
Vásároljon most FEIN oszcilláló szerszámot és 
válassza ki az ajándék tartozékot!
Az akció 2019. április 1. és 2019. július 31. közötti 
időtartama alatt vágjon Ön is különösen jól.

Ajándék  
tartozék akár  
60.000,- Ft + Áfa 

értékben.*

* A gyártó nem kötelező érvényű árajánlata, nem tartalmazza az áfát.N
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Eredeti FEIN az igazi profik számára:
A FEIN oszcilláló szerszámok.

FEIN QuickIN gyorsbefogó rendszer.
QuickIN szabadalmaztatott, szerszám nélküli FEIN gyorsbefogó rend-
szerrel – 3 másodperc alatti, rendkívül gyors szerszámcsere a Starlock 
szerszámbefogóval, biztonságosan és kényelmesen.

Starlock szerszámbefogók.
A tartozékok tökéletes illeszkedése a 3 dimenziós forma révén. 
A 100%-ban veszteségmentes erőátvitelért és az ezzel egyidejűleg 
megnövelt precizitásért.

kevesebb rezgés** erőátvitelért

*  A zaj egészségkárosodást okozhat. A FEIN rezgéselnyelő rendszerrel mintegy felére csökkenthető a FEIN oszcilláló szerszámok hangnyomásszintje (bekapcsolt gépen, legmagasabb for-
dulatszámon, felhelyezett szerszám nélkül mérve). Ez nem csak a kezelőre hat tartós munkavégzés, például csiszolás vagy átfogó felújítási munkák során, hanem ugyanilyen mértékben 
terheli a környezetet is.

**  Az alkalmazástól és a behelyezett tartozéktól függően a legtöbb esetben csupán az 1-es rezgési osztály érhető el. Így (az FMT 250 modellel és sok konkurens termékkel összehasonlítva) 
8-szor hosszabb ideig dolgozhat*, míg a Németországban és a legtöbb EU országban megengedett rezgésterhelés napi határértékét eléri.

AKÁR AKÁR AKÁR

csökkentett futási zajszint*

Egyszerűen helyezze be 
a tartozékot a Starlock 
szerszámbefogóba és 
pattintsa be.

Kioldáshoz nyissa ki  
a szorítókart,…

…a tartozék kido-
bódik és már kész is!

Univerzális tartozék-szerszámcsatlakozó 
a piacon elérhető legnépszerűbb multi-
funkciós gépekhez.

Minden FEIN oszcilláló szerszámhoz és 
egyéb StarlockPlus szerszámcsatlakozás-
sal rendelkező multifunkciós készülé-
kekhez.

FEIN SuperCut modellekhez és minden 
más, StarlockMax szerszámcsatlakozóval 
felszerelt oszcilláló szerszámhoz.



Válasszon ki egy modellt. 
Sőt ehhez ajándék tartozékot.

FEIN MultItalENt
A legjobb belépő a profi ligába. 

A gazdaságos megoldás mindazok számára,  
akiknek számít a minőség és a teljesítmény.

FEIN MultIMastEr
Az oszcilláló szerszámok etalonja.

Az első választás, ha univerzális használatról 
van szó kialakítási és felújítási munkák során.

20.000 Ft 
+ Áfa***

40.000 Ft  
+ Áfa***

60.000 Ft  
+ Áfa***

Árelőny akár: Árelőny akár: Árelőny akár:

FEIN supErCut
A legnagyobb teljesítményű rendszer.

Különleges alkalmazási megoldásokhoz  
maximális teljesítménnyel és élettartammal.

12 V / 250 W  18 V / 350 W  18 V / 450 W 
AFMT 12 QSL

rezgéselnyeléssel rezgéselnyeléssel rezgéselnyeléssel

ingyenes
tartozék

ingyenes
tartozék

ingyenes
tartozék

Típus

FEIN MultItalENt FEIN MultIMastEr FEIN supErCut

AFMT 12 QSL FMT 250 QSL AFMM 18 QSL FMM 350 QSL AFSC 18 QSL FSC 500 QSL

Szerszámcsatlakozás StarlockPlus* StarlockPlus* StarlockPlus* StarlockPlus* StarlockMax** StarlockMax**

Névleges teljesítmény W – 250 – 350 – 450

Akkumulátorfeszültség V 12 – 18 – 18 –

Rezgésszám ford./
perc 11 000 – 18 000 11 000 – 20 000 11 000 – 18 500 10 000 – 19 500 10 000 – 19 500 10 000 – 19 500

Tartozékok

* Starlock és StarlockPlus tartozékokhoz ** Starlock, StarlockPlus és StarlockMax tartozékokhoz.
***Az árelőny megegyezik az ajándék termékek árának átlagárával, felszorozva a darabszámmal (5/10/15). A gyártó nem kötelező érvényű árajánlata, mely nem tartalmazza az áfát.



  

    

Akár 15 ajándék-tartozék 
oszcilláló szerszám vásárlása esetén.
2019. április 1. és 2019. július 31. között minden elektromos  
oszcilláló szerszámhoz ajándék tartozékot adunk. 

TOVÁBBI TARTOZÉKOK

Többfunkciós kés

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

Rendelési szám: 6 39 03 251 21 0

Csiszolókészlet

Él- és sarokterületek gazdaságos csiszolásához, valamint köze-
pes felületekhez. Az excenter- és rezgőcsiszolók alternatívája. 
Nincs visszacsapás az éleknél. Egyszerű kezelés, nagyon jó 
lemunkálási teljesítmény. Műanyag tartólemez a munkadarab 
megjelölésére és károsodásának megelőzésére.
Szállítási terjedelem: 
1 db nagyméretű, lyukasztott háromszög csiszolótalp (élhosz-
szúság 130 mm), fajtánként 2 db lyukazott csiszolópapír, 60, 
80, és 180 szemcsemérettel. 

Rendelési szám: 6 38 06 204 21 0

FÉM

E-Cut univerzális fűrészlap       

Bimetál hullámos univerzális fogazással. Széles alkal-
mazási spektrum lemezekhez 2 mm-ig, alumínium 
profilokhoz, rézcsövekhez, fához, gipszkartonhoz és 
műanyagokhoz.

Karcsú, elkeskenyedő alak az 
optimális vágási sebességhez és a 
jó forgácselvezetéshez.

H 
mm

Sz 
mm Rendelési szám

60 28 6 35 02 151 21 0

E-Cut Fine fűrészlap

Bimetál finom 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.

Közepes szélesség, elkeske-
nyedő alak az optimális vágási 
sebességhez és a jó forgácselve-
zetéshez.
H 
mm

Sz 
mm Rendelési szám

50 30 6 35 02 157 21 0

FA

E-Cut Standard fűrészlap, ívelt

Ferde fogazás minden fa, gipszkarton és műanyag nyers-
anyaghoz, kiváló vágási minőség és jó vágási sebesség. 
Ívelt vágási geometria az optimális munkavégzéshez és a 
tiszta, precíz vágási élekhez, főként sima felületeken.

H 
mm

Sz 
mm Rendelési szám

Karcsú, elkeskenyedő alak az 
optimális vágási sebességhez és a 
jó forgácselvezetéshez.

55 35 6 35 02 227 21 0

Közepes szélesség a sokoldalú 
használhatósághoz.

50 50 6 35 02 226 21 0

Extra széles alak a maximális 
vágási teljesítményért és a hosszú 
egyenes vágásokért.

50 65 6 35 02 225 21 0

E-Cut Standard fűrészlap

Ferde fogazás minden fa, gipszkarton és műanyag nyers-
anyaghoz, kiváló vágási minőség és jó vágási sebesség.

Hosszú, széles alak a nagy munka 
mélységhez és a hatékony mun-
kavégzéshez. Elkeskenyedő alak 
az optimális vágási sebességhez 
és a jó forgácselvezetéshez.

H 
mm

Sz 
mm Rendelési szám

78 42 6 35 02 202 21 0

E-Cut Precision BIM fűrészlap

Bimetál, duplasoros japán fogazás minden fa nyersanyag-
hoz, gipszkartonhoz és lágy műanyagokhoz. Megnövelt 
élettartam és robusztus kialakítás. A leggyorsabb munka-
tempó, a legnagyobb precizitás mellett.

Extra széles alak a maximális 
vágási teljesítményért és a hosszú
egyenes vágásokért.

H 
mm

Sz 
mm Rendelési szám

50 65 6 35 02 229 21 0

FA & SZÖGEK

E-Cut Long-Life fűrészlap

Bimetál ferde fafogazással minden fa, gipszkarton és 
műanyag nyersanyaghoz. Kiemelkedő élettartam, magas 
vágási minőség, jó előrehaladás. Különösen robusztus, 
és érzéketlen a fában található szegekre (kb. max. Ø 
4 mm-ig), falazatra stb.

H 
mm

Sz 
mm Rendelési szám

Közepes szélesség, elkeskenyedő 
alak az optimális vágási sebesség-
hez és a jó forgácselvezetéshez.

50 35 6 35 02 160 21 0

Extra széles alak a maximális 
vágási teljesítményért és a hosszú 
egyenes vágásokért.

50 65 6 35 02 161 21 0

Hosszú, keskeny forma a nagy 
munka mélységért. Elkeskenyedő 
alak az optimális vágási sebesség-
hez és a jó forgácselvezetéshez. 

78 32 6 35 02 201 21 0

90 32 6 35 02 224 21 0



 

FEIN MultItalENt vagy
FEIN akkus MultItalENt

FEIN MultIMastEr vagy 
FEIN akkus MultIMastEr

FEIN supErCut vagy 
FEIN akkus supErCut 

Melyik FEIN oszcilláló szerszámot vagy FEIN 
oszcilláló szerszám készletet vásárolta?
Kérjük, mellékelje a vásárlást igazoló bizonylatot.

Melyik tartozékot szeretné ajándékba kapni?
Egyszerűen válassza ki a lenti táblázatból az ajándék tartozékot.

Mennyiség FŰRÉSZLAPOK Rendelési szám

Standard fűrészlap, ívelt 6 35 02 225 210

Standard fűrészlap, ívelt 6 35 02 226 21 0

Standard fűrészlap, ívelt 6 35 02 227 21 0

Precision fűrészlap (bimetál) 6 35 02 229 21 0 

Long Life fűrészlap (bimetál) 6 35 02 160 21 0

Long Life fűrészlap (bimetál) 6 35 02 161 21 0

Universal fűrészlap (bimetál) 6 35 02 151 21 0

Fine fűrészlap (bimetál) 6 35 02 157 21 0

Mennyiség FŰRÉSZLAPOK Rendelési szám

Long Life fűrészlap (bimetál) 6 35 02 201 21 0

Standard fűrészlap 6 35 02 202 21 0

Long Life XXL fűrészlap (bimetál) 6 35 02 224 21 0

Mennyiség EGYÉB Rendelési szám

Többfunkciós kés 6 39 03 251 21 0
Csiszolókészlet: 1 db nagyméretű, lyukasztott 
háromszög csiszolótalp (élhosszúság 130 
mm), 2- 2 lyukasztott csiszolóvászon 60-as, 
80-as, 180-as szemcseméretben

6 38 06 204 21 0

Részvételi feltételek: 
Az akció más FEIN akciókkal nem vonható össze és kizárólag FEIN oszcilláló szerszámokra vonatkozik. A vásárlásnak az akció időtartama alatt kell megtörténnie. A csere, a reklamáció, a készpénzre váltás és a jogi út kizárva. Az akcióban való 
részvételhez személyes adatok megadása szükséges. A résztvevő ezennel kifejezetten beleegyezik, hogy az akcióban való részvételhez megadott adatait a EW 1867 Hungária Kft. gyűjtse, feldolgozza, tárolja és felhasználja. Az adatok harmadik 
félnek történő továbbadása – ha másképp nincs megadva – csak az Ön hozzájárulásával történhet meg. A résztvevő ezt a hozzájárulást írásban bármikor visszavonhatja. Visszavonási szándékát kérjük, jelezze a az EW 1867 Hungária Kft,  
2100 Gödöllő, Ipari Park, 8071/47 hrsz. címen. A visszavonás beérkezése után a tárolt személyes adatokat töröljük, az akcióban való részvétel pedig megszűnik.

Dátum: Aláírás:

Vezetéknév és keresztnév:

Megszólítás:

Cég:

Utca, házszám:

Irányítószám, helység:

E-mail-cím:

Telefon: (kérdés esetére)

Egyszerűen töltse ki és küldje el a FEIN részére e-mailben (info@ew1867.hu) vagy faxon (28/404 729).

⬜   Igen, a 2019. április 1. és 2019. július 31. közötti akciós időszakban vásároltam FEIN oszcilláló szerszámot vagy oszcilláló szerszám készletet.  
A vásárlást igazoló bizonylat másolatát mellékeltem. Kérem, küldjék el nekem a következő postai címre a fentebb kiválasztott ingyenes 
FEIN tartozékot. (Kérjük, nyomtatott betűkkel töltse ki.)

⬜    Igen, egyetértek azzal, hogy a jövőben az EW 1867 Hungária Kft. e-mailben és/vagy írásban, postai úton 
tájékoztat a FEIN termékekről és akciókról, és ennek során az általam megadott adatokat használja. Az 
adatok harmadik félnek történő továbbadása – ha másképp nincs megadva – csak az Ön hozzájárulásá-
val történhet meg. Hozzájárulásom a jövőre vonatkozóan bármikor visszavonható az info@ew1867.hu 
e-mail-címre küldött e-maillel.

⬜    Szeretném a FEIN rezgőszerszámomat regisztrálni a 3 éves FEIN PLUS 
garanciára. 

Sorozatszám:

supErCut

ingyenes
tartozék

ingyenes
tartozék

Juttassa el hozzánk a vásárlást igazoló bizonylatot 
és válassza ki az ingyenes tartozékot.

ingyenes
tartozék



A gépeket és a tartozékokat nem tekintjük külön egységnek. Egyik 
sem képes teljes teljesítményt nyújtani a másik nélkül. Ezért fejlesztet-
tünk ki egy rendszert, amely optimálisan egyesíti erősségeiket.  
Az egyik oldalon a nagy teljesítményű oszcilláló szerszámok állnak, a 
másikon a piacon elérhető legátfogóbb tartozékkínálat, amely rendkí-

vül széles körű alkalmazási lehetőséget nyit meg a oszcilláló szerszám 
számára. A kettő összehangolásával a rendszer kiváló precizitást, 
maximális kényelmet, a lehető leggyorsabb munkatempót és tökéletes 
eredményt biztosít. Avagy röviden összefoglalva: mindig a megfelelő 
megoldást biztosítja több ezer professzionális alkalmazás számára.

+

Tartós
megbízhatóság

Tökéletes
összehangolt-
ság

=
Kimagaslóan
sokoldalú alkalmazási 
lehetőségek

„Made in Germany” 
minőség

A FEIN gépek előnyei:

 ꨈ Maximális teljesítményre és rendkívüli terhelhetőségre tervezve 
és gyártva professzionális ipari és kisipari alkalmazás számára.

 ꨈ A piacon elérhető legnagyobb termékválaszték nagy teljesít-
ményű hálózati és akkumulátoros kivitelben.

 ꨈ Érezhető alkalmazási előny a számtalan szabadalmaztatott 
termékjellemző, például a rezgéselnyelő rendszer révén.

Az eredeti FEIN tartozékok előnyei:

 ꨈ A piacon elérhető legszélesebb tartozékprogram mind a három 
Starlock teljesítményosztályban, az elektromos rezgőszerszá-
mok szabványában.

 ꨈ Kiváló FEIN minőség a kiemelkedő élettartamért, a legmagasabb 
vágási sebességért és a tökéletes eredményért.

 ꨈ Számtalan exkluzív FEIN tartozék az egyedülálló alkalmazási 
megoldásokért.

Kiváló eredmény a rendszerrel.
A legjobb gépekkel.
A legjobb tartozékkal.

N
ém

et
or

sz
ág

ba
n 

ny
om

ta
tv

a. 
Az

 ad
at

ok
 é

s k
ép

ek
 tá

jék
oz

ta
tó

 je
lle

gű
ek

. A
 m

ód
os

ítá
so

k 
és

 té
ve

dé
se

k 
jo

ga
 fe

nn
ta

rtv
a. 

Az
 ár

ak
 a 

20
19

. j
an

uá
ri 

áll
ap

ot
ot

 tü
kr

öz
ik

. 1
 8

8 
55

 7
10

 1
4 

0 
 0

2/
19

 H
U

4 014586 433103DE: 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

ÉV
FEIN PLUS
GARANCIA3

LI-ION AKKUMULÁTOROKRA & TÖLTŐKRE IS


