok és élek,
vékony vágás

keményfém fűrészlap
szegmentált, kb. 1,2 mm-es 
 vágásszélesség 

Keskeny márvány-, epoxigyanta és 
trasszfugákhoz. Nem alkalmas nagyon 
kemény  
epoxi- vagy cementfugához.

élettartam    
munkatempó  

cikksz.: 6 39 03 224

Kivágás 

gyémánt fűrészlap, Ø 80 mm
kb. 2,2 mm-es vágásszélesség

Márvány-, epoxigyanta és 
 trasszfugákhoz. Nagyon kemény    
epoxi- vagy cementfugához is alkalmas.

élettartam    
munkatempó   

cikksz.: 6 35 02 115 01 1

Kivágás, 
vékony vágás

gyémánt fűrészlap, Ø 80 mm
kb. 1,2 mm-es vágásszélesség

Keskeny márvány-, epoxigyanta és 
trasszfugákhoz. Nagyon kemény  
epoxi- vagy cementfugához is alkalmas.

élettartam    
munkatempó  

cikksz.: 6 35 02 116

Kivágás, sarkok és élek,
vékony vágás

gyémánt fűrészlap, szegmentált
kb. 1,2 mm-es vágásszélesség

Keskeny márvány-, epoxigyanta és 
 trasszfugákhoz. Nagyon kemény  
epoxi- vagy cementfugához is alkalmas.

élettartam     
munkatempó   

cikksz.: 6 39 03 196
Bővebb információk és további 12 szögű tartozékok találhatók online  

a www.fein.hu honlapon, vagy érdeklődjön szakkereskedőjénél.

*FEIN SuperCut 2010–2016
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3 részes, cikksz.: 3 52 22 967 08 0 6 részes, cikksz.: 3 52 22 967 03 0
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Starlock WOOD StarlockPlus WOOD & METAL

E - C U T C O M B O B E S T O F  E - C U T P R O F I  K É S Z L E T

8 részes, cikksz.: 3 52 22 967 140

StarlockMax fűtés/szaniter

TOVÁBBI KÉSZLETEK
E-Cut Combo Starlock WOOD & METAL, 3 részes, cikksz.: 3 52 22 967 10 0
Combo Starlock RENOVATION, 3 részes, cikksz.: 3 52 22 967 11 0
Combo Starlock TILE WORKING, 3 részes, cikksz.: 3 52 22 967 07 0
Combo Starlock MINICUT, 3 részes, cikksz.: 3 52 22 967 09 0
Best of E-Cut Starlock WOOD & METAL, 6 részes, cikksz.: 3 52 22 967 01 0
Best of Starlock METAL, 6 részes, cikksz.: 3 52 22 967 02 0

Best of Starlock SANDING, 63 részes, cikksz.: 3 52 22 967 04 0
Best of Starlock RENOVATION, 26 részes, cikksz.: 3 52 22 967 06 0
Best of E-Cut StarlockMax WOOD & METAL, 6 részes, cikksz.: 3 52 22 967 05 0
Profi készlet StarlockMax BELSŐÉPÍTÉSZET, 45 részes, cikksz.: 3 52 22 967 12 0
Profi készlet StarlockMax FUGAFELÚJÍTÁS, 7 részes, cikksz.: 3 52 22 967 13 0


