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►  INTERIOR

הדור הבא: FEIN MultiMaster החדש.
ויברציות מופחתות: יותר עוצמה: פחות רעש.

עד 70% פחות ויברציות!עד 50% פחות רעש!עד 35% יותר עוצמה!חדש
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המוצר המקורי

הומצא מחדש על ידי הממציא המקורי.

 FEIN השיקה את כלי העבודה הרב-תכליתי החשמלי הראשון לפני 
יותר מ-45 שנה.

במשך עשרות שנים המשכנו לפתח את המוצר ולהפוך אותו למכשיר 
אוניברסלי מתקדם לשיפוצים ולעבודות פנים.

 האיכות רבת המוניטין ומגוון הפתרונות הייחודיים הפכו את
FEIN MultiMaster לכלי הכרחי לשימוש פרטני ותעשייתי.

היתרונות עבורך:

מעל 45 שנות ניסיון בטכנולוגיה הייחודית של כלי עבודה חשמליים 	 
רב-תכליתיים.

 	.”Made in Germany“ האיכות הגבוהה לה היית מצפה מכלים
ביצועים וורסטיליות ללא תחרות.	 
אביזרי FEIN המקוריים לתוצאות הטובות ביותר ולאורך חיים מרבי.	 

2011
FEIN MultiMaster כלי עבודה חשמלי נטען, 

משלים את מערך פתרונות השיפוץ, בזכות 
 תוספת ניידות ללא התפשרות על 

רמת הביצועים.

2014
FEIN MultiMaster החדש – 

מקסימום ביצועים, מינימום ויברציות.

FEIN MultiTalent החדש – עוצמתי 
ואוניברסלי.

FEIN MultiMaster לצפייה בסרטוני הדגמה של
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.FEIN המקור מבית 

לחוות את ההבדל.
הדור האחרון של FEIN MultiMaster שנבדק ונבחן הינו פיתוח חדש לחלוטין. הוא מפגין שורה של 
יתרונות ההופכים את העבודה למהירה יותר, נוחה יותר ובטוחה יותר באופן ברור. כל אלה הופכים 
את FEIN MultiMaster למנהיג הבלתי מעורער בקטגוריית כלי העבודה החשמליים הרב-תכליתיים 

לעבודות פנים ושיפוץ.

 FEIN MultiMaster FMM 350 Q צפה בהדגמה של 
ב-www.multimaster.co.il או אצל המפיץ שלך.

טכנולוגיה, איכות וביצועים
עמוד 3 המוצר המקורי
עמוד 4 FEIN MultiMaster FMM 350 Q
עמוד 6 FEIN מגוון כלי העבודה החשמליים הרב-תכליתיים של
עמוד 8 FEIN אביזרים מקוריים מבית

ורסטיליות
עמוד 10 חלונות ודלתות
עמוד 12 עבודות פנים
עמוד 14 קירות ורצפות
עמוד 16 תחזוקת כלי רכב וסירות
עמוד 18 פתרונות לסדנה ולבניית מודלים

מגוון גדול של מוצרים ואביזרים
עמוד 20 סטים, נתונים טכניים ומוצרים
עמוד 22 FEIN מגוון אביזרים מבית

1967
 כלי העבודה החשמלי הרב-תכליתי 

:FEIN הראשון מבית
מסור יציקות גבס.

1986
 מלטשת הדלתא הראשונה 

כובשת את השוק:
.FEIN SANDER

1995
ה-FEIN SANDER מצמיח את 
ה-FEIN MultiMaster הראשון.

השם אומר הכול הודות למגוון רחב 
וחדש של אביזרים. 

2007
 FEIN של QuickIN-פטנט )רשום( ה
מאפשר לראשונה החלפת אביזרים 

ללא כלי עזר.

FEIN MultiMaster מפותח ומיוצר בגרמניה.

זוהי דוגמא מצוינת ”לכלים חשמליים עמידים” שאנו שואפים 
לבנות. מגוון האביזרים הגדול והייחודי באיכות הידועה של 

FEIN מעניק למשתמש המקצועי פתרון כמעט לכל יישום.

2011
FEIN MultiMaster כלי עבודה חשמלי נטען, 

משלים את מערך פתרונות השיפוץ, בזכות 
 תוספת ניידות ללא התפשרות על 

רמת הביצועים.
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כבל מקצועי

רדיוס עבודה גדול וגמישות אופטימלית בעבודה 
בזכות כבל איכותי באורך 5 מטר עם בידוד גומי 

עמיד במיוחד ובאיכות מקצועית.

מערכת מונעת ויברציות

:FEIN-בלעדי ל
המארז החיצוני מופרד לחלוטין מהמנוע באמצעות יחידות שיכוך גמישות.	 
הפחתת ויברציות עד 70% המקטינה את המאמצים המופעלים על גוף 	 

המשתמש ומשפרת את בטיחות הכלי גם בשימוש רצוף.
 הפחתת רעש למינימום, תורמת לשיפור איכות החיים של המשתמש 	 

ושל הסביבה.

ממשק חיבור מכאני

ממשק חיבור מכאני )פטנט( 
לעבודה נייחת עם שולחן עבודה 

או עמוד מקדחה או לקיבוע 
מעצור עומק.

מנוע עוצמתי 

מנוע עוצמתי בהספק 350 ואט להתקדמות 	 
העבודה בקצב אופטימלי.

מנוע FEIN שרכיביו החשמליים עשויים מנחושת 	 
להספק מרבי, שימוש רצוף ויכולת עמידה בעומס 

גבוה.
ארמטורה בעלת איזון מושלם ומסבים כדוריים 	 

בשני קצותיה, לפעולה חלקה במיוחד.
מאוורר פרי פיתוח חדשני לתפוקת אוויר 	 

אופטימלית, המבטיחה קירור אידיאלי של המנוע.

טכוגנרטור

טכוגנרטור לשמירה על מהירות קבועה תחת 	 
עומס.

בקרת מהירות אלקטרונית משתנה ללא הגבלה.	 

חדש
חדש

חדש
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 "סוס עבודה" ותיק בגרסה משודרגת לחלוטין: 
.FEIN MultiMaster

FEIN MultiMaster רושם לזכותו מעל 45 שנים של הצלחה עולמית מוכחת עם 

 מיליוני משתמשים מרוצים. המוצר שפותח לשימוש מקצועי עומד ללא 
 קושי בדרישות התובעניות ביותר של בעלי המקצוע והתעשייה.

 FEIN MultiMaster FMM 350 Q ממשיך את המסורת המפוארת, ויותר 
מכך – הוא הופך את העבודה השוטפת ליעילה יותר, אמינה יותר ופשוטה יותר. 

הודות לעיצוב החדשני, הוויברציות מופחתות, העוצמה משופרת ועם זאת הוא שקט 
יותר מכל הדגמים שקדמו לו וגם מכל המוצרים המתחרים שקיימים בשוק.

:FEIN MultiMaster היתרונות של

רמת ביצועים שלא תמצא באף כלי בקטגוריה של כלים רב-תכליתיים.	 
עיצוב חדש לחלוטין עם שפע של יתרונות לשימוש השוטף.	 
מגוון רחב של אביזרים העונים על כל צורך ומתאימים לכל מצב.	 
פתרון מנצח בזכות ההתאמה המושלמת בין כלי העבודה לבין 	 

האביזרים.

QuickIN

פטנט )רשום( ה-QuickIN להידוק אביזרים בנוחיות 
וללא שימוש במפתח ברגים.

בית ממסרה מתכתי 

יכולת עמידה בעומס גבוה ואורך חיים ארוך במיוחד. 
כל חלקי הממסרה עשויים ממתכת. אמפליטודה של 

x 1.7° 2  מבטיחה יעילות מעולה בעבודה, בזכות 
יכולת הליטוש וביצועי החיתוך הגבוהים.

הרכבת כלים ואביזרים 

הידוק כלים עם כוכב 8 קצוות מבטיח העברה 
אופטימלית של המומנט לכלי, דבר המאיץ את 

התקדמות העבודה.

כל הנתונים הטכניים מופיעים בעמוד 20

טכנולוגיה
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FEIN מערכת

יחד עם FEIN MultiTalent ו-FEIN SuperCut יכולים המקצוענים ליהנות 
ממערכת מקיפה עוצמתית ואוניברסלית – החל מדגם כניסה בסיסי ועד 

לכלי לשימוש מקצועי מיוחד.

 בדוק והשווה – צפה בסקירה אצל המפיץ או ברשת, בכתובת 
www.multimaster.co.il

 הפתרון המעולה בכל היבט: 
כלי העבודה הרב-תכליתי של 

.FEIN
FEIN MultiMaster החדש קובע רף חדש בכל הקשור לבריאות, 

לבטיחות ולביצועים. בזכות שיכוך ויברציות ב-70% והפחתת רעש ב-50% 
המשתמש יכול לבצע את העבודה ביעילות וגם לשמור על הבריאות. רמת 

הביצועים המשופרת בעד 35% משאירה מאחור את כלי העבודה הרב-
תכליתיים החזקים ביותר שקיימים בשוק.

 FEIN MultiTalent החדש – 

הצטרף לליגה של המקצוענים.

 FEIN MultiMaster החדש – 

מספר 1 בכלי העבודה הרב-תכליתיים.
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MultiMaster לבין MultiTalent השוואה בין

מהירות הניסור של FEIN MULTIMASTER 350 Q החדש גדולה בעד 35% לעומת הדגם 
הקודם ולפחות כפולה מזו של המוצר המתחרה המתקדם ביותר. )נבדקה על ידי ניסור של 4 
מקטעים ריבועיים של עץ בוק בגודל X 8 2.8 ס"מ, באמצעות הלהב המסופק עם כל מכשיר.(

זמני ניסור )שניות(
60  50  40  30  20  10  0

מהירות כפולה!
FMM 350 Q

 FMM (FMT) 250 (Q) 

מוצר מתחרה 1

מוצר מתחרה 2

מוצר מתחרה 3

מוצר מתחרה 4

FEIN MultiMaster FMM 350 Q

 כלי העבודה החשמלי הרב-תכליתי המוביל.	 
מערכת שיכוך ויברציות ייחודית לעבודה חלקה במיוחד וכמעט ללא ויברציות.	 
   חזק יותר מ- FEIN MultiTalent ומכלי עבודה חשמליים רב-תכליתיים 	 

של יצרנים אחרים.
 לשמירה אופטימלית של הבריאות והבטיחות.	 
 איכות בדוקה ומוכחת במיטב המסורת הגרמנית.	 
 מאפיינים ארגונומיים מעולים ומשקל נמוך להפליא.	 
 ורסטיליות חסרת תקדים בזכות מגוון אביזרים ייחודי.	 

מידע מפורט ונתונים טכניים מופיעים בעמוד 21.

FEIN MultiTalent FMT 250/250 Q

 שער הכניסה לעולם כלי העבודה החשמליים הרב-תכליתיים.	 
 רף הביצועים של כלי העבודה החשמליים הרב-תכליתיים.	 
 מנוע מתקדם בהספק של 250 ואט.	 
 איכות בדוקה ומוכחת במיטב המסורת הגרמנית.	 
   להשיג עם או בלי מערכת ההידוק QuickIN להחלפה מהירה של 	 

אביזרים.
 מגוון מקיף של אביזרים לקשת יישומים רחבה ביותר.	 

מידע מפורט ונתונים טכניים של FEIN MultiTalent בעמוד 20.
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מחצית הרעש!

MultiMaster FMM 350 Q

MultiTalent FMT 250 Q

מוצר מתחרה

.FEIN MultiMaster 250 כמעט מחצית מרמת לחץ הקול בדגם הקודם של
)רמת לחץ הקול בפסקל נמדדת בכלי המופעל במהירות מרבית ללא אביזרים.(

)Pa-רמת לחץ קול )ב
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0

ליטוש ללא הגבלה!
MultiMaster FMM 350 Q

MultiTalent FMT 250 Q

המוצר המתחרה הטוב ביותר 

ניסור לאורך זמן גדול יותר!
MultiMaster FMM 350 Q

MultiTalent FMT 250 Q

המוצר המתחרה הטוב ביותר 

זמן עבודה מרבי אפשרי בליטוש )שעות(

 FEIN MultiMaster בהתאם לאביזרים ולתדירות, ויברציות המארז החיצוני של
 מופחתות בעד 70% בהשוואה לדגם הקודם. ברוב היישומים, סיווג הוויברציות 

של MultiMaster החדש הוא 0 )> 2.5  מ'/שנייה (.

 MultiMaster .אפילו בתרחיש הגרוע ביותר, סיווג הוויברציות הגיע לרמה 1 בלבד
מאפשר לעבוד למשך זמן ארוך פי 8 בקירוב לעומת הדגם הקודם או מוצר מתקדם 

מתחרה, לפני שמגיעים למגבלת הוויברציות היומית המומלצת בגרמניה וברוב 
מדינות האיחוד האירופי.

זמן עבודה מרבי אפשרי בניסור )שעות(

ללא הגבלה

12  10  8  6  4  2  0 16 14 12 10 8 6 4 2 0

עד 

 70%
פחות ויברציות

עד 

 35%
יותר עוצמה

עד 

 50%
פחות רעש
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אביזרים מקוריים

:FEIN אביזרים מקוריים מבית
התאמה מושלמת לכלי העבודה וליישום.

רק האביזרים המקוריים של FEIN מאפשרים ניצול אופטימלי של 
:FEIN MultiMaster הוורסטיליות והעוצמה של

האביזרים מותאמים באופן אידיאלי לתנודות, בזכות ההתקדמות   	
העצומה בפיתוח של טכנולוגיית הכלים הרב-תכליתיים החשמליים.

האביזרים מיוצרים מחומרים איכותיים ביותר ומיועדים לרמות עומס   	
גבוהות במיוחד ולאורך חיים מרבי.

 MultiMaster הופכים את FEIN עמוד מקדחה סטנדרטי יחד עם מחזיק לשולחן ועמוד מקדחה
למכונה נייחת לשימוש אוניברסלי בסדנה או באתר העבודה.

ערך מוסף גבוה
שיטת החיבור המכני המוגנת בפטנט הופכת את FEIN MultiMaster לידידותי 

במיוחד לשימוש. לדוגמה, מעצור עומק לעבודה מדויקת, שימוש בעמוד מקדחה 
או חיבור ישיר לשולחן עבודה באמצעות מסגרת חיבור לשולחן.

.FEIN MultiMaster השגת קצב עבודה אידיאלי ודיוק מרבי בשילוב עם  	
 FEIN מגוון רחב של אביזרים ייחודיים ושלל פתרונות בלעדיים של  	

ליישומים רבים.

האביזרים המקוריים של FEIN מוצעים גם במסגרת ערכות מוצר )סטים( 
של FEIN MultiMaster. למידע נוסף, עיין בעמוד 20 ואילך או בקר באתר 

www.multimaster.co.il האינטרנט בכתובת

רובה מאוד מלוכלכת ניתנת לניקוי בקלות ובמהירות וללא נזק לאריחים באמצעות מנקה רובה 
FEIN. אפילו אם הם מלוכלכים באופן קיצוני, האריחים יראו חדשים לחלוטין. אביזר הניקוי 

מאפשר חיים ארוכים והינו חלופה כדאית להסרה ומילוי מחדש של רובה. פתרון אידיאלי לבריכות 
שחייה, חדרי אמבטיה בבית ובבתי מלון ומטבחים.

ורסטיליות
כל אחד מהאביזרים המקוריים של FEIN נותן ביטוי לפיתוח המתקדם ולניסיון 

שצברנו בכלים רב-תכליתיים חשמליים במהלך 45 שנה ויותר. אנו מוסיפים 
בקביעות אביזרים חדשים ושימושיים ליישומי FEIN MultiMaster; לדוגמה, 

סט ניקוי לרובה. FEIN מובילה את השוק גם בכל הקשור להגדלת מגוון 
האביזרים שהיא מספקת.
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להבי המסור הצרים FEIN E-Cut Long-Life מצוידים בשיניים העשויות מדו-מתכת )בי-מאטל( 
בהיסט אופטימלי לחיתוך עץ. הם מתמודדים בהצלחה עם מסמרים וגם עם לבנים וחומרים 

קשים נוספים. תודות להיסט הרחב יחסית, להבי המסור יעילים מאוד בחיתוכים עמוקים 
בחומרים קשים, כגון עץ בוק גושני.

כדאיות וחיסכון
האיכות של האביזרים המקוריים מבית FEIN מבטיחה אורך חיים וביצועים 

מעולים. לדוגמה, להבי המסור FEIN E-Cut Long-Life שאנו מייצרים 
בעצמנו בגרמניה. בשילוב עם FEIN MultiMaster מתקבל מסור יעיל 

 FEIN ביותר שמתאים למגוון רחב של יישומים. בנוסף, שימוש טכנולוגיית
Multi Mounting מתאים גם לחיבור עם כלי עבודה חשמליים נפוצים של 

יצרנים אחרים. 

FEIN היא החברה היחידה שמספקת מגוון מלא של אביזרים לכל יישומי הליטוש. לליטוש קצוות, 
פרופילים ומשטחים צרים במיוחד באמצעות מגוון עצום של מוצרי ליטוש, לכל חומר ולכל משטח. 

ניקוי מושלם של האבק עם שאיבה או בלעדיה.

בלעדיות
 אביזרים רבים הינם מוצרים בלעדיים ל-FEIN ומיועדים לשימוש בכלי

FEIN MultiMaster בלבד. לדוגמה, רפידה נצמדת עגולה בקוטר 115 מ"מ 

 לליטוש משטחים גדולים. השילוב עם הרכיבים העמידים והעוצמה של
FEIN MultiMaster, מגדילה באופן משמעותי את יכולת הליטוש של רוב כלי 

הליטוש החשמליים השונים.

חדש עבור ה- FEIN MultiMaster: אביזרים חדשים לוורסטיליות גדולה יותר. 

למידע מלא על האביזרים, עיין בעמוד 22 ואילך.

E-Cut Long-Life להבי מסור
להבי מסור FEIN E-Cut צרים במיוחד, באיכות בדוקה ומוכחת לאורך חיים.

כעת בגרסה המיועדת לשקעים קטנים, ברוחב החל מ-10 מ"מ.

:FEIN של Multi Mounting טכנולוגיית
 רבים מהאביזרים המקוריים החדשים של
FEIN MultiMaster משלבים מעתה שתי 

מערכות הידוק: מערכת כוכב 8 קצוות הבדוקה 
והמוכחת של FEIN ומערכת סטנדרטית של 12 
פינים. סידור זה מאפשר לחבר את האביזרים 

של FEIN לכלי עבודה רב-תכליתיים של יצרנים 
אחרים ללא צורך במתאם חיבור, דבר שתורם 

לשיפור הביצועים שלהם ברוב המקרים.

סט ניקוי לרובה
לתוצאות מרשימות, מהירות ואפקטיביות בקלי 
קלות. החלופה להסרה ומילוי מחדש של רובה.

FEIN 
Bosch 
Rigid 

Makita 
Milwaukee

חדש
מתאים ל:



ורסטיליות

ליטוש פינות, קצוות ומשטחים גדולים באופן מושלם 
באמצעות כלי עבודה חשמלי אחד.

MultiMaster מאפשר לשפץ בקלות וביעילות משטחים צבועים ושחוקים, כגון 

חלונות עץ, דלתות מוסך ומדרגות. האביזרים המקוריים של FEIN מאפשרים 
לטפל בצורה מדויקת במשטחים, פינות, קצוות, חריצים, פרופילים ובמקומות 

קשים לגישה. השתמש בלהב מסור קטוע כדי להסיר מרק ישן בקלות ובמהירות, 
וברפידה נצמדת עגולה כדי לעבוד במהירות על משטחים גדולים.

כל הדגמים ומספרי ההזמנה מופיעים בעמוד 20 ואילך.

10

היתרונות עבורך:

שלל פתרונות לעבודות שיפוץ מקיפות – מיצרן אחד.  	
אביזרים מקוריים של FEIN המבטיחים תוצאות מעולות ואורך   	

חיים ארוך במיוחד. 
ליטוש פינות וקצוות באיכות מושלמת כמו במשטחים גדולים –   	

באמצעות כלי אחד בלבד, עם שאיבה או בלעדיה.
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ליטוש מרווחיםהסרת שמשות מחלונות ליטוש פינות/קצוות

חלונות ודלתות

 רפידת ליטוש משולשת בלי 
הדף חוזר לליטוש קצוות ופינות.

מרק פגום ניתן להסרה בקלות 
בלי להסתכן בשבירת השמשה, 

באמצעות להב מסור קטוע 
 .HSS מפלדת

רפידת ליטוש שטוחה מתאימה 
גם למרווחים צרים, כמו רפפות 

תריסי חלון.

ליטוש משטחים

הרפידה הנצמדת העגולה מפגינה 
יכולת ליטוש גבוהה של משטחים 

ישרים העולה בהרבה על זו של כלי 
ליטוש רב-תכליתיים או אקצנטרים. 

ליטוש ללא אבק

ניתן להשתמש בשואב האבק 
האפקטיבי בשילוב עם הרפידה 

הנצמדת העגולה, רפידת הליטוש 
המשולשת עם החורים ומשוף 

הקרביד. שואב האבק העוצמתי 
והוורסטילי FEIN Dustex בעל 

פונקציית ההפעלה האוטומטית 
מאפשר לשמור על סביבת עבודה 

נקייה מאבק. מידע מפורט על 
FEIN Dustex מופיע בעמוד 27.

ליטוש חריצים ופרופילים

הסט לליטוש פרופילים הוא פתרון 
אידיאלי לליטוש לוחות לשון/חריץ 
וסוגים רבים נוספים של פרופילים 

קעורים וקמורים.

ליטוש גס

משוף הקרביד מאפשר להסיר 
צבע ישן וסימני שחיקה בולטים 

במהירות וביעילות.



כל מה שתצטרך בכלי אחד: 
העוזר המקצועי לעבודות פנים

FEIN MultiMaster הוא הכלי המושלם לעבודות פנים והתקנות. מעתה 

ניתן לבצע עבודות ידניות שגוזלות זמן רב, במהירות וביעילות רבה בעזרת 
MultiMaster FMM 350 Q. הוא מנסר הכול – החל בחתכים ושקעים עדינים 

ועד קורות כבדות ומבני עץ. FEIN MultiMaster מעניק תוצאות מרשימות, 
במיוחד בזוויות ופינות צרות, והעבודה מהירה ואינה מעייפת.

כל הדגמים ומספרי ההזמנה מופיעים בעמוד 20 ואילך.

ורסטיליות

12

היתרונות עבורך:

ניסור, ליטוש, הפרדה הן רק חלק קטן ממגוון אפשרויות העבודה   	
העצום של FEIN MultiMaster בתחום עבודות הפנים.

מערכת ההידוק QuickIN להחלפת אביזרים נוחה ומהירה ללא   	
שימוש בכלים כלשהם.

אביזרים מקוריים של FEIN המבטיחים תוצאות מעולות ואורך   	
חיים ארוך במיוחד.
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שקעים

 חיתוך cut-out ברוחב שפה 
של 10 מ"מ או יותר בצורה קלה 

 ופשוטה בעזרת להב המסור
.E-Cut Long-Life

התקנות

חיתוכים נקיים אפשריים עם להב 
.M-Cut המסור

חיתוך מדויק

ניסור שקעים עבור התקנות המשך 
אינו מהווה בעיה.

חיתוך לוחות גבס

להבי המסור E-Cut מנסרים בקלות 
לוחות גבס ובצמוד למשטח.

שחזור רהיטים

אביזרים לליטוש ולפוליש, להסרה 
מהירה של סימני השנים ולשחזור 

יופיו המקורי של הריהוט.

ניסור צמוד לקיר

 E-Cut להב המסור האוניברסלי
מאפשר לנסר צינורות באופן צמוד 

לקיר.

עבודות התקנה

 E-Cut להבי המסור העמידים
Long-Life המצוידים בשיניים 

העשויות מדו-מתכת )בי-מאטל(, 
מאריכים ימים ומנסרים ללא קושי 

אפילו עץ עם מסמרים.

ניסור מבני עץ

 E-Cut להב המסור האוניברסלי
מאפשר לבצע חתכים נקיים בעומק 
60 מ"מ במבני עץ, עם מעצור עומק 

או בלעדיו.

עבודות פנים

חיתוכי cut-out זעירים במיוחד

סט מסור ושופין הכולל שני להבי 
מסור M-Cut ושופין קרביד, מאפשר 

לבצע חיתוכי cut-out זעירים 
במקומות צרים, במגוון חומרים: 

פיברגלס, קרטון, פולימרים מחוזקים 
בסיבי פחמן, עץ ופח.
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פירוק, התאמה, החלפה: 
הפתרון המושלם לקירות ולרצפות.

FEIN MultiMaster מתמודד היטב עם כל משימה שקשורה לקירות ולרצפות – 

החל בשיפוץ של חדרי מגורים ואמבטיה ועד לחידוש ועיצוב מחדש של חללים 
פנימיים וחיצוניים. הודות למגוון האביזרים שפותחו במיוחד ליישומים מוגדרים 

ובזכות נוחות השימוש, FEIN MultiMaster חוסך זמן ומאמצים בכל שלבי 
העבודה.

כל הדגמים ומספרי ההזמנה מופיעים בעמוד 20 ואילך.

היתרונות עבורך:

מערכת אוניברסלית רבת עוצמה שחוסכת לך זמן ועבודה ידנית   	
מתישה. 

FEIN MultiMaster העוצמתי מתמודד עם עומס עבודה גבוה,   	
הפתרון המושלם לשימוש רצוף בתנאים קשים ביותר.

מגוון רחב של אביזרים מקוריים מבית FEIN למגוון יישומים גדול   	
ולתוצאות מהירות ומעולות.



ניסור פנלים

להב מסור E-Cut לחיתוך חיבורים 
זוויתיים בפנלים. 

15

קירות ורצפות

הסרת שאריות דבק

חידוש רובה

להב המסור הקטוע יהלום בעל 
אורך חיים מרשים מותאם לעבודה 

ברובה עמידה לקיפאון על בסיס 
שרף אפוקסי בעבודות חוץ 

ובבריכות שחייה.

ליטוש פרקט

במקומות שאחרים לא מעזים 
לדרוך, MultiMaster מעניק 

תוצאות מעולות.

חיתוכי cut-out לאחר ההתקנה

להב המסור העגול עם מעצור העומק, 
הינו פתרון אידיאלי לעבודות השלמה 

ברצפות שהתקנתן הסתיימה.

התאמת משקופי דלתות

ניקוי רובה

מנקה הרובה מאפשר ניקוי רובה 
מלוכלכת ביעילות ובמאמץ מזערי. 

חיתוך פרקט עץ ולמינציה

פרקט עץ למינציה או חומרים 
מרוכבים – להב המסור 

האוניברסלי E-Cut חותך כל חומר 
בדיוק מושלם. 

ליטוש משטחים

הכישרון הוורסטילי: משוף הקרבית 
מחליק דבק אריחים ומיישר את 

המשטח. 

 E-Cut Long-Life להב המסור
העמיד והרחב הוא הכלי האידיאלי 

לחיתוך משקופים לפי מידה.

שאריות דבק של שטיחים לא 
עומדות בפני סכין הגירוד הקשיח.

להב מסור קטוע מקרביד להסרת רובה פגומה בפינות ובקצוות 
האריחים בצורה מדויקת ללא חיתוך יתר.

הסרת רובה מאריחים



על הכביש ועל המים:
תחזוקת כלי רכב וסירות

מגוון השימושים והיכולות הייחודיות של FEIN MultiMaster הופכים אותו לשותף 
הנאמן של כל מי שעוסק בתיקון ושיפוץ של כלי רכב באופן שגרתי. התכנון 
המתקדם של הכלי מבטיח דיוק גבוה וויברציות מינימליות, תכונה חשובה 

במיוחד כשמדובר בשימוש רצוף, חיתוך בתנאי עבודה מאומצים ובטיפול במגוון 
חומרים רחב. האבזרים שלו מותאמים באופן מושלם למשימות הרלוונטיות, ולכן 

הוא הכלי האידיאלי לתחזוקה של כלי רכב וסירות.

כל הדגמים ומספרי ההזמנה מופיעים בעמוד 20 ואילך.

ורסטיליות

16

היתרונות עבורך:

כוח מרבי גם בתנאים הקשים ביותר, בזכות מנוע FEIN עוצמתי   	
בהספק של 350 ואט המצויד בטכוגנרטור. 

תוצאות מושלמות כל פעם במגוון חומרים עצום, בזכות   	
.FEIN האביזרים המקוריים של

איכות של "FEIN "Made in Germany לעמידות מרבית ואורך   	
חיים ארוך במיוחד לכלי ולאביזרים. 

 להבי מסור עמידים מפלדת HSS לתיקון מהיר של מקטעים. ניתן 
 לסובב את להב המסור על גל ההינע מספר פעמים להשגת חיי 

להב ארוכים יותר.

תיקון מקטעים
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תחזוקת כלי רכב וסירות

התקנות המשך 

להב המסור M-Cut הוא פתרון 
אידיאלי להתקנות המשך. תוצאות 

מדויקות ללא שום נזק.

שיקום סיפוני סירות העשויים עץ טיק 

שיקום מלא לסיפוני ספינות – עד 80% יותר מהר מהשיטות המקובלות. תחילה יש להסיר את חומר האיטום הפגום 
מהמרווחים באמצעות להב החיתוך המיוחד של FEIN. לאחר מכן יש לנקות את החיבורים בעזרת להב מסור קטוע 

 מקרביד וליישם חומר חדש. עודפי חומר ניתן ולהחליק במהירות ובאופן נקי בעזרת סכין הגירוד הקשיח עם המעצור. 
בשלב האחרון יש ללטש את כל שטח הדק.

תיקונים קטנים

 ניתן להרחיק מקטעים פגומים 
של גוף סירה מפיברגלס באמצעות 
להב מסור מפלדת HSS, בלי לפגוע 

במבנה המרובד.

שיקום חומרים אקריליים 
ופוליקרבונט

השתמש בגיליון ליטוש מיוחד 
להסרת סריטות ממשטחי ג'לקוט, 
אקריליק ופוליקרבונט. עיבוד חוזר: 
.FEIN EXTRA polish -השתמש ב

ליטוש

לניקוי ותיקון מהיר ומדויק של 
פגמי צבע ופגיעות. רפידת הליטוש 

המשולשת מלטשת ביעילות 
ובצורה אחידה.

חיתוכי cut-out מדויקים

סט ה-MiniCut והשופין מאפשרים 
לבצע חיתוכים מדויקים במקומות 

בעלי נגישות מוגבלת. שימוש 
אוניברסלי לניסור ושיוף של קצוות 

ברוחב 10 מ"מ ומעלה.

הסרת ציפויי איטום

סכין גירוד קשיח עם מעצור 
שמתאים גם להסרת ציפויי איטום 

וציפויים נוספים קשים להסרה, 
בקלות ובמהירות.

17
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תמיד רעיון טוב:
פתרונות לסדנה ולבניית מודלים.

FEIN MultiMaster בתצורה ניידת או נייחת, הוא הכלי המדויק והמושלם לטיפול 

בכל הפרטים הקטנים. מגוון האביזרים המקיף פותח בפניך עולם עצום של 
יישומים ופתרונות לקשת רחבה של משימות עבודה. הוא מרשים בזכות מהירות 

העבודה, הטיפול הגמיש ורמות הדיוק הגבוהות, המאפשרות לבצע אפילו 
עבודות עדינות.

כל הדגמים ומספרי ההזמנה מופיעים בעמוד 20 ואילך.

ורסטיליות

היתרונות עבורך:

FEIN MultiMaster הוא כלי ורסטילי ועוצמתי, פתרון מעולה   	
לעבודה בסדנה ולבניית מודלים. 

מערכת הכוללת את כל הדרוש לך בזכות הוורסטיליות של מגוון   	
.FEIN האביזרים המקוריים של

דיוק מעולה עד לפרט הקטן ביותר, ביצוע נקי ומושלם בקשת   	
רחבה של חומרים. 

עבודה בתצורה נייחת

בלעדי ל-FEIN MultiMaster: יכולת קיבוע לעמודי מקדחה 
סטנדרטיים מבטיחה חיתוך בדיוק מוחלט, בעומקים מדויקים, כנדרש 

במגרעות חיבור. 
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 סט המסור ושופין הינו פתרון אידיאלי לשקעים קטנים. שני להבי 
מסור M-Cut במידות רוחב שונות ושופין קרביד מבטיחים דיוק מרבי 

וחיתוך נקי ביותר.

סט מסור ושופין

שופין הקרביד הוא פתרון אידיאלי 
לשיוף והסרת שבבים. ניתן להשתמש 

בו גם בתצורה נייחת, בשימוש עם 
.FEIN מחזיק לשולחן ועמוד מקדחה

שיוף 

 MiniCut אביזר שופין היהלום של
וסט השופינים הם פתרון מושלם 

להשחזת להבים וכלי עבודה.

השחזה 

להבי המסור M-Cut הצרים 
מתמודדים ללא קושי עם שקעים 

ברוחב 10 מ"מ או יותר.

ניסור 

19

עבודה בסדנה ובניית מודלים
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סטים

FEIN Cordless MultiMaster FEIN MultiTalent QuickStart FEIN MultiTalent Start

AFMM 14  FMT 250 Q  FMT 250 דגם

מערכת אוניברסלית מונעת בסוללות נטענות, 
 לעבודות פנים ולשיפוץ, עם אביזרים עבור 

מגוון רחב של יישומים.

 המערכת האוניברסלית לעבודות פנים 
ושיפוצים עם טכנולוגיית QuickIN ואביזרים 

בסיסיים לליטוש וניסור.

המערכת האוניברסלית לעבודות פנים 
 ושיפוצים, הכוללת אביזרים בסיסיים 

לליטוש וניסור.

● ● – QuickIN

– – – "ניתוק" המנוע מגוף המכשיר להפחתת הוויברציות.

● ● ● כיוון מהירות אלקטרוני

– – – טכוגנרטור

● – – ממשק חיבור מכני

● ● ● הידוק כלים עם כוכב 8 קצוות

● ● ● משטח אחיזה רך

– 250 250 ואט צריכת הספק

11,000 – 18,000 11,000 – 20,000 11,000 – 20,000 )OPM( ויברציות לשנייה ויברציות

 2 x 1.6  2 x 1.6  2 x 1.6 מעלות אמפליטודה

1.7 1.4 1.3 ק"ג ]EPTA משקל ]לפי

– 5 5 מ' אורך הכבל

14.4 – – וולט מתח סוללה

4 – – אמפר-שעה קיבולת הסוללה

7 229 09 61 7 229 43 61 7 229 44 61 מספר הזמנה

רפידת ליטוש, גיליונות ליטוש, 5 יחידות מכל רמת 
חספוס )60, 80, 120, 180(, להב מסור אוניברסלי 

E-Cut  )44 מ"מ(, סכין גירוד קשיח עם מעצור, 

 E-Cut להב מסור ,HSS להב מסור קטוע מפלדת
Long-Life  )65 מ"מ(, להב מסור קטוע מקרביד, משוף 
 ,Li-Ion 4 Ah 2 סוללות  ,ALG 50 קרביד, מטען מהיר

מזוודת נשיאה קשיחה

רפידת ליטוש, גיליונות ליטוש, 3 יחידות מכל רמת 
 E-Cut חספוס )80, 120, 180(, להב מסור אוניברסלי

 )44 מ"מ(, מזוודת נשיאה קשיחה

רפידת ליטוש, גיליונות ליטוש, 3 יחידות מכל רמת 
 חספוס )80, 120, 180(, להב מסור אוניברסלי

E-Cut  )44 מ"מ(, מזוודת נשיאה קשיחה

המחיר כולל:

 התאמה מושלמת לכל מטרה: 
.FEIN הסטים של הכלים הרב-תכליתיים של

 בין אם אתה משתמש בכלי FEIN MultiMuster או 
בכלי FEIN MultiTalent, ובין אם כלי העבודה שלך מופעל בחשמל או 

באמצעות סוללות נטענות – מערך הכלים הרב-תכליתיים והאביזרים של 
FEIN נותן מענה על כל הצרכים השוטפים של המשתמש המקצועי. הסטים 

השימושיים ומגוון האביזרים הרחב מקנים ורסטיליות חסרת תקדים בכל 
משימות עבודות הפנים והשיפוצים.

לרשותך מגוון סטים איכותיים של FEIN, החל בסטים בסיסיים ועד סט כלים 
.FEIN Dustex מלא הכולל שואב אבק עוצמתי ואוניברסלי מדגם

20
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FEIN MultiMaster Top Extra FEIN MultiMaster Top FEIN MultiMaster QuickStart

FMM 350 Q  FMM 350 Q FMM 350 Q 

 מערכת עוצמתית ואוניברסלית לעבודות פנים ולשיפוץ, עם 
 מערך ציוד מקיף ביותר לעבודה ורסטילית במיוחד, כולל 

שואב אבק לשימוש במגוון יישומים.

מערכת עוצמתית ואוניברסלית לעבודות פנים ולשיפוץ, עם 
מערך אביזרים מקיף ביותר עבור מגוון יישומים עצום.

מערכת עוצמתית ואוניברסלית לעבודות פנים ולשיפוץ, עם 
אביזרים עבור מגוון רחב של יישומים.

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

350 350 350

10,000 – 19,500 10,000 – 19,500 10,000 – 19,500

 2 x 1.7  2 x 1.7  2 x 1.7 

1.4 1.4 1.4

5 5 5

– – –

– – –

7 229 42 63 7 229 42 61 7 229 42 62

רפידת ליטוש, גיליונות ליטוש, 3 יחידות מכל רמת חספוס )60, 80, 120, 
180(, רפידת ליטוש עם חורים, גיליונות ליטוש, 3 יחידות מכל רמת חספוס 

)60, 80, 120, 180(, רפידה נצמדת בקוטר 115 מ"מ, גיליונות ליטוש עם 
 חורים, 2 יחידות מכל רמת חספוס )60, 80, 180(, התקן שאיבת אבק, 

סכין גירוד קשיח עם מעצור, להב מסור E-Cut Long-Life אחד מכל גודל 
 )35 מ"מ, 65 מ"מ(, להב מסור אוניברסלי E-Cut  )44 מ"מ(, להב מסור 

קטוע מפלדת HSS, להב מסור קטוע מקרביד, משוף קרביד, שואב אבק 
Dustex  25 ליטר, מזוודת נשיאה קשיחה

 רפידת ליטוש, גיליונות ליטוש, 3 יחידות מכל רמת חספוס 
)60, 80, 120, 180(, רפידת ליטוש עם חורים, גיליונות ליטוש, 3 יחידות 
מכל רמת חספוס )60, 80, 120, 180(, רפידה נצמדת בקוטר 115 מ"מ, 

גיליונות ליטוש עם חורים, 2 יחידות מכל רמת חספוס )60, 80, 180(, התקן 
 ,HSS שאיבת אבק, סכין גירוד קשיח עם מעצור, להב מסור קטוע מפלדת

להב מסור  E-Cut Long-Life אחד מכל גודל  )35 מ"מ, 65 מ"מ(, להב מסור 
אוניברסלי E-Cut   )44 מ"מ(, להב מסור קטוע מקרביד, משוף קרביד, 

מזוודת נשיאה קשיחה

 רפידת ליטוש, גיליונות ליטוש, 3 יחידות מכל רמת חספוס 
 )60, 80, 120, 180(, סכין גירוד קשיח עם מעצור, להב מסור קטוע 
מפלדת HSS, להב מסור E-Cut Long-Life  )65 מ"מ(, להב מסור 

אוניברסלי E-Cut   )44 מ"מ(, מזוודת נשיאה קשיחה

www.fein.com/vibration 21ערכי פליטה )קול/ויברציות( מוצגים בכתובת
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אביזרים

.FEIN מגוון האביזרים של

המגוון הרחב ביותר שמציע לך איכות מעולה ופונקציונליות מהשורה הראשונה.

הייחודיות של משפחת האביזרים המקוריים של FEIN מתבטאת במגוון אפשרויות, באיכות ובוורסטיליות. היא פותחה במיוחד 
כדי לתת מענה לדרישות מעשיות, נבדקה ביסודיות ומצטרפים אליה בהתמדה אביזרים חדשים ושימושיים. אביזרי המערכת 
המקוריים של FEIN הם ערובה לאמינות מוחלטת, תוצאות מדויקות ואורך חיים ארוך ביותר. השתמש באביזרים מקוריים של 

FEIN כדי להפיק את מלוא התועלת מכלי העבודה החשמלי של FEIN שברשותך!

חדש

מספר להזמנהכמותרוחב מ”מ
6516 35 02 127 01 7
6536 35 02 127 02 0
65106 35 02 127 03 0

מספר להזמנהכמותרוחב מ”מ
6516 35 02 161 01 0
6536 35 02 161 02 0
65106 35 02 161 03 0

HSS להב מסור עגול מפלדת
לניסור פלסטיק, פלסטיק מחוזק בסיבי זכוכית, 

עץ, ֶמֶרק, נחושת/סגסוגות נחושת ופח בעובי 
עד 1 מ”מ.

מספר להזמנה כמות  Ø מ”מ 
6 35 02 096 02 3  1  63
6 35 02 096 01 7  2  63
6 35 02 096 05 0  5  63

6 35 02 097 02 7  1  80
6 35 02 097 01 1  2  80
6 35 02 097 05 0  5  80

HSS להב מסור קטוע מפלדת
לניסור פלסטיק, פלסטיק מחוזק בסיבי זכוכית, 

עץ, ֶמֶרק, נחושת/סגסוגות נחושת ופח בעובי עד 
1 מ”מ. פתרון אידיאלי לעבודה בפינות.

מספר להזמנה כמות  Ø מ”מ 
6 35 02 106 01 5  1  80
6 35 02 106 07 0  2  80
6 35 02 106 08 0  5  80

להב מסור קטוע עם בליטה
לניסור חומרים רכים בלבד, פתרון אידיאלי 

לעבודה בפינות, צמוד לפני השטח.

מספר להזמנה Ø מ”מ  
6 35 02 113 01 9   84

להב מסור עגול מפלדת HSS, עם בליטה
לניסור פלסטיק, פלסטיק מחוזק בסיבי זכוכית, 

עץ, ֶמֶרק, נחושת/סגסוגות נחושת ופח בעובי 
עד 1 מ”מ, צמוד לפני השטח.

מספר להזמנה כמות  Ø מ”מ 
6 35 02 144 01 4  1  85
6 35 02 144 02 0  5  85

E-Cut Long-Life להבי מסור
שיניים עשויות מדו-מתכת )בי-מטאל(, עם בליטה, 

מהירות חיתוך גבוהה. עמידות וחוזק גבוהים 
במיוחד. לחיתוך עץ קשה, עץ רך וכל חומרי העץ 

האחרים, לרבות עץ המכיל מסמרים. מתאים 
במיוחד גם לחיתוך פלסטיק ולוחות גבס. מתאים 
לכל כלי העבודה הרב-תכליתיים הנפוצים תודות 

.FEIN Multi Mounting לטכנולוגיית

אורך 30 מ”מ, צורה 184

מספר להזמנה כמות  רוחב מ”מ 
6 35 02 184 01 0  1  10
6 35 02 184 02 0  3  10
6 35 02 184 03 0  10  10

אורך 33 מ”מ, צורה 183

מספר להזמנה כמות  רוחב מ”מ 
6 35 02 183 01 0  1  20
6 35 02 183 02 0  3  20
6 35 02 183 03 0  10  20

אורך 50 מ”מ, צורה 160

מספר להזמנה כמות  רוחב מ”מ 
6 35 02 160 01 0  1  35
6 35 02 160 02 0  3  35
6 35 02 160 03 0  10  35

אורך 50 מ”מ, צורה 161

  
  
  
  

E-cut להב מסור סטנדרטי
לניסור עץ בעובי עד 50 מ”מ, לוחות גבס 

 ופלסטיק רך. חדירה קלה ופשוטה לחומר 
בכל נקודה שהיא. מתאים לכל כלי העבודה 
הרב-תכליתיים הנפוצים תודות לטכנולוגיית 

.FEIN Multi Mounting

אורך 50 מ”מ, צורה 133

מספר להזמנה כמות  רוחב מ”מ 
6 35 02 133 01 7  1  35
6 35 02 133 03 0  3  35
6 35 02 133 04 0  10  35

אורך 50 מ”מ, צורה 134

מספר להזמנה כמות  רוחב מ”מ 
6 35 02 134 01 5  1  65
6 35 02 134 02 5  3  65
6 35 02 134 03 0  10  65

E-cut להב מסור מדויק
מהירות חיתוך ודיוק מרביים תודות לשן היפנית 

בעלת השורה הכפולה. לניסור עץ בעובי עד 
50 מ”מ, לוחות גבס ופלסטיק רך. מתאים לכל 

כלי העבודה הרב-תכליתיים הנפוצים תודות 
.FEIN Multi Mounting לטכנולוגיית

אורך 50 מ”מ, צורה 126

מספר להזמנה כמות  רוחב מ”מ 
6 35 02 126 01 3  1  35
6 35 02 126 03 0  3  35
6 35 02 126 04 0  10  35

אורך 50 מ”מ, צורה 127

  
  
  
  

E-cut להב מסור אוניברסלי
מגוון יישומים רחב תודות לשיניים העשויות 
מדו-מתכת )בי-מטאל(. לניסור עץ בעובי עד 

60 מ”מ, פלסטיק, פח עד 2 מ”מ, צינורות 
ופרופילים מנחושת או מאלומיניום. מתאים לכל 

כלי העבודה הרב-תכליתיים הנפוצים תודות 
.FEIN Multi Mounting לטכנולוגיית

אורך 60 מ”מ, צורה 151

מספר להזמנה כמות  רוחב מ”מ 
6 35 02 151 01 8  1  29
6 35 02 151 02 0  3  29
6 35 02 151 03 0  10  29

אורך 60 מ”מ, צורה 152

מספר להזמנה כמות  רוחב מ”מ 
6 35 02 152 01 0  1  44
6 35 02 152 02 0  3  44
6 35 02 152 03 0  10  44

סט אביזרים מובחרים E-cut לניסור
כולל 6 להבי ניסור E-Cut במחיר מיוחד. מכיל: 

   E-Cut x 1 אוניברסלי 29 מ"מ ו- 44 מ"מ, 
 E-Cut Long-Life   x 2 35 מ"מ, 

E-Cut Long-Life x 2 65 מ"מ, בתיבה 
שימושית מפלסטיק קשיח. מתאים לכל כלי 

העבודה הרב-תכליתיים הנפוצים תודות 
.FEIN Multi Mounting לטכנולוגיית

6 35 02 152 15 0 מספר להזמנה 

חדש

חדש

ניסור



23

E-cut סט להבי מסור
 E-Cut   x 1 :שונים E-Cut כולל 3 להבי מסור
מדויק ברוחב 65 מ”מ, E-Cut   x 1 סטנדרטי 

 ברוחב 35 מ”מ, E-Cut   x 1 אוניברסלי ברוחב 
44 מ”מ. עם להבים אלו, אין עבודת ניסור 

 העומדת בדרכם! מתאים לכל כלי העבודה 
הרב-תכליתיים הנפוצים תודות לטכנולוגיית 

.FEIN Multi Mounting

6 35 02 127 04 0 מספר להזמנה 

להב מסור מפלדת HSS לחיתוך עץ
 להב מסור עגול מפלדת HSS לחיתוך עץ –

“מסור המיני העגול” הוא פתרון אידיאלי לחיתוך 
בקווים ישרים ארוכים ולחיתוך cut-out ברצפות 

פרקט מותקנות, למינציה וחיפוי קירות.

מספר להזמנה Ø מ”מ  
6 35 02 154 01 0  100

סט להב מסור
להב מסור מפלדת HSS לחיתוך עץ, קוטר 

100 מ”מ, כולל מעצור עומק. מתאים רק לכלי 
עבודה FEIN MultiMaster נטענים וכאלה 

המופעלים באמצעות מתח הרשת.

מספר להזמנה Ø מ”מ  
3 26 07 065 02 0  100

מעצור עומק
 מעצור עומק המתאים לכל להבי 

 מסור E-Cut וללהבים עגולים. מתאים רק 
 לכלי עבודה FEIN MultiMaster נטענים 

וכאלה המופעלים באמצעות מתח הרשת.

3 21 27 069 01 0 מספר להזמנה 

מגן מגע
 HSS מגן מגע רזרבי ללהב מסור מפלדת 

. 6 35 02 154 01  0 

3 18 10 263 00 0 מספר להזמנה 

M-cut להב מסור
לחיתוך cut-out בפיברגלס, פולימרים מחוזקים 

בסיבי פחמן )CFRP(, עץ ופח, אורך שפה 
החל מ-10 מ”מ, עומק חיתוך מרבי כ-28 מ”מ 
)פיברגלס, עץ(, כ-1 מ”מ בפח, אורך 50 מ”מ.

מספר להזמנה כמות  רוחב מ”מ 
6 35 02 159 01 0  2  10

לחיתוכי cut-out בפיברגלס, פולימרים מחוזקים 
בסיבי פחמן, עץ ופח, אורך שפה החל מ-30 מ”מ, 

 עומק חיתוך מרבי: 45 מ”מ )פיברגלס, עץ(,
כ-1 מ”מ בפח, אורך 50 מ”מ.

מספר להזמנה כמות  רוחב מ”מ 
6 35 02 157 01 0  2  30

שופין קרביד
להסרת שבבים ושיוף בחיתוכי cut-out בפלסטיק 

מחוזק בסיבי זכוכית, פולימרים מחוזקים בסיבי 
פחמן, פלסטיק ועץ, אורך 50 מ”מ.

מספר להזמנה כמות  רוחב מ”מ 
6 37 06 017 01 0  2  10

סט מסור ושופין
סט של מסור ושופין לעיבוד של שקעים בפולימרים 
  M-Cut מחוזקים בסיבי פחמן, עץ ופח. להב ניסור

10 מ”מ ו-30 מ”מ, שופין קרביד 10 מ”מ.

6 35 02 157 02 0 מספר להזמנה 

סט MiniCut ושופין
לחיתוכי cut-out מ-10 מ”מ. 2 להבי מסור 

לחיתוך עץ ופלסטיק רך, 2 להבי מסור מפלדת 
HSS עבור פלסטיק קשה, פלסטיק מחוזק 

בסיבי זכוכית ופח בעובי עד 1 מ”מ, 1 אביזר 
שופין יהלום, 1 אביזר שופין קרביד.

6 39 01 025 06 0 מספר להזמנה 

MiniCut להב מסור
לעץ וחומרים רכים נוספים, עומק חיתוך 30 מ”מ.

מספר להזמנה כמות  רוחב מ”מ 
6 35 02 132 01 3  2  10
6 35 02 131 01 0  2  20

HSS מפלדת MiniCut להב מסור
 עבור מתכות אל ברזליות ופלסטיק, 

עומק חיתוך 20 מ”מ.

מספר להזמנה כמות  רוחב מ”מ 
6 35 02 130 01 1  2  10
6 35 02 129 01 9  2  20

אביזר שופין יהלום
להשחזת להבים וסכיני חיתוך.

מספר להזמנה כמות  רוחב מ”מ 
6 37 06 014 02 6 עדין במיוחד   10
6 37 06 013 02 8 עדין   20
6 37 06 012 02 4 רגיל   20

אביזר שופין קרביד
לשיוף של חיתוכי cut-out ולהסרת שבבים. 

מתאים לסט של MiniCut ושופין.

6 37 06 015 01 0 מספר להזמנה 

משחת חיתוך
חומר סיכה לעיבוד פח.

3 21 32 020 12 9 מספר להזמנה 

סט אביזרים מובחרים Long-Life לשיפוץ
אוסף שלם של כל האביזרים החשובים לניסור, 

פירוק חיבורים וליטוש.
כולל: x 1 להב מסור E-Cut Long-Life, 10 מ"מ 
ו-20 מ”מ, x 1 להב E-CUT אוניברסלי 32 מ”מ 

  E-Cut Long-Life להבי מסור x 3 ,ו-44 מ”מ 
35 מ”מ ו-65 מ”מ, x 1 להב מסור קטוע מקרביד 

בקוטר 90 מ”מ, x 1 שופין קרביד, x 1 להב 
מסור קטוע מפלדת x 1 ,HSS סכין גירוד קשיח, 
x 1 רפידה נצמדת בקוטר 115 מ”מ עם גיליונות 
ליטוש, 2 יחידות מכל רמת חספוס 60, 80, 180, 

x 1 רפידת ליטוש משולשת, ללא חורים עם 
גיליונות ליטוש, 5 יחידות מכל רמת חספוס 60, 

.180 ,120 ,80

6 35 02 152 19 0 מספר להזמנה 

משוף קרביד משולש
קצה מקרביד.

 לליטוש גס של מילוי, דבק אריחים, בטון,
 אבן ועץ. מתאים לשימוש עם שואב אבק

או בלעדיו.

6 37 31 001 01 4 מספר להזמנה 

משוף קרביד בצורת אצבע
לליטוש גס של מילוי, דבק אריחים, בטון, אבן 
ועץ. הדגם בצורת אצבע, המצופה משני צדיו, 

מתאים במיוחד לעבודות אמנות.

6 37 31 002 01 7 מספר להזמנה 

להב מסור קטוע מקרביד
להסרת רובה פגומה ולביצוע חריצים בגבס, 
 בבטון נקבובי ובחומרי בנייה דומים. מתאים 

גם להכנה מחדש של סיפוני ספינות.

רוחב החתך 1.2 מ”מ בקירוב

מספר להזמנה כמות  רוחב מ”מ 
6 35 02 170 01 0  1  90
6 35 02 170 02 0  5  90

רוחב החתך 2.2 מ”מ בקירוב

מספר להזמנה כמות  רוחב מ”מ 
6 35 02 118 01 6  1  63

6 35 02 169 01 0  1  90
6 35 02 169 02 0  5  90

רוחב החתך 4 מ”מ בקירוב

מספר להזמנה כמות  רוחב מ”מ 
6 35 02 171 01 0  1  90
6 35 02 171 02 0  5  90

אביזרים

חדש

החלקה

הסרת רובה
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אביזרים

חדש

להב מסור מקרביד
דגם דק במיוחד המיועד לחיבורי אריחים צרים 

ביותר. רוחב החתך 1.3 מ”מ בקירוב

מספר להזמנה Ø מ”מ  
6 35 02 125 01 0  63

להב מסור קטוע יהלום
להסרת רובה פגומה ולביצוע חריצים בגבס, 

בבטון נקבובי ובחומרי בנייה דומים. חיי שימוש 
ארוכים.

רוחב החתך 2.2 מ”מ בקירוב

מספר להזמנה כמות  Ø מ”מ 
6 35 02 114 01 7  1  63
6 35 02 114 02 0  5  63

6 35 02 166 01 0  1  90
6 35 02 166 02 0  5  90

להב מסור יהלום
לחיתוך שיש ורובה בטון טראס. יוצר מעט 

מאוד אבק, חיי שימוש ארוכים.

רוחב החתך 2.2 מ”מ בקירוב

מספר להזמנה כמות  Ø מ”מ 
6 35 02 105 01 2  1  63
6 35 02 105 02 0  5  63

בלוק ניקוי
בלוק מעוין, לניקוי כלי קרביד ויהלום.

6 37 19 007 01 0 מספר להזמנה 

סט ניקוי לרובה
לניקוי רובה מאוד מלוכלכת. מתאים למרווחים 

בכל מידות הרוחב.

מספר להזמנה Ø מ”מ  
6 37 19 011 12 0  2

סכין גירוד קשיח
 להסרת צבע ישן, שאריות דבק, שטיחים, 
דבק אריחים וציפויי איטום קשים להסרה.

מספר להזמנה אורך מ”מ 
6 39 03 178 01 7  50
6 39 03 226 01 0  68

להב גירוד גמיש
להסרת חיבורי סיליקון או שרף אקרילי בחדרי 

אמבטיה ולהסרת סטיקרים.

מספר להזמנה כמות  
6 39 03 165 01 3  2

סט ליטוש, ללא חורים
לליטוש ללא שאיבה.

מספר להזמנה כמות  
6 38 06 129 02 6  2

סט רפידות ליטוש, שטוח
לפתחים צרים ביותר )כגון רפפות בארונות, 

תריסי חלונות(.

מספר להזמנה כמות  
6 38 06 142 02 9  2

סט גיליונות ליטוש
לשימוש כללי ברוב סוגי המשטחים. יכולת ליטוש 
גבוהה תודות לגרגרי הקורונדום והקישור החזק 

עם שרפים מלאכותיים. גיליונות שיוף, ללא 
חורים, הצמדת “וו לולאה”, 10 יחידות מכל רמת 

חספוס 60, 80, 120, 180, 240.

6 37 17 082 03 3 מספר להזמנה 

גיליונות ליטוש
ללא חורים, הצמדת “וו לולאה”. לשימוש כללי 

ברוב סוגי המשטחים.

מספר להזמנה כמות  רמת חספוס 
6 37 17 086 04 8  5  36
6 37 17 081 04 6  5  40
6 37 17 082 04 9  5  60
6 37 17 083 04 3  5  80
6 37 17 084 04 1  5  100
6 37 17 085 04 5  5  120
6 37 17 087 04 2  5  150
6 37 17 088 04 0  5  180
6 37 17 089 04 4  5  220
6 37 17 090 04 6  5  240

6 37 17 086 01 0  50  36
6 37 17 081 01 8  50  40
6 37 17 082 01 1  50  60
6 37 17 083 01 5  50  80
6 37 17 084 01 3  50  100
6 37 17 085 01 7  50  120
6 37 17 087 01 4  50  150
6 37 17 088 01 2  50  180
6 37 17 089 01 6  50  220
6 37 17 090 01 8  50  240

גיליונות ליטוש זירקוניה
יכולת ליטוש מעולה במשטחים קשים במיוחד, 

כגון לכות )צבע פרקט( או מתכת. גיליון הליטוש 
האידיאלי לכל עבודת חיפוי רצפות. נייר עמיד 

במיוחד תודות לקישור החזק עם שרפים 
מלאכותיים והציפוי האיכותי של קורונדום 

וזירקוניה.

מספר להזמנה כמות  רמת חספוס 
6 37 17 243 01 0  35  40
6 37 17 244 01 0  35  60
6 37 17 245 01 0  35  80

רפידת ליטוש רכה ביותר
לתחומי יישום מיוחדים כגון חישוקי אלומיניום 

ותיקוני צבע. לשימוש עם המוצר “גיליונות 
ליטוש רכים ביותר” בלבד.

מספר להזמנה כמות  
6 38 06 141 02 6  2

גיליונות ליטוש רכים ביותר
גיליונות ליטוש מיוחדים לעיבוד חישוקי 

אלומיניום, ביצוע עבודות תיקון חיצוני קל, 
טיפול בזליגות צבע, ריסוס יתר על עץ, 

פלסטיק, מתכת וכד’. יש להשתמש רק עם 
רפידת ליטוש מק”ט 6 02 141 06 38 6 .

מספר להזמנה כמות  רמת חספוס 
6 37 17 126 01 5  50  240
6 37 17 127 01 9  50  320
6 37 17 128 01 7  50  400
6 37 17 179 01 6  50  500

סט ליטוש, אבן
לשימוש כללי בעבודה עם אבן ומוצרי אבן. 

מכיל: גיליונות ליטוש, ללא חורים, 5 יחידות 
מכל רמת חספוס 40, 80, 120, 220, 320, 

400, 600, 800, רפידת ליטוש אחת מכל סוג, 
ללא חורים, עם לוחית נצמדת מאלומיניום 

ומפלסטיק, רפידת ליטוש מלבד.

6 38 06 129 06 7 מספר להזמנה 

גרוד

ליטוש
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גיליונות ליטוש, אבן
 מיוחד לעבודה עם אבן טבעית ומלאכותית.

8 רמות ליטוש: מרמה גסה עד עדינה.

מספר להזמנה כמות  רמת חספוס 
6 37 17 120 01 4  50  40
6 37 17 121 01 3  50  80
6 37 17 122 01 6  50  120
6 37 17 123 01 0  50  220
6 37 17 124 01 8  50  320
6 37 17 125 01 2  50  400
6 37 17 175 01 7  50  600
6 37 17 176 01 0  50  800

אצבע ליטוש
לשימוש במקומות צרים ועמוקים ביותר, 

תעלות, חריצים, פתחים וקפלים. גם בהכנת 
תבניות, במקומות קמורים וקעורים.

מספר להזמנה כמות  גובה מ”מ 
6 38 06 159 02 3  2  7

גיליונות ליטוש עבור אצבע ליטוש
הצמדת “וו לולאה”, קישור מלא עם שרפים 
מלאכותיים, יכולת ליטוש גבוהה, קורונדום. 

תחומי שימוש: עץ, מתכת, חיבורים בהלחמה, 
פיברגלס, פלסטיק, צבע, חומר מילוי ועור.

מספר להזמנה כמות  רמת חספוס 
6 37 17 184 01 2  20  40
6 37 17 185 01 6  20  60
6 37 17 186 01 9  20  80
6 37 17 187 01 3  20  100
6 37 17 188 01 1  20  120
6 37 17 189 01 5  20  150
6 37 17 190 01 7  20  180
6 37 17 191 01 6  20  220
6 37 17 192 01 9  20  240

סט ליטוש פרופילים
 כולל מחזיק אחד ו-6 אביזרי פרופיל שונים:

x 1 אביזר בצורת V לזווית של x 1 ,90° אביזר 
בצורת טרפז לחיבורי לשון וחריץ, x 1 אביזר 

לפרופיל ישר, x 1 אביזר קמור )גדול(, x 1 אביזר 
 קעור ו-x 1 אביזר קמור )קטן( וגיליונות ליטוש,

5 יחידות מכל מידת חספוס 80, 120, 180.

6 38 06 183 01 3 מספר להזמנה 

גיליון ליטוש עבור סט לליטוש פרופילים
מיועד לרוב החומרים, כגון עץ, מתכת, צבע 

ופלסטיק.

מספר להזמנה כמות  רמת חספוס 
6 37 17 217 01 6  25  80
6 37 17 218 01 4  25  120
6 37 17 219 01 8  25  180

סט רפידות ליטוש, עם חורים
לליטוש עם שאיבה.

מספר להזמנה כמות  
6 38 06 136 02 9  2

סט גיליונות ליטוש
גיליונות ליטוש, עם חורים, הצמדת “וו לולאה”, 
קורונדום, 10 יחידות מכל רמת חספוס 60, 80, 

.240 ,180 ,120

6 37 17 109 03 5 מספר להזמנה 

גיליונות ליטוש, עם חורים
לליטוש עם שאיבה. לשימוש כללי ברוב 

סוגי המשטחים. יכולת ליטוש גבוהה תודות 
לגרגרי הקורונדום והקישור החזק עם שרפים 

מלאכותיים. רמות חספוס 36 עד 240.

מספר להזמנה כמות  רמת חספוס 
6 37 17 107 04 9  5  36
6 37 17 108 04 7  5  40
6 37 17 109 04 1  5  60
6 37 17 110 04 3  5  80
6 37 17 111 04 2  5  100
6 37 17 112 04 5  5  120
6 37 17 113 04 9  5  150
6 37 17 114 04 7  5  180
6 37 17 115 04 1  5  220
6 37 17 116 04 4  5  240

6 37 17 107 01 1  50  36
6 37 17 108 01 9  50  40
6 37 17 109 01 3  50  60
6 37 17 110 01 5  50  80
6 37 17 111 01 4  50  100
6 37 17 112 01 7  50  120
6 37 17 113 01 1  50  150
6 37 17 114 01 9  50  180
6 37 17 115 01 3  50  220
6 37 17 116 01 6  50  240

גיליונות ליטוש זירקוניה
עם חורים, הצמדת “וו לולאה”. לליטוש עם 

שאיבה או בלעדיה. יכולת ליטוש מעולה 
במשטחים קשים במיוחד, כגון לכות )צבע 

פרקט( או מתכת. גיליון הליטוש האידיאלי לכל 
עבודת חיפוי רצפות. נייר עמיד במיוחד תודות 
לקישור החזק עם שרפים מלאכותיים והציפוי 

האיכותי של קורונדום וזירקוניה.

מספר להזמנה כמות  רמת חספוס 
6 37 17 236 01 0  35  40
6 37 17 237 01 0  35  60
6 37 17 238 01 0  35  80

סט רפידה נצמדת
לליטוש מהיר וחסכוני של משטחים בגודל 

בינוני, כולל רפידה נצמדת בקוטר 115 מ”מ, 
עם חורים. דיסקיות ליטוש, עם חורים, הצמדת 

 “וו לולאה”, 2 יחידות מכל רמת חספוס
.180 ,80 ,60

מספר להזמנה Ø מ”מ  
6 38 06 195 02 0  115

סט דיסקיות ליטוש
דיסקיות ליטוש, קוטר 115 מ”מ, עם חורים, 
הצמדת “וו לולאה”, קישור מלא עם שרפים 
מלאכותיים המשפר את יכולת הליטוש, 4 

יחידות מכל רמת חספוס 60, 80, 120, 180.

6 37 17 227 01 0 מספר להזמנה 

דיסקיות ליטוש עם חורים
עם חורים, הצמדת “וו לולאה”, קישור מלא עם 
שרפים מלאכותיים המשפר את יכולת הליטוש.

מספר להזמנה כמות  רמת חספוס 
6 37 17 230 02 0  16  40
6 37 17 227 02 0  16  60
6 37 17 228 02 0  16  80
6 37 17 229 01 0  16  120
6 37 17 231 02 0  16  180
6 37 17 232 01 0  16  240

דסקיות ליטוש
עם רפידה מוקצפת. גיליון ליטוש להשגת גימור 

שטח באיכות גבוהה ביותר. להסרת סריטות 
בג’לקוט, מחומרים אקריליים ומסוגים רבים של 

שמשות פוליקרבונט, צבע, עץ מצופה בורנית שקוף, 
ריהוט ועוד. קוטר 115 מ”מ עם חיפוי מוקצף.

מספר להזמנה כמות  רמת חספוס 
6 37 17 246 01 0  5  500
6 37 17 247 01 0  5  1000

דיסקיות ליטוש זירקוניה
עם חורים, קוטר 115 מ”מ, בהצמדת “וו לולאה”. 

לליטוש עם שאיבה או בלעדיה. יכולת ליטוש 
מעולה במשטחים קשים במיוחד, כגון לכות 

)צבע פרקט( או מתכת. דיסק הליטוש האידיאלי 
לכל עבודת חיפוי רצפות. נייר עמיד במיוחד 
תודות לקישור החזק עם שרפים מלאכותיים 

והציפוי האיכותי של קורונדום וזירקוניה.

מספר להזמנה כמות  רמת חספוס 
6 37 17 233 01 0  12  40
6 37 17 234 01 0  12  60
6 37 17 235 01 0  12  80

סט דיסקיות ליטוש זירקוניה
דיסקיות ליטוש, 4 יחידות מכל רמת חספוס 40, 
60, 80, קוטר 115 מ”מ, עם חורים, בהצמדת “וו 

לולאה”. יכולת ליטוש מעולה במשטחים קשים 
במיוחד, כגון לכות )צבע פרקט( או מתכת. דיסק 
הליטוש האידיאלי לכל עבודת חיפוי רצפות. נייר 
עמיד במיוחד תודות לקישור החזק עם שרפים 

מלאכותיים והציפוי האיכותי של קורונדום 
וזירקוניה.

6 37 17 233 02 0 מספר להזמנה 

סט אביזרים מובחרים לליטוש
כולל x 1 משוף קרביד, משולש, רפידת ליטוש, 

משולשת, ללא חורים, גיליונות ליטוש, ללא 
חורים, 10 יחידות מכל רמת חספוס 60, 80, 
120, 180, רפידת הצמדה בקוטר 115 מ”מ, 

דיסקיות ליטוש בקוטר 115 מ”מ, 6 יחידות מכל 
רמת חספוס 60, 80, 180.

6 38 06 195 05 0 מספר להזמנה 

חדש

חדש

אביזרים
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אביזרים

סט פדים לבד להברקה
להברקת חלקי מתכת, להברקה ולהברקה 

דקורטיבית של אבנים ומוצרי אבן. מתאים גם 
לעבודה עם ג’לקוט בסירות.

מספר להזמנה כמות  
6 38 06 140 02 7  2

ניתן לרכוש חומר הברקה אצל הנציגים המורשים.

פד לבד להברקה
פדי לבד להברקת סיפוני סירות )ג’לקוט(, כרום, 

פלדת אל-חלד, אלומיניום, נחושת וסגסוגות 
נחושת.

מספר להזמנה כמות  
6 37 23 032 01 0  5

פד לבד להברקה
קוטר 115 מ”מ, בהצמדת ”וו לולאה”. לשימוש 

ורסטילי, להברקת כרום, פלדת אל-חלד, מוצרי 
פוליקרבונט וסיפוני סירות עשויים ג’לקוט. להברקת 

צבע שרוט ולהסרת גוני הרפיה במערכות פליטה.

מספר להזמנה כמות  
6 37 23 036 01 0  5

זיפי פליס לניקוי
 זיפי פליז לניקוי סיפוני סירות, או לניקוי/ליטוש 

של משטחים מונעי החלקה.

מספר להזמנה כמות  
6 37 23 031 01 0  2

הברקה
 FEIN polish EXTRA 

הוא חומר הברקה המבוסס 
על אלומיניום אוקסיד להברקת 
ג’לקוט ולהסרת שריטות בצבע 

של רכב.

הנמזהל רפסמ מ”ל 
6 37 26 030 01 0  250

להב קטוע, קעור 
לחיתוך חומרים רכים, כגון לבד, עור, פוליסטירן.

6 39 03 193 01 8 מספר להזמנה 

להב קטוע, קמור
לחיתוך חומרים קשיחים, כגון פנלים של רצפות 

העשויים מפלסטיק, לינוליאום, גומי, קרטון, 
עור, רשת תיל, שטיחי לולאות/אריגה ועוד.

6 39 03 192 01 4 מספר להזמנה 

להב חיתוך
להסרה של חומר איטום מסיפוני סירות בצורה 
בטוחה ומהירה. מתאים גם לאזורים בעייתיים 
כגון תאים, מעקות, לזבזות, מאחזים ואזורים 

מעוקלים.

מספר להזמנה רוחב הלהב 
6 39 03 200 01 7 3 מ”מ 
6 39 03 201 01 6 4 מ”מ 
6 39 03 202 01 9 5 מ”מ 

מחזיק לשולחן ועמוד מקדחה
פתרון מושלם לחיתוכי cut-out מדויקים: ניתן 

להדק את FEIN MultiMaster לשולחן או לשולחן 
עבודה ולהוביל את החלק המעובד באופן בטוח 

אל הכלי. ניתן גם להדק את הכלי במתקני 
קדיחה סטנדרטיים עם שרוול בקוטר 43 מ”מ 

– ניתן להזיז את FEIN MultiMaster באמצעות 
המנגנון בדיוק מילימטרי. מתאים רק לכלי עבודה 

FEIN MultiMaster נטענים וכאלה המופעלים 

באמצעות מתח הרשת.

9 26 02 083 01 0 מספר להזמנה 

צינור מתאם
משמש לחיבור התקן שאיבת האבק לרוב 

שואבי האבק הביתיים הנפוצים. קוטר המחבר 
 FEIN המתאם 27 מ”מ. מתאים לכלי עבודה

 MultiMaster ולכלי עבודה MultiTalent
נטענים.

מספר להזמנה דגם 
3 06 05 110 00 8 דק 
3 06 05 109 00 6 עבה 

ALG 50 מטען מהיר
 .FEIN של Li-ion-מתאים לכל סוללות ה 

זמן טעינה: החל מ-35 דקות.

9 26 04 129 01 0 מספר להזמנה 

ALG 30 מטען מהיר
 Li-ion-ו NiCd מטען מהיר עבור סוללות 

.FEIN של

9 26 04 096 01 0 מספר להזמנה 

סוללת ליתיום
Ah ,14.4  ,Li-ion  4 , עם צג בקרת טעינה.

9 26 04 164 02 6 מספר להזמנה 

AFMM 14-אביזרים ל

אביזרים כלליים

חיתוך

פוליש
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ניתן לשימוש יבש או רטוב ללא צורך 
בהחלפת מסננים. 

סט שאיבה
2 רפידות ליטוש, עם חורים; גיליונות ליטוש עם 
חורים, 5 מכל סוג ברמת חספוס 60, 80, 120; 
כיפת שאיבה עם צינור יניקה; 2 מתאמי צינור 

למחברי צינורות 27 ו-32 מ”מ ו-2 מתאמים 
לחיבור לרוב שואבי האבק הביתיים הנפוצים.

9 26 02 086 01 0 מספר להזמנה 

סט שאיבה
2 רפידות ליטוש, עם חורים; גיליונות ליטוש עם 
חורים, 5 מכל סוג ברמת חספוס 60, 80, 120; 
כיפת שאיבה עם צינור יניקה; 2 מתאמי צינור 

למחברי צינורות 27 ו-32 מ”מ ו-2 מתאמים 
לחיבור לרוב שואבי האבק הביתיים הנפוצים. 

 MultiMaster 250 & ו Multitalent עבור
250Q עד 05/2014.

9 26 02 081 01 0 מספר להזמנה 

סט שאיבה
2 רפידות ליטוש; גיליונות ליטוש עם חורים, 

5 מכל סוג ברמת חספוס 60, 80, 120; כיפת 
שאיבה עם צינור יניקה; מתאם; 2 אטמי לבד.

9 26 02 088 01 0 מספר להזמנה 

אביזרים

היתרונות עבורך:

.FEIN Dustex :עוצמה, שקט וניידות
 שואב אבק אוניברסלי מתקדם עם מספר רב של יתרונות 

גאוניים למשתמש.

	  שקע בהפעלה אוטומטית עם השהיית הפעלה למניעת נחשולי מתח.

	   טורבינה רבת עוצמה המספקת ספיקת אוויר של 72 ליטר/שנייה 
וואקום בלחץ של 253 מיליבר.

	  משטח אחסון שימושי.
	  תופסן חיבור אביזרים עם וסת נוח וידידותי לקביעת עוצמת היניקה.
	  צינור יניקה באורך 4 מטר המאפשר לעבוד ברדיוס גדול מהמכשיר.

 	   גלגלים גדולים בעלי תנועה של 360° המקנים יכולת תמרון גבוהה
גם במקומות צרים.

	  מסנן קיפולים שטוח קל ופשוט לניקוי עם מארז חיצוני להגנה.
	  אחסון מובנה לאביזרים.

	  מגוון גדול של אביזרים לרכישה.
 www.multimaster.co.il למידע נוסף, בקר באתר האינטרנט בכתובת 

או שאל את המפיץ.

FEIN DustexFEIN Dustex

L35 L 25דגם

EPTA 8.09.0ק"גמשקל לפי

66מ'אורך הכבל

13801380ואטהספק המנוע

7272ליטר/שנייהספיקת אוויר )במפוח(

253253מיליברואקום

2232ליטרקיבולת המכל

dB )A(6767רמת לחץ קול

28 20 279 20 9מספר להזמנה

צינור באורך 4 מ' ובקוטר 35 מ"מ, המחיר כולל:
תופסן חיבור אביזרים עם וסת עוצמה, 

מסנן צלולוזה, שקית מסנן מפליס 
בנפח 25 ליטר.

צינור באורך 4 מ' ובקוטר 35 מ"מ, 
תופסן חיבור אביזרים עם וסת עוצמה, 

מסנן צלולוזה, שקית מסנן מפליס 
בנפח 35 ליטר.

התקני אחיזה שימושיים לאחסון 
האביזרים. 

חדש

MultiMaster 350 Q-ל MultiTalent 250/250 Q-ל AFMM 14-ל
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FEIN מתמחה בפתרונות מיוחדים ובכלי עבודה חשמליים 
מקצועיים ואמינים ביותר. FEIN שהמציאה את מקדחת היד 

החשמלית, ממשיכה להוביל את השוק מעל 140 שנה בפיתוח 
של פתרונות חדשניים ויעילים לשימוש יומיומי, מתמשך ותובעני 

במיוחד.

FEIN MultiMaster לצפייה בסרטוני הדגמה של

המפיץ המומחה בנושא ישמח לסייע לך: 

www.fein-il.co.il ,04-9541235 :יבואן: צבעי הקשת בע"מ, טלפון
תמונות המוצרים מיועדות להמחשה בלבד. 

המפרטים והנתונים בחוברת זו יכולים להשתנות בכל עת וללא הודעה מוקדמת, ט.ל.ח.

 למידע על כל הכלים, האביזרים והפתרונות של 
 www.fein-il.co.il בקר בכתובת FEIN MultiMaster 

או ברר אצל המפיץ שלך.

 FEIN. Durable power tools.

4 014586 372860


