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A következő generáció:
Új FEIN akkus csiszolók innovatív PowerDrive motorral.

ÚJ
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Hosszú élettartamú, nagy teljesítményű és robusztus:  
Új FEIN akkus sarokcsiszolók innovatív PowerDrive motorral.
Új FEIN akkus sarokcsiszolók az egyértelmű technológiai előnyük-
kel tűnnek ki: A kefe nélküli FEIN PowerDrive motorok következő 
generációja. A gép központi eleme strapabíró képességével és hosszú 
élettartamával tűnik ki. Teljesen zárt motorház védi a motort a szen-
nyeződéstől és a portól, valamint nem igényel kiegészítő védőintéz-

kedéseket a gépen. Kompatibilis minden FEIN akkumulátorral és az 
új HigHPower Li-Ion akkuval maximális teljesítményt nyújt, valamint 
a fokozatmentes, elektronikus fordulatszám szabályozás révén sok 
alkalmazáshoz használható.   

* Összehasonlítva a FEIN 18 V-os / 5 Ah akkujával, felszerelt Ø 125 mm-es vágókorong mellett. Kör keresztmetszetű anyagok S235JR, Ø 16 mm.

teljesen tokozott és karbantartásmentes.

Sokféle csiszolóanyaghoz és megmunkálandó anyaghoz hozzá-
igazított, optimális fordulatszámok a fokozatmentes, elektroni-
kus fordulatszám szabályozással.

 ꨈ Fék a tárcsa gyors leállításához. 
 ꨈ Újraindítás elleni védelem a gép véletlenszerű újra bekapcsolása ellen. 
 ꨈ Az elektronika és a motor túlterhelése elleni védelem. 
 ꨈ Lágy indítás a gép egyenletes és biztonságos felfuttatásához.

1100 W-os 
teljesítményfelvétel mellett.

FEIN HigHPower Li-Ion akkumulátorok-
kal. A nagy kapacitású és tartós áramleadás 
mellett a Li-Ion akkukhoz képest 75%-kal 
nagyobb áramerősségű cellák 41%-kal 
több daraboló vágást tesznek lehetővé.*

Hosszú élettartamú, kefe nélküli 
FEIN PowerDrive motor

Ideális megoldás  
minden alkalmazáshoz

A felhasználó védelme  
áll az előtérben

Nagy teljesítményű 
motor, a versenytárs 
univerzális motorjá-
nál 30%-kal 
nagyobb hatásfok

Maximális 
munkatempó

Komfortkapcsoló éberségi funkcióval MultiVolt csatlakozó Csúszásmentes markolat
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Mindig a megfelelő gép. 

Az új FEIN akkus sarokcsiszolók: Mobil munkavégzés mindenütt. Az 
akkumulátor változatok sokoldalú munkavégzést tesznek lehetővé és 
minden alkalmazáshoz a megfelelő szerszámot nyújtják. Az innovatív 
PowerDrive motor maximális teljesítményt garantál minden kivitelben 
– éberségi funkcióval és anélkül. A FEIN akkus sarokcsiszolók minden 
FEIN akku változattal kompatibilisek és megrendelhetőek egyenként 
Select gépként vagy készletben HigHPower Li-ion akkukkal.

Műszaki adatok
Típus CCG 18-115 BL CCG 18-125 BL CCG 18-115 BLPD CCG 18-125 BLPD

Akkumulátorfeszültség V 18 

Akkumulátorkapacitás Ah 5.2

Akkumulátorkompatibilitás Li-ionok / HigHPower Li-ionok*

Üresjárati fordulatszám 1/perc 2 500 - 8 500

Gyorsrögzítő anya / karima M14

Csiszoló és vágókorongok Ø mm 115 125 115 125

Elaszt. Csiszolótányér Ø mm 115 125 115 125

Fék, elektronikus igen

Éberségi kapcsoló nem nem igen igen

Tömeg akkumulátorral (EPTA) kg 2,7

Rendelési sz. SELECT 7 120 01 62 00 0 7 120 02 62 00 0 7 120 03 62 00 0 7 120 04 62 00 0

Ajánlott nettó ár + ÁFA 93 900 Ft 93 900 Ft 93 900 Ft 93 900 Ft

Az ár a következőket tartalmazza 1 db akkus sarokcsiszoló, 1 db védőburkolat, 1 db gyorsrögzítő anya, 1 db rezgéselnyelő fogantyú, 1 db kulcs, 
1 db műanyag szerszámkoffer

Rendelési szám – Készlet 7 120 01 61 00 0 7 120 02 61 00 0 7 120 03 61 00 0 7 120 04 61 00 0

Ajánlott nettó ár + ÁFA 189 900 Ft 189 900 Ft 189 900 Ft 189 900 Ft

Az ár a következőket tartalmazza 1 db akkus sarokcsiszoló, 2 db (HigHPower Li-ion) akkuegység, 1 db gyorstöltő készülék ALG 50, 1 db védőburkolat, 
1 db gyorsrögzítő anya, 1 db rezgéselnyelő fogantyú, 1 db kulcs, 1 db műanyag szerszámkoffer

* Maximális teljesítmény FEIN HigHPower Li-ion akkumulátorral
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A csiszolás soha nem volt  
ilyen rugalmas
A FEIN akkus csiszolók rugalmas munkavégzést tesznek lehetővé 
és ezen kívül nagy lemunkálási teljesítményről gondoskodnak. 
A teljesen tokozott és kefe nélküli motor stabil fordulatszámú, 
erőteljes és elnyűhetetlen. 

Rozsdamentes acélban és szénacélban 
végzett alkalmazásokhoz optimalizált 
fordulatszám, fokozatmentesen beállítható.

a kefe nélküli, saját csapágyazású, 
a házról leválasztott motornak kö-
szönhetően.

1100 W-os teljesítményfelvétel 
mellett.

a MultiVolt csatlakozó révén.

a munkadarabba a hosszú, keskeny 
nyakrésznek köszönhetően.

Ideális megoldás 
minden alkalmazáshoz

Nyugodt járás és 
szinte rezgésmentes 
munkavégzés

Nagyteljesítményű 
motor, a versenytárs 
univerzális motorjá-
nál 30%-kal nagyobb 
hatásfok

Kompatibilis 
minden FEIN Li-Ion 
akkumulátorral

Hozzáférés mélységben
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A FEIN akkus egyenes csiszolók: 
A csiszolás, kefélés, sorjátlaní-
tás és polírozás specialistái.

Mobil munkavégzés a nehezen hozzáférhető 
helyeken is.

Az új FEIN akkus egyenes csiszolók hosszú élettartamot biztosítanak 
és kiváló megoldást jelentenek számos alkalmazás számára. A hosszú 
nyak mély benyúlást tesz lehetővé a munkadarabba és a nehezen 
hozzáférhető helyeken is rugalmas munkavégzést tesz lehetővé. 
A FEIN PowerDrive motorok új generációja teljesen zárt mo-
torházzal hatékony munkavégzést tesz lehetővé. A fokozatmentes 
fordulatszám-szabályozásnak köszönhetően a forgási frekvencia a 
csiszolóanyaghoz és a megmunkálandó anyaghoz optimalizálható.

Műszaki adatok  
Típus AGSZ 18-280 BL AGSZ 18-280 LBL AGSZ 18-90 LBL

Akkumulátorfeszültség V 18 

Akkumulátorkapacitás Ah 5.0

Akkumulátorkompatibilitás Li-ionok / HigHPower Li-ionok

Üresjárati fordulatszám 1/perc 9 000 - 28 000 2 900 - 9 000

Csiszolótest max. Ø mm 50

Szorítóhüvely max. Ø mm 8

Maró max. Ø mm 12

Polírozószerszám max. Ø mm - - 80

Tömeg akkumulátor nélkül (EPTA) kg 1,4 1,6 1,8

Rendelési sz. SELECT 7 123 01 62 00 0 7 123 02 62 00 0 7 123 03 62 00 0

Ajánlott nettó ár + ÁFA 75 100 Ft 81 500 Ft 87 800 Ft

Az ár a következőket tartalmazza 1 db akkus egyenes csiszoló, 1 db szorítópatron Ø 6 mm, 1 db 13-as kulcsnyílású villáskulcs, 
1 db 17-es kulcsnyílású villáskulcs, 1 db műanyag szerszámkoffer

Rendelési szám – KÉSZLET 7 123 01 61 00 0 7 123 02 61 00 0 7 123 03 61 00 0

Ajánlott nettó ár + ÁFA 162 400 Ft 168 800 Ft 175 100 Ft

Az ár a következőket tartalmazza 1 db akkus egyenes csiszoló, 2 db akkuegység (Li-ion), 1 db ALG 50 gyorstöltő készülék, 1 db szorítópatron Ø 6 mm, 
1 db 13-as kulcsnyílású villáskulcs, 1 db 17-es kulcsnyílású villáskulcs, 1 db műanyag szerszámkoffer
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A gép központi eleme: 
az innovatív FEIN PowerDrive motor.
Az új, innovatív technológiai koncepciójú FEIN PowerDrive motor nagy telje-
sítményével és robusztus kialakításával tűnik ki. A teljesen zárt motor le van 
választva a házról, így gondoskodik a szinte rezgésmentes munkavégzésről. A 
motor kopás- és karbantartásmentes, valamint optimálisan védett a kerámia- és 
ásványi anyagok csiszolási porától. Mechanikai fék nélküli gyorsleállító funkció-
val rendelkezik, így biztonságos a felhasználó számára. A motor csekély töme-
ge és hosszú élettartama alátámasztja a FEIN technológiai vezető szerepét. 

a hosszú élettartam érdekében. Nincs szükség a 
szénkefék cseréjére. 

az optimális hűtés érdekében, ideértve a motortekercs 
hőmérséklet-felügyeletét a túlterhelés elleni védelemért.

az univerzális motorokkal összehasonítva a megnövelt 
terhelés alatti egyértelműen állandó fordulatszámért.

mechanikai fék nélkül.

a saját csapágyazású, a házról leválasztott motor és a négy 
kiegészítő rezgéscsillapító révén.

Karbantartás- és szinte 
teljesen kopásmentes

Innovatív hűtőbordák

Fordulatszám-stabilitásGyorsleállító funkció

Nyugodt járás és szinte 
rezgésmentes munkavégzés
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A FEIN HigHPower technológia.
A nagy áramleadásra képes cellákkal rendelkező FEIN HigHPower

Li-Ion akku gondoskodik az állandó munkavégzési teljesítményről. 

 ꨈ Akár 41%-kal nagyobb tempó.*
 ꨈ Nagyfokú fordulatszám stabilitás a 75%-kal nagyobb áramerősség 
révén.

 ꨈ Teljesen kompatibilis minden FEIN 18 voltos akkus szerszámmal.
 ꨈ A FEIN Safetycell tecHnology védelmet nyújt az akkumulátor és 
a szerszámok számára a túlterhelés, a túlhevülés és a mélykisülés 
ellen. 

 ꨈ 700 grammal könnyebb és kisebb, mint a versenytársak nagy 
áramleadásra képes akkumulátorai. 

Rendelési szám 9 26 04 307 01 0

HigHPower akkumulátor kezdőkészlet

* Összehasonlítva a FEIN 18 V-os és 5 Ah teljesítményű akkujával, felszerelt Ø 125 mm-es vágókorong mellett. Kör keresztmetszetű anyagok S235JR, Ø 16 mm.

Így kerek a dolog: a FEIN akkumulátorprogramja
Maximális teljesítmény a 
FEIN HigHPower akkuval együtt!

Egyedülálló, rugalmas és egyszerű: a fémmegmunkáló és rezgőszerszámokhoz kialakított 
FEIN akkumulátorprogram nagy teljesítményű gépeket kínál a 18 voltos kategóriában.

ÚJ
Akkus 

sarokcsiszoló

ÚJ
Akkus 

fúrókalapács

ÚJ
Akkus egyenes 

csiszoló

Ütvecsavarozó

Kétfokozatú (ütve)
fúrócsavarozó

Mágnesállványos fúrógépek

LED lámpa

SuPercut

MultiMaSter

Lemezolló

Lemezolló

Lemezcsip-
kedő

Négyfokozatú fúró-
csavarozó

Fúrógépek

Szárazépítési csavarozó

Fémipari csavarozó

Sarokfúrógép

Menetfúró



A kibocsátási értékek (zaj/rezgés) a www.fein.com/vibration weboldalon találhatók

A FEIN az igazi szakértő, ha professzionális és rendkívül megbízható 
elektromos kéziszerszámokról és speciális alkalmazási megoldások-
ról van szó; fém, fa és kompozit anyagok megmunkálása terén. Az 
elektromos kézi fúrógép feltalálójaként a FEIN több, mint 150 éve 
innovatív és verhetetlenül hatékony megoldásokat fejleszt ki a felhasz-
nálók számára, amelyek a gyártó- és a szakipar legnehezebb, tartós 
igénybevételei során is beválnak.

Gyors regisztráció – meghosszabbított garanciális idő-
szak: a 3 éves FEIN PLUS garancia.
Minden FEIN elektromos kéziszerszámhoz 3 éves FEIN PLUS 
garanciát biztosítunk. Ehhez csupán az új FEIN elektromos kézi-
szerszámot kell regisztrálni a vásárlástól számított 6 héten belül 
a www.fein.com/warranty weboldalon.

Élje át most a FEIN csiszolás világát!
Fedezze fel a FEIN akkus csiszolóprogramját és filmjét a www.fein.
com weboldalon.

FEIN – az elnyűhetetlen elektromos kéziszerszámok szakértője
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A szakkereskedők készséggel állnak rendelkezésére:

ÉV
FEIN PLUS
GARANCIA3

LI-ION AKKUMULÁTOROKRA IS

DE: C. & E. Fein GmbH, Telefon 07173 183-0, www.fein.com

HU: EW 1867 Hungária Kft, Telefon 06-28 503 100 / 101, www.fein.hu 4 014586 423951


