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4 fokozatú akkumulátoros fúrócsavarozó kefe nélküli motorral 
és QuickIN MAX szerszámcsatlakozóval. Kompromisszumok 
nélküli teljesítmény fúráshoz és menetfúráshoz 12 mm-ig, 
valamint keményfém lyukfűrészekkel történő fúráshoz.

Kefe nélküli FEIN PowerDrive motor, teljesen tokozott és porvédett, 30%-kal 
megnövelt hatásfokkal és a leghosszabb élettartammal.

Négyfokozatú fém hajtómű. Optimális vágási sebesség fémben történő fúráshoz 
és önfúró csavarokhoz.

QuickIN MAX tartozék csatlakozófelület minden QuickIN és QuickIN MAX 
tartozékhoz. Gyors váltás az alkalmazások között.

Akár 90 Nm-es, nagy forgatónyomaték.

QuickIN tömörfém fúrótokmánnyal (120 Nm), keményfémbetétes befogópofával 
és nagy szorítóerővel.

A 4. fokozatban optimális fordulatszám (3850 ford./perc) kis átmérőhöz.

A 3. fokozatban optimális fordulatszám (1950 ford./perc) 8 mm átmérőhöz.

Erőteljes menetvágás az 1. fokozatban.

Max. 25 mm-es keményfém lyukfűrészekhez alkalmas.

Elektronikus forgatónyomaték-beállítás.

10 x 400 mm csavarok behajtása, előfúrás nélkül.

2200 csavarbehajtás (5x40 mm) egyetlen akkufeltöltéssel (5 Ah).

Egyetlen töltőkészülék minden FEIN Li-ion akkuhoz, minden 
felszültségkategóriában.

Az akkumulátor töltöttségi állapota közvetlenül az akkumulátorról leolvasható.

FEIN SafetyCell technológia. Óvja az akkumulátort és a gépet a túlterheléstől, a 
túlhevüléstől és a mélykisüléstől.

3 év FEIN PLUS garancia az akkura és a töltőkészülékre.
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Akkufeszültség 18 V

Motor Kefe nélküli

Hajtómű 4 fokozatú

Interfész QuickIN MAX

Üresjárati fordulatszám
400 / 800 / 1 950 / 3 

850 1/perc

Max. nyomaték (kemény/puha) 90 / 45 Nm

Nyomatékfokozatok 15 + 1

Fúrótokmány befogása 1,5 - 13 mm

Csavarozás 10 x 400 mm

Furatátmérő acélban 25 mm

Furatátmérő fában 50 mm

Menetfúrás M 12

Tömeg akkumulátor nélkül 1,50 kg

Akkumulátoros X

1 db akkus fúrócsavarozó

1 QuickIN fúrótokmány (120 Nm)

1 db szíjkapocs

1 db mágneses bittartó

1 fogantyú

1 db műanyag szerszámkoffer


