
FEIN עוצמתיות במיוחד - המקדחות /מברגות הנטענות מבית
יותר מ-115 שנים של ניסיון
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 - FEIN המברגות/מקדחות הנטענות העוצמתיות ביותר מבית
החברה שהמציאה את כלי העבודה החשמליים.

סטנדרטים  מכתיבה   FEIN שחברת  שנה  מ-120  למעלה  מזה 
גבוהים של אמינות ומקצועיות בשוק כלי העבודה החשמליים, 
המקדחה  המצאת  מאז  ולתעשייה.  מקצוע  לבעלי  המיועדים 
 ,1925 בשנת  הראשונה  והמברגה   1895 בשנת  הראשונה 
המהירויות  2 בת  המקדחה  המצאת  כגון  ציון  נקודות   ודרך 
וה-MULTIMASTER - חברת FEIN לא חדלה לפתח ולייצר פתרונות 

שהפכו שם נרדף לביצועים ואיכות גבוה.
כעת ממשיכה FEIN מסורת זו עם המברגות הנטענות החדשות 
FEIN ואת ניסיונה בתחום בניית  ששוב מוכיחות את מומחיות 

כלי עבודה חשמליים מקצועיים.

FEIN נטולי הפחמים מבית PowerDrive-מנועי ה
 FEIN המנועים הם לב כלי העבודה החשמליים שלנו, ומותאמים בדיוק לדרישות בעל המקצוע. המהירויות הגבוהות של מנועי
PowerDrive מבטיחות את הגמישות הנחוצה כדי לתת מענה לכל דרישה. תכנון מנוע ה-brushless )נטול הפחמים( מפחית 

את השחיקה עד למינימום ומשפר משמעותית את יעילות המנועים, כך שחיי הסוללה וחיי השירות מתארכים במידה ניכרת.
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כלי העבודה החשמלי הראשון 
 FEIN ,1895 נולד: בשנת

משלבת מקדחה ידנית עם מנוע 
חשמלי.

מקדחה זו זכתה בפטנט 
עבור המארז שלה: 

עשוי מפלסטיק ומשמש 
כבידוד.

פותח   -  FEIN ACCUTEC

הרכבה  עבור  במיוחד 
בהיקפים תעשייתיים
 מבטיחה הברגה 

חוזרת מדויקת.

Brushless 

motor

מקדחה/מברגה נטענת ASCM QX18 עם 4 מהירויות
מהירות חיתוך אופטימלית לכל קוטר רצוי לעבודה ללא מאמץ

מנוע brushless )נטול פחמים(  
FEIN של חברת SafetyCell טכנולוגיית  

פוטר קידוח נשלף  
בית תמסורת עשוי מתכת עם 4 מהירויות  

מהירויות של עד 3850 סל"ד - מתאימה לכל יישומי  
הקידוח וההברגה. 

משימות בקנה מידה גדול ניתנות לביצוע ללא כל מאמץ:   
 18V והסוללה העוצמתית של Nm 90 המומנט המרבי של

מאפשרים לקבע אפילו 10 ברגים של 400 מ"מ ללא קידוח 

מוקדם.

מקדחה/מברגה נטענת ASCM 12 C עם 4 מהירויות
קידוח מדויק וחיבורי ברגים במהירויות של עד 2500 סל"ד

מנוע brushless )נטול פחמים(  
FEIN של חברת SafetyCell טכנולוגיית  

פוטר קידוח נשלף  
בית תמסורת עשוי מתכת עם 4 מהירויות  

הנדסת אנוש יוצאת דופן  
מושלם לקידוח חורים בפלדה, בקוטר 6 מ"מ  

18 V12 V

ASTER
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PowerDrive מנוע 
FEIN של

נטול פחמים

עוצמתי במיוחד, עם  	
מהירויות גבוהות של 

עד 28000 סל”ד.

קוטר מנוע גדול של 48  	
מ”מ עבור מומנט גבוה 

.Nm 90 של עד

למידע נוסף על המנועים
של FEIN שתוכננו על-ידי

מומחים, בקרו באתר 
האינטרנט שלנו

fein-il.co.il 

פוטר קידוח ממתכת

פוטר לקיבוע מהיר  	
באמצעות נעילת ציר.

לסתות הידוק בעלות  	
חודי קרביד, שמציעות 

פתרון אמין ביותר 
לקיבוע המקדחים.

FEIN הסוללה של

2.5 עד 5 אמפר שעה.  
.12V 18 אוV  

.SafetyCell טכנולוגיית  
צג מצב טעינה.  



אלקטרוניים  ורכיבים  מנוע  סוללה,  של  המושלם  השילוב 
איכותיים במיוחד הופך את ה-ASCM למקדחה/מברגה הנטענת 
נטול   FEIN PowerDrive מנוע   :FEIN של  ביותר  העוצמתית 
במיוחד  ארוכים  שירות  בחיי  מתאפיין   )brushless( הפחמים 
הכיבוי  מקבילים.   DC מנועי  מאשר  יעילות  יותר  ובכ-30% 

וסוללות חוזר,  דיוק  מבטיח  הפיתול  מומנט  של   האלקטרוני 
ה-Li-Ion של FEIN, המצוידות בטכנולוגיית SafetyCell, מספקות 

הגנה מפני נזקים שמקורם בעומס יתר.
חיבורי  ויותר  דיוק  יותר  עוצמה,  יותר  למכשיר  מספק  זה  כל 

ברגים על כל מחזור של טעינת סוללה!

FEIN: מנועים בהנדסת 
מומחים

כמעט ללא שחיקה. 	
חיי שירות ארוכים פי 2. 	
יעילות גבוהה ב-30%. 	

100% יותר ביצועים 	
 על כל מחזור של

טעינת סוללה.

מקדחה/מברגה עם 4 מהירויות -
.FEIN המקדחה/מברגה העוצמתית ביותר מבית
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תכולת נחושת גבוהה מאוד
לתפוקה איכותית ויכולות 

עמידה בעומס יתר.

רכיבי בקרה אלקטרוניים חכמים
להגנה מפני נזקי עומס יתר.

מגנט ניאודימיום רב עוצמה
לתוצאות איכותיות באופן 

רציף.

גל הינע 10 מ“מ
לעמידות מוגברת 
והתנגדות גבוהה 

לפיתול.

פוטר ומחזיק ביטים 
)ASCM QX( נשלפים

מחזיק הביטים מפחית  	
את המשקל בסך של 

עד 200 גרם.
תפעול יעיל ביד אחת. 	

מגנט מתכת ניאודימיום  	
חזקה.

תיבת הילוכים עם 4 
מהירויות

מהירויות גבוהות  	
של עד 3850 סל”ד 

מבטיחות קידוח 
מדויק ומהיר.
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מנגנון עם 4 מהירויות קידוח חורים עם מקדח קרביד15 רמות מומנט

קידוח חורים בעלי קוטר גדול. הכיבוי 
האלקטרוני של מומנט הפיתול מספק 
בטיחות מוגברת במקרה של חסימה.

4 המהירויות מאפשרות בחירה של 
המהירות הנכונה, בהתאם לקוטר 

הקדח והחומר.

15 רמות מומנט פלוס מהירות קידוח - 
למידת עומק שווה מבלי לחתוך את

ראש הבורג.

מאפשרות   FEIN של  במקדחה/מברגה  המהירויות   4
יישום, ובכך  לכם לבחור במהירות המתאימה עבור כל 
להבטיח התקדמות מיטבית בעבודה. זהו את המהירות 

המתאימה ליישום שלכם בעזרת שני שלבים פשוטים.

מהירות מיטבית לכל קוטר.

1. קבעו את מהירות החיתוך על בסיס החומר והמקדח

2. קבעו את המהירות על בסיס מהירות החיתוך וקוטר הקדח

מקדחחומר

HSS ביטי קידוח
המקדח הסטנדרטי עבור עיבוד מתכת. עמיד בפני 

.C ° 600 שחיקה ועיוות בטמפרטורות של עד

 HSS TiN בציפוי
פחות חיכוך וקשיות מוגברת. המקדחים מתאפיינים 

בחיי שירות ארוכים יותר ומהירות חיתוך גבוהה 
יותר.

N/mm² 500< 30-40פלדת בניין חוזק m/min40-50 m/min

N/mm² 800< 7-12פלדת אל חלד חוזק m/min10-15 m/min

12 V
מהירות חיתוך )m/min(קוטר קידוח

10304050מ"מ

מהירות 4מהירות 4 מהירות 4מהירות 23

מהירות 4מהירות 4מהירות 4מהירות 42

מהירות 4מהירות 4מהירות 3מהירות 61

מהירות 3מהירות 3מהירות 3מהירות 81

מהירות 3מהירות 3מהירות 2מהירות 101

מהירות 3מהירות 2מהירות 2מהירות 121

18 V
מהירות חיתוך )m/min(קוטר קידוח

10304050מ"מ

מהירות 4מהירות 4 מהירות 4מהירות 23

מהירות 4מהירות 4מהירות 3מהירות 42

מהירות 3מהירות 3מהירות 3מהירות 61

מהירות 3מהירות 3מהירות 2מהירות 81

מהירות 3מהירות 2מהירות 2מהירות 101

מהירות 2מהירות 2מהירות 2מהירות 121

FEIN יתרונות המקדחות/מברגות של

בעלות ארגונומיות והנדסת אנוש מרשימה   
RÖhm נטולי פחמים ופוטר איכותי של brushless מנועי  

4 מהירויות חיתוך ו-15 רמות מומנט   
מאפשרות זריזות עבודה ודיוק מרבי   

מתאימות באופן מושלם לעבודות במתכת   
עיצוב קומפקטי ויכולת אחיזה מיטבית לצד ביצועים   

יוצאי דופן
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ניתן להבריג אפילו ברגים מאתגרים כמו 
קידוח  ללא  400X10 מ”מ הברגה מלאה, 

מקדים.

פוטר קידוח איכותי של היצרן הגרמני המוביל 
של  בטיחות  והתקן  ציר  נעילת  עם   .RÖhm

עוצמת הלחיצה.

אזור  בזכות  דופן  יוצאת  ארגונומיות 
גבי  על  להעמדה  ניתן  הצר.  האחיזה 

הסוללה בקלות.

הברגה של ברגים 400X10 מ”מ פוטר קידוח נשלף הנדסת אנוש

.FEIN של Li-Ion-טכנולוגיית סוללות ה

 FEIN של   Li-Ion-ה סוללות  את  הופכת   SafetyCell-ה טכנולוגיית 
למיוחדות. כבל התקשורת הנפרד מגן על הכלי ועל הסוללה בצורה 
אמינה מפני עומס יתר, התחממות יתר ופריקה מלאה. טכנולוגיה זו 
הופכת את הסוללות של FEIN לעמידות ומהימנות. צג מצב הטעינה 
מציג את הקיבולת הנותרת. המארזים הרכים מגנים על פריטי הייצור 

מפני נזק ומבטיחים מצב עמידה יציב.

 נתונים טכניים

מקדחה/מברגה נטענת ASCM 12 C עם 4 מהירויותמקדחה/מברגה נטענת QX18ASCM עם 4 מהירויותדגם

                 מתח סוללה )קיבולת( 

Brushless - נטול מחמיםBrushless - נטול פחמיםמנוע

400/800/1950/3850400/700/1400/2500מהירות במצב סרק        סל"ד

9040מומנט פיתול מרבי         נ"מ

1.5-131.5-13רוחב הידוק פוטר           מ"מ

פוטר מקדח נשלף פוטר מקדח נשלףפוטר מקדח

20 + הגדרות מקדחה15 + הגדרות מקדחהרמות פיתול

10x4008x200קוטר בורג מרבי             מ"מ

5040קוטר קדח מירבי בעץ

1313קוטר קדח מרבי במתכת

M12M8חריטת תבריג

1800400חיבורי בורג/טעינת סוללה*

8045זמן טעינת סוללה          דקות

21.3משקל )עם סוללה(         ק”ג

מגיע עם

7 116 10 761 116 04 61מספר הזמנה

18V )5 Ah(12V )2.5 Ah(

1 מקדחה/מברגה נטענת, 2 סוללות                   ,
1 מטען מהיר           , 1 פוטר קידוח נשלף, 

1 תפס לחגורה ואחסון ביטים,
1 מזוודת פלסטיק קשיחה.

ALG 50
)2.5 Ah( Li-Ion , 1 מקדחה/מברגה נטענת, 2 סוללות                              

1 מטען מהיר           , 1 ידית עבור גרסת      ,
1 פוטר קידוח נשלף/מחזיק ביט נפרד,

1 מזוודת פלסטיק קשיחה.

ALG 50
)2.5 Ah      5 Ah( Li-Ion או

18V



וייצור כלי עבודה מקצועיים עמידים במיוחד ופתרונות ליישומים מיוחדים בענפי המתכת, עיצוב הפנים  FEIN מתמחה בפיתוח 
והרכב. כממציאת המקדחה החשמלית הידנית, FEIN מתמחה מזה 140 שנה בפיתוח פתרונות חדשניים ויעילים לשימוש יומיומי, 

אשר עמידים בתנאי השימוש התובעניים במיוחד של התעשייה.

למידע על הכלים, האביזרים והפתרונות של FEIN בקר באתר שלנו בכתובת www.fein-il.co.il או ברר אצל המפיץ שלך.

www.fein-il.co.il ,04-9994040 :יבואן: צבעי הקשת בע"מ, טלפון
תמונות המוצרים מיועדות להמחשה בלבד.

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

בואו להתרשם 
מהמקדחות של FEIN גם 

באינטרנט! 
כל מה שצריך לעשות זה 
לסקור את ה-QR קוד או 

להיכנס לאתר
www.fein-il.co.il

FEIN – the specialist for durable power tools.


