TOP DEAL
01-09 – 15-12-2021

TOOL TIPS
TIPS, ACTIES EN NIEUWE PRODUCTEN

FEIN.BE

MADE FOR
METAL. MADE
FOR YOU.
Bent u professional in de metaalbewerking? FEIN is uw betrouwbare
partner waarmee u dagelijks kwaliteitswerk aflevert en uw productiviteit
kunt verhogen. Wij zijn net als u meester in ons vak. Op basis van uw wensen vinden we altijd betere oplossingen die mens, machine en processen
verbinden met superieure systemen voor elektrische gereedschappen.
Gezamenlijk streven we consequent naar het creëren van een meerwaarde
voor u: uw blijvende succes, de waardering voor uw werk en de bescherming van uw gezondheid zijn onze drijfveren.
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Voor uw speciale eisen in de metaalbewerking bieden wij u een assortiment met meer dan 50 speciale machines en meer dan 4500 accessoires, dat
voortdurend geoptimaliseerd en uitgebreid wordt.
U krijgt altijd een perfect op elkaar afgestemde totaaloplossing uit één hand: van zagen, slijpen, doorslijpen
en polijsten tot boren en schroeven.
Ons FEIN accuprogramma ontsluit voor u nog meer
flexibiliteit bij hetzelfde vermogen als onze kabelgebonden machines. Profiteer van al onze ervaring en de
hoge eisen die FEIN stelt aan kwaliteit. Als betrouwbare
partner adviseren wij u graag persoonlijk op uw locatie.
Maak gewoon meteen online een afspraak voor een
gratis demonstratie op www.fein.be/demonstratie.
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MEER EFFICIËNTIE
BIJ HET LASSEN.

STAP 01

STAP 02

STAP 03

STAP 04

MATERIAALBEWERKING

LASNAADVOORBEREIDING

LASPROCES

LASNAADNABEWERKING

Prefab-werkstukken moeten voor
de montage vaak nog individueel
worden aangepast en bewerkt.
FEIN biedt daarvoor krachtige
haakse slijpers en boormachines.
Accuschroefboormachines met 4
versnellingen en QuickIN-systeem
maken snel en nauwkeurig boren,
tappen en schroeven met maar
één product mogelijk. Voor grotere
diameters worden efficiënte magneet-kernboormachines gebruikt.

Door de juiste lasnaadvoorbereiding kan het lasproces aanzienlijk
worden geoptimaliseerd. Voor
zuivere randen en gelijkmatige
afschuiningen zorgen FEIN-
kantenfrezen. Walshuid, vet of
roest kunnen indien nodig snel
worden verwijderd met haakse
slijpers.

Meer over de voordelen van de
FEIN-kernboormachines leest u vanaf
pagina 06.
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Snel en veilig lassen na de vakkundige lasnaadvoorbereiding. Duidelijk minder nabewerking onder
andere door gereduceerde verbindingsfouten of ongewenste
insluitingen.

Het afslijpen van de lasnaad voorkomt
latere corrosie en garandeert zo de
voorgeschreven sterkte van de verbinding. FEIN biedt daarvoor een zeer
groot productprogramma aan. Ergonomisch perfect, zwaar belastbaar en
krachtig – afhankelijk van de eisen met
gedeeltelijk tegen stof beschermde en
onderhoudsvrije motoren evenals talrijke uitrustingskenmerken die uw werk
veilig en efficiënt maken.

Meer over de lasnaadnabewerking
met FEIN haakse slijpers leest u op
pagina 10.

Lassen is een van de belangrijkste toepassingen in de metaalbewerking.
Daarom biedt FEIN u een omvangrijk programma aan toepassingsop
lossingen rondom lassen - vanaf de bewerking van de werkstukken en
randen vóór het lassen, de nabewerking van de lasnaden en de aansluitende
oppervlaktebewerking tot aan de montage op de bouwplaats.
In alle situaties die vragen om mobiliteit en flexibiliteit kunt u rekenen op
het compromisloze vermogen van de FEIN accumachines.
FEIN-machines en de bijbehorende accessoires besparen bij elke stap
tijd, inspanning en kosten.

STAP 05

STAP 06

STAP 07

OPPERVLAKTE
BEWERKING/
FINISHING

VOORBEREIDING
VOOR MONTAGE

MONTAGE OP DE
BOUWPLAATS

Bij het samenvoegen van werkstukken
tot modules worden de laatste werkstappen uitgevoerd. Naast absolute
betrouwbaarheid in elke situatie zijn
vermogen, ergonomie en mobiliteit
belangrijk. FEIN biedt hier een uitgebreid programma met accuschroefboormachines en accuslagschroevendraaiers.

Ter plaatse moet de aanpassing aan
onvoorziene omstandigheden worden
gewaarborgd. Een groot portfolio van
accuproducten voor alle omstandigheden is hier nuttig. Het FEIN-accuprogramma biedt een zeer breed aanbod
aan oplossingen. Zo wordt FEIN de
ideale begeleiding voor professioneel
werken van begin tot eind.

Optisch onberispelijke werkstukken ontstaan bij de finishing. Zuiver
afslijpen voor het lakken of perfecte rvs oppervlakken van grof slijpen
tot spiegelglans. Of u nu speciale
RVS-machines met optimale toerentalregeling zoekt of speciale
machines zoals schuurpolijstmachines, machines voor buisbewerking, bandschuurmachines, rechte
slijpers of lasnaadslijpers – FEIN
heeft de oplossing voor al uw
uitdagingen.

Meer over de montage op de bouwplaats met FEIN accumachines leest u
vanaf pagina 14.
Meer over de metaalbewerking met FEIN-producten leest u in het volgende nummer.
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STAP 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07

MATERIAALBEWERKING

"IK HEB
ÉÉN MACHINE
VOOR ALLES."
NILS LUDWIG

De projecten van staal- en metaalbouw Mäule & Beck stellen zeer
diverse eisen aan het boren. Daarom
kiest het bedrijf voor universele
magneet-kernboormachines van
FEIN. Metaalprofessional Nils
Ludwig klaart daarmee elke boorklus snel en nauwkeurig.
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Grote, kleine en diepe boorgaten, nauwkeurig verzinken, tappen en ruimen: afhankelijk van het project moeten metalen
delen heel divers worden bewerkt.

"Afhankelijk van de toepassing
werk ik met verschillende toerentallen. Voor het verzinken, tappen en
ruimen regel ik het toerental eenvoudig met een druk op de knop
omlaag."

Bij het tappen bespaart Nils zich dankzij de
geïntegreerde rechts-/linksdraaifunctie het
dure tapapparaat. Wanneer hij massieve stalen balken moet bewerken en daarom lange
booraccessoires nodig heeft, kan hij de dubbele boormotorgeleiding heel eenvoudig
traploos verstellen. Door het grote slagbereik
heeft hij voldoende montageruimte.

PROFESSIONELE TIP KERNBOREN
+ Kernboren biedt diverse mogelijkheden, bijv. boren
in stalen balken, overlappende boorgaten of boren
van meerlagige materialen en verplaatst opboren.

+ De FEIN-kernboormachine start gewoonlijk met
het hoogste toerental dat vervolgens met een druk
op de knop in stappen kan worden gereduceerd.
+ Wanneer voor het starten van de boormotor tegelijkertijd op de min- en starttoets wordt gedrukt, start
de machine dankzij de FEIN-geheugenfunctie met
het laatst ingestelde, gereduceerde toerental.
+ FEIN biedt diverse accessoires zoals bijv. tapsnelwisselboorhouder of tapinzetstukken voor blindgaten en doorlopende gaten.
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TOP DEAL

BOREN EN SCHROEVEN

ACTIEPERIODE
01.05.–15.12.2021

SNELLER BOREN.
BETER SCHROEVEN.
MEER BESPAREN.
Koop een kernboormachine en
ontvang gratis een accuslagschroevendraaier met snellader.

U B E S PA A RT
€ 440,00*

GRATIS PRODUCTEN:
+ accuslagschroevendraaier ASCD 18-300 W2
+ lithium-ion-accu (18 V / 3 Ah)
+ snellader ALG 80 BC

Zo gaat het in zijn werk: registreer na aankoop voor 3 jaar FEIN PLUS-garantie, voer de actiecode 2021FEIN10 in en krijg de
gratis producten toegestuurd. Registratie is mogelijk tot en met 15-01-2022. Deelnamevoorwaarden: www.fein.be/topdeal_nl
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KOOP EN REGISTREER EEN KERNBOORMACHINE EN
ONTVANG EEN ACCUSLAGSCHROEVENDRAAIER GRATIS
DE KLEINE, KRACHTIGE ALLROUNDER VOOR WERKPLAATS EN MONTAGE.
Ø 35 MM

PRODUCT

PRESTATIEKENMERKEN

BESTELNUMMER

ADVIESPRIJS € *
ADVIESPRIJS € **

KBU 35 QW

Universal magneet-kernboormachine met 1 versnelling,
3/4 inch Weldon

7 270 54 61 00 0

1.051,00 / 1.271,71

KBU 35 PQW

Universal magneet-kernboormachine met 1 versnelling en
permanente magneet, 3/4 inch Weldon

7 270 72 61 00 0

1.253,00 / 1.516,13

KBU 35 MQW

Universal magneet-kernboormachine met 1 versnelling,
MK2 met 3/4 inch Weldon

7 270 56 61 00 0

1.246,00 / 1.507,66

KBU 35-2 QW

Universal magneet-kernboormachine met 2 versnellingen en hoog
toerental voor efficiënt spiraalboren, 3/4 inch Weldon

7 270 58 61 00 0

1.367,00 / 1.654,07

AKBU 35 PMQW Select

Universal magneet-accukernboormachine met 1 versnelling en
permanente magneet, MK2 met 3/4 inch Weldon

7 170 02 62 00 0

1.376,00 / 1.664,96

Twee HighPower-li-ion-accu's met Bluetooth®-snellader ALG 80 BC

9 26 04 325 01 0

351,00 / 424,71

METEEN MEEBESTELLEN
HighPower-accu-startset 18 V / 5,2 Ah

KERNBOORMACHINES MET KRACHTIGE SLAG VOOR FLEXIBEL WERKEN IN DE WERKPLAATS.
TOT Ø 65 MM

+

PRODUCT

PRESTATIEKENMERKEN

BESTELNUMMER

ADVIESPRIJS € *
ADVIESPRIJS € **

KBM 50 U

Universal magneet-kernboormachine met 2 versnellingen,
MK3 met QuickIN***

7 270 40 61 00 0

1.746,00 / 2.112,66

KBM 50auto

Automatische magneet-kernboormachine met 2 versnellingen
voor zeer hoge efficiëntie en zeer geringe lichamelijke belasting,
MK3 met QuickIN***

7 270 42 61 00 0

2.103,00/ 2.544,63

KBM 65 U

Universal magneet-kernboormachine met 2 versnellingen en
fijnafstelling, MK3 met QuickIN***

7 270 43 61 00 0

2.225,00 / 2.692,25

ACCUSLAGSCHROEVENDRAAIER GRATIS

GRATIS
P RODUCTEN

PRODUCT

LEVERINGSOMVANG

BESTELNUMMER

ADVIESPRIJS € *

ASCD 18-300 W2 Select

Max. draaimoment 290 Nm, elektronische
draaimomentinstelling in 6 standen

7 115 06 64 00 0

278,00
GRATIS

Li-ion-accu

18 V / 3 Ah, gewicht 0,45 kg

9 26 04 182 02 0

81,00
GRATIS

Snellader ALG 80 BC

Bluetooth®-connectiviteit, laadstroom 8 A

9 26 04 210 01 0

81,00
GRATIS

FEIN KERNBORENPROGRAMMA MET WELDON-OPNAME
HM ULTRA 35

HSS NOVA 25

Zeer hoge hardheid van de snijtanden van
1450 HV,
hoge bewerkingssnelheid tot 45 m/min,
optimaal in alle metalen.

Zeer hoge hardheid van de snijtanden
van 64 HRC (800 HV), bewerkingssnelheid
tot 25m/min,
optimaal in staal.

Zaagdiepte 35 mm

Zaagdiepte 25 mm

Zaagdiepte 50 mm

Ø 12-60 mm

Ø 12-60 mm

Ø 12-60 mm

* Adviesprijs excl. btw ** Adviesprijs incl. btw *** In de actieperiode bovendien met 3/4" Weldon-houderschacht.
(Alle Select-machines zonder accu's en oplaadapparaat.)

HSS NOVA 50
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STAP 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07

LASNAADNABEWERKING

"HET AFSLIJPEN
MAAKT HET
VERSCHIL."
WOLFGANG PINKE

Bij Mäule & Beck worden de lasnaden
van roestvast stalen leuningen zorgvuldig
geschuurd. Tijdens dit proces moeten
onzuiverheden en kleurstoffen volledig
worden verwijderd om verdere corrosie
te voorkomen.

FEIN VOORDELEN VAN DE ACCU - HAAKSESLIJPER
+ Maximale levensduur door volledig ingekapselde PowerDrive motor, die daardoor optimaal beschermd is
van keramisch en mineraal slijpstof.
+ Hoge soepelheid en trillingsarme werking.
+ Innovatieve koelribben voor optimale warmteafvoer.
+ Extreem hoge snelheidsstabiliteit.
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De kwaliteit van de lasnaadnabewerking
is doorslaggevend voor een perfecte optiek en de corrosiebestendigheid van een
metalen constructie. Een goed voorbeeld
daarvan zijn balustrades die voortdurend
aan belastingen zijn blootgesteld en geen
zwakke plekken in het materiaal mogen
vertonen.

"Roestvrij staal slijp ik met een
langzaam toerental, zodat het
oppervlak niet zo heet wordt
en er geen aanloopkleuren
ontstaan."
Krachtig afslijpen of polijsten – metaalbouwprofessional Wolfgang Pinke grijpt altijd naar
een FEIN haakse slijper met accu. Door de
compacte bouwvorm zonder kabel kan hij
ook moeilijk toegankelijke plekken grondig
bewerken. Met de variabele toerentalinstelling kan hij daarbij de machine telkens optimaal op materiaal, slijpmiddel en werkfase
afstemmen.

PROFESSIONELE TIP SLIJPEN
+ Let bij het afslijpen van lasnaden op de korrel
grootte van het slijpmiddel, zodat u niet te veel lasmateriaal bij het materiaal verwijdert.
+ Gebruik voor roestvrij staal nooit slijpmiddelen
waarmee u van tevoren gewoon staal heeft bewerkt. Het slijpstof van het gewone staal is al voldoende om het roestvrij staal te laten corroderen.
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TOP DEAL

HAAKSE SLIJPER MET ACCU

ACTIEPERIODE
01-09 – 15-12-2021

PAKKEN
EN SLIJPEN
ZONDER EINDE.
Koop een haakse slijper met accu en ontvang
een HighPower-accu 18 V / 5,2 Ah gratis.

U B E S PA A RT TOT
WEL € 135,00*

GRATIS PRODUCT:
+ HighPower-accu 18 V / 5,2 Ah

Zo gaat het in zijn werk: Registreer na de aankoop voor 3 jaar FEIN PLUS-garantie. Voer de actiecode 2021FEIN03 in en krijg
het cadeau toegestuurd. Registratie is mogelijk tot en met 15-01-2022. Deelnamevoorwaarden: www.fein.be/topdeal_nl
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HAAKSE SLIJPER MET ACCU KOPEN, REGISTREREN...

PRODUCT

MACHINE

PRESTATIEKENMERKEN

ONBELAST
TOERENTAL 1/min

CCG 18-115 BL Select
Stofresistente en krachtige haakse
accuslijper van 18 V voor effectieve
doorslijp-, slijp- en ontbramingswerkzaamheden bij gebruik op montage.

MACHINE

PRESTATIEKENMERKEN

CCG 18-115 BLPD Select

CCG 18-125 BLPD Select

BL

ONBELAST
TOERENTAL 1/min

Stofresistente en krachtige haakse
accuslijper van 18 V met dodemansschakelaar voor effectieve doorslijp-, slijp- en
ontbramingswerkzaamheden bij gebruik
op montage.

P

BORSTELLOZE MOTOR

ADVIESPRIJS € *
ADVIESPRIJS € **

7 120 01 62 00 0

313,00
378,33

7 120 02 62 00 0

313,00
378,78

2500/8500

CCG 18-125 BL Select

PRODUCT

BESTELNUMMER

BESTELNUMMER

ADVIESPRIJS € *
ADVIESPRIJS € **

7 120 03 62 00 0

313,00
378,73

7 120 04 62 00 0

313,00
378,73

2500/8500

PADDLE SCHAKELAARCONCEPT

D

DODEMANSSCHAKELAAR

... EN HIGHPOWER-ACCU TER WAARDE VAN € 313,00 *
GRATIS ONTVANGEN!

GRATIS PRODUCT

PRESTATIEKENMERKEN

BESTELNUMMER

ADVIESPRIJS € *

HighPower-accu 18 V / 5,2 Ah
0,75 kg

9 26 04 179 02 0

135,00
OFFERT

FEIN VOORDELEN ACCU'S
+ 3 jaar garantie ook op accu's en
oplaadapparaten
+ De HighPower-accu's met krachtige cellen met
hoge stroom voor snelle resultaten en een goed
stabiel toerental zijn krachtige lichtgewichten.

+ De oplaadtoestand van de accu kan direct op de
accu worden afgelezen.
+ Compatibel met alle FEIN accugereedschappen.

+ SafetyCell-technologie beschermt de machine
en accu tegen overbelasting, oververhitting en
diepontlading.

* Adviesprijs excl. btw

** Adviesprijs incl. btw

+ 25 % lagere inwendige weerstand voor geringere
opwarming.
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STAP 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07

MONTAGE OP DE BOUWPLAATS

"OP MONTAGE
HEB IK KRACHT
EN GEEN
KABELS NODIG."
MATTHIAS WYLAND

Gecorrodeerde schroeven losdraaien,
metalen delen doorslijpen, in beton boren
en stevig vastschroeven: op de bouwplaats
hebben montageprofessionals robuuste
elektrische gereedschappen nodig die
betrouwbaar topprestaties leveren. Dan
is het goed wanneer er voor elke klus de
juiste accumachine is.

De professionals van Wyland und Kohle moeten vaak oude balustrades verwijderen, voordat
ze de nieuwe constructie kunnen monteren. Voor vastgeroeste schroefverbindingen gebruikt
Matthias Wyland de FEIN accuslagschroevendraaiers die bij linksdraaien een 10 % hoger losdraaimoment bereiken.

"Voor de boorgaten in beton heb ik een boorhamer met echt veel kracht
nodig."
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PROFESSIONELE TIP ZWAARLASTANKERS
+ Boren: gatdiameter en -diepte moeten nauwkeurig
aan de maten van de gebruikte zwaarlastankers
worden aangepast, zodat deze goed vastzitten.
+ Vastschroeven: het vastgezette anker kan met een
accuslagschroevendraaier en het op het zwaarlastanker aangegeven aanhaalmoment worden bevestigd.

Matthias wisselt naar de krachtige en compacte FEIN accuboorhamer. Dankzij een slagenergie van
2 joule kan hij daarmee zonder problemen boordiameters tot 20 mm in beton bereiken. Met de accuslagschroevendraaier van FEIN kan hij de balustrade met zijn collega snel en betrouwbaar monteren. Het
juiste draaimoment stelt hij daarbij afhankelijk van de schroefgrootte in 6 standen in.

"Als ik op de een of andere plek nog wat moet doorslijpen, slijpen of
polijsten, dan doe ik dat met de haakse slijper met accu."
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DE MULTIMASTER.
HET BESTE
ORIGINEEL.
Of het nu gaat om verbouwen, renoveren of meer industrietoepassingen – overal ter wereld vertrouwen professionals op het origineel van FEIN bij het doen van hun werk. FEIN heeft het grootste
productaanbod van multitools en het omvangrijkste accessoire-assortiment ter wereld. Zo vindt u altijd
de beste oplossing voor uw speciale eisen.
+ Modellen in 3 vermogensklassen, telkens als accu- en kabelgebonden variant.
+ Meer dan 180 accessoires in alle 3 de Starlock-vermogensklassen voor zagen, slijpen, polijsten,
doorslijpen, vijlen, snijden, schaven en reinigen.
+ Anti-vibratiesysteem maakt permanent veilig en aangenaam werken mogelijk door weinig trillingen
en uitstekende geluiddemping.

1000 MOGELIJKHEDEN, 1 SYSTEEM.
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TOP DEAL

MULTIMASTER-PAKKET

ACTIEPERIODE
01-09 – 15-12-2021

UW BESTE MULTIMASTER
MET HET GROOTSTE
ACCESSOIRE-ASSORTIMENT.
Stap nu in, kies een MULTIMASTER in de door u gewenste variant
en ontvang een accessoireset gratis.

U B E S PA A RT
€ 58,20*

GRATIS PRODUCT:
+ BEST OF E-CUT STARLOCKPLUS WOOD & METAL

Zo gaat het in zijn werk: Registreer na de aankoop voor 3 jaar FEIN PLUS-garantie. Voer de actiecode 2021FEIN07 in en krijg
het cadeau toegestuurd. Registratie is mogelijk tot en met 15-01-2022. Deelnamevoorwaarden: www.fein.be/topdeal_nl
*Adviesprijs excl. btw
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MULTIMASTER KOPEN, REGISTREREN ...

MULTIMASTER 300

UW BESTE INTRODUCTIE TOT DE PROFESSIONELE KLASSE.
Accu MULTIMASTER AMM 300 Plus Select
De effectieve accu-multitool voor verbouwing en renovatie
met bimetalen zaagblad voor hout, metaal en kunststof.
Incl. kunststof koffer.

Accu MULTIMASTER AMM 300 Plus Start
De effectieve accu-multitool voor verbouwing en renovatie met
de basisuitrusting voor zagen in hout, metalen, gipsplaten en
kunststoffen. Incl. 2 x li-ion-accu, 12 V / 3 Ah, snellader ALG 80
en kunststof koffer.

MULTIMASTER MM 300 Plus Start
De effectieve multitool met de basisuitrusting voor zagen in
hout, metalen, gipsplaten en kunststoffen. Incl. kunststof koffer.

MULTIMASTER 500

Bestelnr.: 7 129 32 62 00 0

304,00 €*
367.84 €**
Bestelnr.: 7 129 32 61 000

199,00 €*
240,79 €**
Bestelnr.: 7 229 72 61 00 0

HET ALLERBESTE IN OSCILLERENDE MACHINES.
Accu MULTIMASTER AMM 500 Plus Select
De krachtige accu-multitool voor snelle resultaten bij verbouwing en renovatie. Met bimetalen zaagblad voor hout, metaal
en kunststof. Incl. kunststof koffer.

Accu MULTIMASTER AMM 500 Plus Top
De krachtige accu-MultiTool voor snelle resultaten tijdens
verbouwing en renovatie met meer dan 30 accessoires. Voor
zagen in hout en metaal, slijpen, het zagen van tegels en
meer. Incl. 2 x li-ion-accu, 18 V / 3 Ah, snellader ALG 80 en
kunststof koffer.

MULTIMASTER MM 500 Plus
De krachtige multitool voor snelle resultaten bij verbouwing
en renovatie met bimetalen zaagblad voor hout, metaal en
kunststof. Incl. kunststof koffer.

MULTIMASTER MM 500 Plus Top
De krachtige MultiTool voor snelle resultaten tijdens verbouwing
en renovatie met meer dan 30 accessoires voor zagen in hout
en metaal, slijpen, het zagen van tegels en meer. Incl. kunststof
koffer.
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167,00 €*
202,07 €**

188,00 €*
227,48 €**
Bestelnr.: 7 129 33 62 00 0

409,00 €*
494,89 €**
Bestelnr.: 7 129 33 61 00 0

241,00 €*
291,61 €**
Bestelnr.: 7 229 67 62 00 0

304,00 €*
367,84 €**
Bestelnr.: 7 229 67 61 00 0

MULTIMASTER KOPEN, REGISTREREN ...

MULTIMASTER 700

DE STERKSTE VOOR DE HARDSTE EISEN.
Accu MULTIMASTER AMM 700 Max Select
Onze beste accu-MultiTool voor verbouwing en renovatie
met bimetalen zaagblad voor hout, metaal en kunststof.
Incl. kunststof koffer.

Accu MULTIMASTER AMM 700 Max Top
Onze beste accu-MultiTool voor de snelste resultaten bij verbouwing en renovatie met 60 accessoires. Voor het zagen in hout,
metaal, kunststof, het uitsnijden van tegels, het snijden van
siliconenvoegen en tapijten, het verwijderen van lijmresten en
het verwijderen van tegellijm. Incl. 2 x li-ion-accu, 18 V / 3 Ah,
snellader ALG 80 en kunststof koffer.

MULTIMASTER MM 700 Max
Onze beste MultiTool voor de snelste resultaten bij verbouwing
en renovatie met bimetalen zaagblad voor hout, metaal en
kunststof. Incl. kunststof koffer.

MULTIMASTER MM 700 Max Top
De beste MultiTool van FEIN voor de snelste resultaten bij verbouwing en renovatie met 60 accessoires. Voor het zagen in
hout, metaal, kunststof, het uitsnijden van tegels, het snijden van
siliconenvoegen en tapijten, het verwijderen van lijmresten en
het verwijderen van tegellijm. Incl. kunststof koffer.

262,00 €*
317,02 €**
Bestelnr.: 7 129 34 62 00 0

514,00 €*
621,94 €**
Bestelnr.: 7 129 34 61 00 0

294,00 €*
355,74 €**
Bestelnr.: 7 229 68 62 00 0

409,00 €*
494,89 €**
Bestelnr.: 7 229 68 61 00 0

...EN ACCESSOIRESET TER WAARDE VAN € 58,20 *
GRATIS ONTVANGEN.

Best of E-Cut StarlockPlus WOOD & METAL
6 E-Cut invalzaagbladen voor zaagwerk in hout en metaal.
Geschikt voor alle MULTIMASTERS van FEIN en alle andere
gangbare multitools met StarlockPlus- en StarlockMax-houder.
Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel in vergelijking met losse
aankoop. Inhoud:
telkens 2 E-Cut Long-Life-zaagbladen (50 x 35 mm, 50 x 65 mm),
telkens 1 E-Cut Universal-zaagblad (60 x 28 mm, 60 x 44 mm).
* Adviesprijs excl. btw

** Adviesprijs incl. btw

€ 58,20*
GRATIS
Bestelnr.: 3 52 22 967 03 0
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NIEUW
VANAF SEPTEMBER

De nieuwe afkortzaag metaal MKAS 355 van FEIN.

100 % PRECISIE.
100 % VEILIGHEID.
100 % FEIN-KWALITEIT.
Of u het nu een afkortzaag metaal noemt of een metaalcirkelzaag, de nieuwe MKAS 355 is het robuuste en
duurzame werkpaard met een maximale bewerkingssnelheid en een hoge oppervlaktekwaliteit.
Dankzij het vermogen van 1800 watt zorgt deze
permanent voor bovengemiddeld nauwkeurig en snel
verstek zagen van 0° tot 45° in de werkplaats en op
montage. Dat betekent voor u en uw metaalbouwers
minder nabewerking per werkstuk.

FEIN VOORDELEN MKAS 355
+ Tot 100 % vonkenvrij: koud zagen voor veilig
werken zonder stof.
+ Made for Metal: flexibel inzetbaar in de
metaalbewerking in de werkplaats of
op montage.
+ Zaagt snel en nauwkeurig: maximale bewerkingssnelheid bij minimale nabewerking.
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+ Superieure prijs-kwaliteitverhouding.
+ Veelzijdig inzetbaar: voor elk materiaal het
juiste zaagblad.

TECHNISCHE GEGEVENS

MKAS 355

Spanning

230 V

Opgenomen vermogen

1800 W

Onbelast toerental

1300 1/min

Diameter zaagblad

355 mm

Asgatdiameter

25,4 mm

Gewicht volgens EPTA

24,4 kg

Zaagdiepte bij 0°
Rond
Vierkant
Rechthoekig

100 mm
120 x 120 mm
120 x 165 mm

Zaagdiepte bij 45°
Rond
Vierkant
Rechthoekig

90 mm
90 x 90 mm
90 x 100 mm

Bij de prijs inbegrepen

MKAS 355 incl. 1 zaagblad voor bouwstaal, 1 combisleutel: binnenzeskant
6 mm en kruiskop PH2, 1 binnenzeskantsleutel 8 mm

Bestelnummer

7 236 54 60

Adviesprijs €* / Adviesprijs €**

666,00* / 805,86**

	
Traploze hoekinstelling van 0° tot 45°
voor verstek zagen: De MKAS 355 onderscheidt zich door nauwkeurig zagen met
een hoge oppervlaktekwaliteit in een breed
toepassingsgebied.

DUURZAME ZAAGBLADEN IN FEIN-KWALITEIT VOOR DE BESTE RESULTATEN:
Zaagblad voor bouwstaal
355 x 25,4 x 2,2 mm
66 T

Zaagblad voor aluminium
355 x 25,4 x 2,8 mm
80 T

Zaagblad voor roestvrij staal
355 x 25,4 x 2,4 mm
90 T

Zaagblad voor plaatstaal
355 x 25,4 x 2,4 mm
90 T

€ 124,20* / € 150,28**

€ 150,10* / € 181,62**

€ 146,90* / € 177,75**

€ 146,9* / € 177,75**

Bestelnr.: 6 35 02 301 00 0

Bestelnr.: 6 35 02 302 00 0

Bestelnr.: 6 35 02 303 00 0

Bestelnr.: 6 35 02 304 00 0

* Adviesprijs excl. btw

** Adviesprijs incl. btw
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OP DE SERVICE
VAN FEIN KUNT U
VERTROUWEN.
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3 JAAR FEIN PLUS GARANTIE

M Y. F E I N A P P E N O N L I N E - P O R TA A L

Korte registratie – verlengde garantieperiode: Op alle
FEIN elektrische gereedschappen verlenen wij u de
3 jaar FEIN PLUS-garantie. Hiervoor dient u uw nieuwe
FEIN product eenvoudig binnen 3 maanden na aankoop te registreren op www.fein.com/warranty.
Daar vindt u ook aanvullende informatie.

U hoeft alleen maar in te loggen en de FEIN servicewereld gaat voor u open. Met my.FEIN maken we het
eenvoudig voor u: we bundelen services op één
plaats en zorgen ervoor dat u deze altijd bij de hand
hebt. Dit kan eenvoudig via de app of online op my.
fein.com

F E I N R E P A R AT I E S E R V I C E

F E I N R E S E R V E O N D E R D E L E N C ATA L O G U S

Of het nu gaat om reparatie, onderhoud of garantieclaims - wij verwerken uw verzoeken snel en efficiënt
via onze geautoriseerde FEIN-dealers. Wij hebben altijd de juiste FEIN Original-reserveonderdelen op
voorraad - ook voor veel oudere modellen. Zo is uw
gereedschap altijd weer snel inzetbaar.

U vindt de juiste FEIN reserveonderdelen voor uw
elektrische FEIN-gereedschap eenvoudig online gebruik de FEIN reserveonderdelencatalogus met intuïtieve zoekfunctie en opengewerkte tekeningen
van de producten.

VERDERE FEIN-SERVICES ONLINE

FEIN SERVICEHOTLINE

Op de website vindt u nog veel meer informatie over
ons aanbod van diensten:
+ Gebruiksaanwijzingen en brochures om te downloaden
+ Veelgestelde vragen
+ Onderhoudsinstructies

Heeft u vragen over ons dienstenaanbod, reparaties
of reserveonderdelen? Heeft u technisch advies nodig of zoekt u een dealer bij u in de buurt?
Bel ons. Wij staan u persoonlijk te woord via:
0180-441600

DE ACCUWERELD VAN
FEIN: MADE FOR METAL.
Er zijn veel platformen voor accu's. Maar slechts één die machines van FEIN van energie voorziet.
Doe nu mee en raak uw enthousiasme niet meer kwijt. www.fein.be/accu

FEIN VOORDELEN
+ Of het nu gaat om slijpen, schroeven, boren,
kernboren, doorslijpen, frezen of oscilleren,
FEIN biedt voor iedere toepassing een efficiënte
accu aan.
+ Slim combineren met Select – machines, accu’s en
oplaadapparaat flexibel en naar behoefte onderling
combineren en altijd alleen aanschaffen wat u echt
nodig heeft.

+ Dankzij de combinatie van borstelloze PowerDrive-
motoren en accu's met SafetyCell-technologie
kunnen zelfs de zwaarste toepassingen snoerloos
worden uitgevoerd.
+ 3 jaar FEIN PLUS Garantie op machine, accu en
oplaadapparaat. Online registratie vereist.
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Online | FEIN producten kopen, registreren voor 3 jaar FEIN PLUS garantie (per app of online op
my.fein.com), kopie van factuur uploaden en gratis bonus toegestuurd krijgen.

Direct | Ga naar uw dealer, selecteer machines en profiteer van alle TOP DEAL acties. Als uw gewenste machine bij de dealer niet op voorraad is, bestelt uw dealer deze graag voor u.

FEIN LIVE
E RVA R E N

Maak eenvoudig online een afspraak voor een gratis demonstratie op
www.fein.be/demonstratie

3 JAAR FEIN
PLUS-GARANTIE

Registreer uw machine simpelweg online en breid de wettelijke garantie uit naar
3 jaar (incl. oplaadapparaten en Li-Ion-accu's). meer informatie via:
www.fein.com/warranty

Uw dealer geeft u graag advies:

De acties kunnen niet worden gecombineerd en zijn alleen tijdens de aangegeven actieperiode bij deelnemende dealers verkrijgbaar. Zolang de voorraad strekt.

4 014586 451732

Colofon:
C. & E. Fein GmbH (Amtsgericht Ulm, handelsregisternummer HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau
Directie: Dr. Christoph Weiß
FEIN BELGIQUE, InduTools NV, Téléphone 02/270 96 60, www.fein.be
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