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Rendelési szám: 7 116 10 64 00 0

A legnagyobb teljesítményű 12 V-os akkus csavarozó kefe 
nélküli motorral, négyfokozatú hajtóművel és levehető 
fúrótokmánnyal.

Kefe nélküli FEIN PowerDrive motor, nagy teljesítményű és karbantartásmentes 
a maximális hatékonyság és élettartam érdekében.

Levehető, teljesen fém kivitelű fúrótokmány: lenyűgöző terhelhetőség a 
legkeményebb körülmények között is.

Minden furatátmérőhöz az optimális vágási sebesség a négyfokozatú, teljesen 
fém hajtómű révén.

6 mm-es furat fémben a 4. fokozatban 2500 ford./perc fordulatszámon.

Erőteljes menetvágás az 1. fokozatban.

Önmetsző csavarokhoz optimalizált fordulatszámok.

Jól adagolható fordulatszámok a lépcsős fúróval végzett munkákhoz.

Fúrótokmány orsórögzítővel és a szorítóerő biztosításával.

Kompakt, 150 mm-es hossz (fúrótokmány nélkül).

2,5 Ah akkumulátorkapacitás akár 400 csavarozáshoz (5x 40 mm).

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

Az akkumulátor töltöttségi állapota közvetlenül az akkumulátorról leolvasható.

Övtartóval és mágneses bittartóval.

Világos LED lámpa a házon.

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

A legnagyobb teljesítményű 12 V-os akkus csavarozó kefe 
nélküli motorral, négyfokozatú hajtóművel és levehető 
fúrótokmánnyal.

Kefe nélküli FEIN PowerDrive motor, nagy teljesítményű és karbantartásmentes 
a maximális hatékonyság és élettartam érdekében.

Levehető, teljesen fém kivitelű fúrótokmány: lenyűgöző terhelhetőség a 
legkeményebb körülmények között is.

Minden furatátmérőhöz az optimális vágási sebesség a négyfokozatú, teljesen 
fém hajtómű révén.

6 mm-es furat fémben a 4. fokozatban 2500 ford./perc fordulatszámon.

Erőteljes menetvágás az 1. fokozatban.

Önmetsző csavarokhoz optimalizált fordulatszámok.

Jól adagolható fordulatszámok a lépcsős fúróval végzett munkákhoz.

Fúrótokmány orsórögzítővel és a szorítóerő biztosításával.

Kompakt, 150 mm-es hossz (fúrótokmány nélkül).

2,5 Ah akkumulátorkapacitás akár 400 csavarozáshoz (5x 40 mm).

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

Az akkumulátor töltöttségi állapota közvetlenül az akkumulátorról leolvasható.

Övtartóval és mágneses bittartóval.

Világos LED lámpa a házon.

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



Műszaki adatok Az ár tartalma:

ASCM 12 Q Select
Négyfokozatú akkus fúrócsavarozó
Rendelési szám: 7 116 10 64 00 0

Akkufeszültség 12 V

Motor Kefe nélküli

Hajtómű 4 fokozatú

Interfész QuickIN

Üresjárati fordulatszám
400 / 700 / 1 400 / 2 

500 1/perc

Max. nyomaték (kemény/puha) 40 / 20 Nm

Nyomatékfokozatok 20 + 1

Fúrótokmány befogása 1,5 - 13 mm

Csavarozás 8 x 200 mm

Furatátmérő acélban 13 mm

Furatátmérő fában 40 mm

Akkumulátoros X

1 db akkus fúrócsavarozó

1 db szíjkapocs

1 db mágneses bittartó

1 db műanyag szerszámkoffer


