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Allround och specialist i ett.

I dag finns det många elverktyg för all-

roundanvändning. Men bara ett fåtal av

dem lyckas uppfylla alla krav för en

bransch på bästa sätt. Det märks oftast

först på plats – i samband med speciella

men helt alldagliga uppgifter.

FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION är inte

bara ett utmärkt allroundelverktyg utan

också en högkvalificerad specialist. Den

unika patenterade oscillationsrörelsen ger

de tekniska förutsättningarna. Den möj-

liggör en nästintill obegränsad mångfald

av användningar. 

Den största fördelen är att du nu också

kan utföra arbeten som tidigare enbart

kunde göras för hand – enkelt och säkert,

snabbt och exakt. De mångsidiga och

samtidigt speciella användningsmöjlighe-

terna som alltid är till stor nytta med tan-

ke på tids- och kostnadsbesparingar har

gjort FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION till

ett av de mest framgångsrika elverktygen.

FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION visar på

ett enastående sätt hur professionell

systemlösning fungerar. Det finns fyra

skräddarsydda proffsset för olika använ-

dargrupper. Innehållet i varje set har ex-

akt anpassats till uppgiften – ett resultat

av FEIN’s exakta know-how i branschen. 

FEIN’s originaltillbehör gör användningen

extra effektiv. FEIN SUPERCUT

CONSTRUCTION hör numera till basut-

rustningen i många branscher.

Sammanfattning

FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION med oscillerande rörelse för

många olika användningsområden.

� Specialanpassat set för glasmästare/fönstermontör,

snickare/inredare, kakelsättare/installatör och fogrensare. 

� Ett snabbt, säkert och lätthanterligt system.

� Effektstark 400-watts HIGH-POWER-MOTOR för

utomordentlig effekt och stabilitet.

� Steglös elektronisk skärfrekvens.

� Stjärnfäste för stabil infästning av verktygen.
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Proffsset glasmästare/fönstermontör 

För snabb, enkel och ren renovering av gamla fönster och för att

kitta om glasrutor. Tidsbesparing på upp till 80% jämfört med

alternativa metoder! Klarar reparations- och monteringsarbeten

perfekt liksom utskärning av enkel- och lamellglas samt delning av

isolerrutor för sorterad återvinning. 

Utförlig information finns från och med sidan 4.

Proffsset snickare/inredare 

Specialist på sågning. Med ett omfattande sortiment E-CUT sågblad

för trä, plast, gipsskivor och till och med metall. Där andra sågar är

jobbiga att använda bevisar E-CUT sågsystem sina fördelar. Exakta

snitt på frihand och instick direkt i materialet precis som man gör

med ett stämjärn utgör inga problem. 

Utförlig information finns från och med sidan 6.

Proffsset kakelsättare/installatör 

Täcker hela utbudet av de oftast förekommande arbetena inom

detta område. Diamant- och hårdmetallbelagda verktyg för bort-

tagning av hårt fogcementmaterial och nerslipning av kakelfix ingår,

liksom knivar för elastiska fogtätningsmaterial. 

Utförlig information finns från och med sidan 10.

Proffsset fogrensare

Förenklar handarbetet som hittills varit så jobbigt. FEIN SUPERCUT

CONSTRUCTION arbetar enklare och säkrare än alla andra vanliga

metoder tack vare de speciella tillbehören för fogrensning. 

Tidsbesparing på upp till 60 %. Tack vare den effektstarka och

långlivade FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION finns de nödvändiga

effektreserverna.

Utförlig information finns från och med sidan 8.

FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION.
Fyra proffsset.
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FEIN proffsset glasmästare/fönstermontör
Består av:

1 FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION i plåtlåda; 1 HSS-sågklinga, försänkt, 

Ø 100 mm; 1 E-CUT sågblad “Standard” (form 124); 1 E-CUT sågblad

“Universal” vardera (form 147, 148); 1 djupanslag; 1 adapter; 1 slipplatta;

5 slippapper av vardera kornstorlek 80, 120, 180; 1 segmentblad, tandat;

1 kniv, svampform; 1 nyckel. 

Beställningsnr 7 236 32 51

Se sidan 15 för tillbehörssatser för efterbeställning.

Snabbare klar med
fönsterrenoveringen.

Med FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION och proffssetet för glas-

mästare och fönstermontörer blir det rent, enkelt och säkert att

kitta om glasrutor. Jämfört med att krossa och sedan lossa rutan

ger detta en tidsbesparing på upp till 80 %. 

Även uttagning av gamla fönster klarar maskinen utan problem

tack vare de genialiska E-CUT sågbladen, som fungerar som ett

“elektriskt stämjärn”. Inga skador på väggar och puts vid demonte-

ring av monterade fönsterkarmar. Man slipper besvärliga efterarbe-

ten. Men också vid monterings- och inpassningsarbeten är E-CUT

sågbladen ett värdefullt stöd. Tack vare tandningen i bimetall läm-

par de sig för trä, plast, gipsskivor, puts, aluminiumprofiler och till

och med plåt. Och sist men inte minst kan FEIN SUPERCUT

CONSTRUCTION lätt förvandlas till en effektiv trekantsslipmaskin.

Tidsbesparing på 80% med FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION vid rensning
av isolerrutor

FEIN SUPERCUT
CONSTRUCTION

alternativa 
metoder

Tid i % 0 20 40 60 80 100

Sammanfattning

Specialanpassat set för glasmästare/

fönstermontörer. 

� Idealiskt för rensning av kittade glasrutor

och för uttagning av gamla fönster.

� Lagning av glasrutor utan att de gamla

rutorna måste krossas. 

� Tidsbesparing på upp till 80% jämfört med

alternativa metoder.

� Borttagning av kitt på gamla fönster utan

vägg- och putsskador.

� Demonterings- och inpassningsarbeten

klaras av snabbt, enkelt och rent och på så

vis slipper man väggskador och besvärliga

justeringsarbeten.
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124

147

148

166

Med HSS-sågklingan kan också gamla fönster

demonteras utan problem. Inga skador på väggar

eftersom sågklingan ligger plant mot karmen.

Kittade glasrutor kan tas ut på plats med den seg-

mentformade kniven, utan att riskera att rutan går

sönder. Resultat: ingen risk för olyckor och ingen

städning. Tidsbesparing på upp till 80%.

Med FEIN E-CUT sågblad skär man enkelt av

fönsterramar.

FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION delar isolerrutor

snabbt och utan problem med den svampformade

kniven. Oskadade rutor kan återanvändas. Vid

återvinning är det enkelt att separera olika material.

FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION är ett bra alternativ

till tryckluftsmejseln eller kittfräsen. Med den för-

sänkta sågklingan avlägsnas kittet från alla slags fön-

ster på plats – utan risk för att fönstret går sönder,

utan förarbete och utan att 

avlägsna fönstret.

E-CUT Universal-sågblad för alla utskärningar och

inpassningsarbeten. Tack vare tandningen i

bimetall lämpar de sig för trä, plast, gipsskivor,

puts, aluminiumprofiler och till och med plåt.

Med slipsatsen avlägsnas gammal färg och rester av

kitt – med minimal dammbildning.
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147

119

Proffsset snickare/inredare
Består av:

1 FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION i plåtlåda; 4 E-CUT sågblad “Standard”

(form 123, 124 och 135, 136); 4 E-CUT sågblad “Precision” (form 119, 120

och 121, 122); 2 E-CUT sågblad “Universal” (form 147, 148); 1 djupanslag; 

1 adapter; 1 slipplatta; 5 slippapper av vardera, kornstorlek 80, 120, 180; 

1 nyckel.  

Beställningsnr 7 236 32 52

Se sidan 15 för tillbehörssatser för efterbeställning.

Fina snitt kan göras var

som helst på frihand. Tack

vare E-CUT Precision-

sågblad erhålls en ren skär-

bild – perfekt i alla lägen.

E-CUT Universal-sågblad

övertygar till och med på

metallprofiler och gipsski-

vor tack vare sin höga skär-

hastighet.

Såga där ingen 
såg kommer åt.

Med FEIN proffsset för snickare/inredare börjar monteringens nya

tidevarv –  allt går lättare och snabbare!

Där cirkel-, stick- och tigersågar är jobbiga att använda arbetar sig

FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION smärtfritt igenom på rekordtid.

Det är inte nödvändigt med fria ytor på sidorna och bakom ar-

betsstycket. Därmed slipper man ofta demontering. Det är även

möjligt att bearbeta svåråtkomliga ställen eftersom det genialiska 

E-CUT sågbladet kan monteras i alla vinklar på FEIN SUPERCUT

CONSTRUCTION. 

För proffsset snickare/inredare tillhandahålls ett omfattande sorti-

ment av E-CUT sågblad.

Serie “Standard”

med enkel tandning, för alla trä-, gipsskive- och

plastarbeten. 

Serie “Precision”

med original japantandning i dubbla rader, för exak-

ta snitt i trä, gipsskivor och plast, även på frihand. 

Serie “Universal“

de särskilt robusta E-CUT sågbladen med bimetall-

tandning lämpar sig både för trä, gipsskivor och

plast upp till cirka 60 mm skärdjup som för koppar,

aluminium och stålplåt upp till cirka 2 mm.



7

148

124

123

136

135

122

121

120

De långa E-CUT Standard-

sågbladen och det inställbara

djupanslaget är alternativen

till stämjärnet.

Sammanfattning

Set för snickare/inredare med komplett 

E-CUT sortiment. 

� För alla monterings- och sågningsarbeten, även på svåråt-

komliga ställen. 

� Ökar tempot på alla byggarbetsplatser.

� Sågning utan föregående demontering. Det är inte nödvän-

digt med fria ytor på sidorna och bakom arbetsstycket. 

� Hög skärhastighet och enorm precision. 

� Instick direkt i materialet som med ett stämjärn.

� Fina snitt även på frihand, utan att spänna fast arbetsstycket.

� Kan enkelt göras om till en mycket användbar och slitstark

trekantsslipmaskin.

Enkla instick utan

besvärligt förarbete. Där-

för kan perfekta kapningar

göras på nolltid i redan

monterade inrednings-

detaljer.

Slipning i hörn och på kan-

ter. Med den medföljande

adaptern förvandlas FEIN

SUPERCUT CONSTRUCTION

till en effektiv trekantsslip-

maskin i en handvändning.

Enkelt att kapa dörrfoder

exakt. Med de försänkta såg-

bladen är det möjligt att såga

parallellt med golvytan.

Vid montering av kök och

andra inredningar samt mö-

bler är det ofta nödvändigt

att göra utskärningar på

ställen som är svåråtkom-

liga.

Håltagning i monterade

golvlister i efterhand görs

snabbt och rent.
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FEIN proffsset fogrensare
Består av:

1 FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION i plåtlåda; 

1 vibrationsdämpande bygelhandtag; 

1 utsugskåpa; 5 knivar, raka (form 117); 

1 kniv, rak, lång (form 116); 

2 rengöringsblad, diamantbelagda, rak (form 161); 

1 nyckel.  

Beställningsnr 7 236 32 54

Se sidan 15 för tillbehörssatser för efterbeställning.

Även de bästa fogtätningsmaterial åldras och måste någon gång by-

tas ut så att det inte orsakar skador. Borttagning av gammal fog är

jobbigt och besvärligt. Men nu är det slut med det. FEIN SUPERCUT

CONSTRUCTION med proffsset för fogrensning gör arbetet till en

lek –  utan större ansträngning arbetar du nu upp till 60% snabb-

bare än med fogsvans eller mattskärare. Alla elastiska tätningsma-

terial avlägsnas lätt – inomhus, på fasader eller betonggolv. Bortt-

tagning av skadat material och putsning för ny fogfyllning sker med

en enda maskin. 

För långvariga arbeten på golv eller fasader finns ett extrahandtag

med i setet som minskar arbetsbelastningen. I trånga utrymmen

inomhus går det utmärkt att arbeta utan extrahandtaget.

Tack vare utsugningsanordningen minskas nedsmutsningen i den

närmaste omgivningen markant. För avskiljning av hälsovådliga

fogmaterial (t.ex. PCB-haltiga) skall nationella föreskrifter följas.

Tidsåtgång för avskiljning

FEIN SUPERCUT
CONSTRUCTION

alternativa 
metoder

Tid i % 0 20 40 60 80 100

Fogrensning på rekordtid.
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117

116 161

Säkert arbete med

FEIN: utsugningsanord-

ningen minskar ned-

smutsningen i den när-

maste omgivningen

markant. Bygelhandta-

get minskar vibrationer

och ger en lägre arbets-

belastning.

Alla elastiska fogtät-

ningsmaterial kan en-

kelt och smidigt skäras

ut med den mångsidiga,

raka skärkniven. 

Med det diamantbe-

lagda bladet rengörs

puts och betong med

mycket liten damm-

utveckling före ny

fogfyllning.

Djupa fogar har varit

speciellt svåra att bear-

beta. Tack vare den

långa kniven klarar

FEIN SUPERCUT

CONSTRUCTION också

denna uppgift.

Sammanfattning

Snabb, ren och säker fogrensning med set för fogrensare. 

� Arbeta snabbt och bekvämt. 

� Ergonomisk design för minskad arbetsbelastning.

� HIGH-POWER-MOTOR för utomordentlig effekt och stabilitet. 

� Kan användas både inomhus och utomhus. 

� Vibrationsdämpande bygelhandtag för minskad belastning.

� Utsugningsanordning monteras utan verktyg.
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162

Byta kakel rent och snyggt.

Med FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION och proffssetet

för kakelsättare, murare och elinstallatörer sker alla

slags reparationsarbeten i våtrum enkelt, snabbt och

exakt. FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION är fascinerande

enkel att använda. 

Tack vare den oscillerande rörelsen kan fogmaterial 

tas bort med mycket liten dammutveckling. Skador på

angränsande kakel är praktiskt taget uteslutet. Det är

enkelt att ta bort kakelfogar, även vid större repara-

tioner. 

Kapning, tillskärning och utskärning av gipsskivor,

snickeriprofiler, hörnskyddslister eller kopparelement

sker genialiskt enkelt med de nya E-CUT Universal-såg-

bladen av bimetall. De lämpar sig precis lika bra för trä,

gipsskivor och plast som för andra metaller än järn och

stålplåt upp till cirka 2 mm väggtjocklek.

Med hårdmetallraspen kan rester av puts och

golvbeläggning enkelt och snabbt skrapas bort eller

kakellim slipas ner före ny kakelsättning.

Det diamantbelagda segmentbladet skär marmor-,

epoxiharts- och kakelfogar. Kaklet kan därefter

enkelt slås sönder och omhändertas.

Sammanfattning

Oumbärlig för alla kakelsättare, murare och installatörer – Proffsset med allroundutrustning. 

� Byte av enstaka skadade kakelplattor utan skador på angränsande kakel. 

� Enkelt och exakt arbetande system – ända in i hörn eller i radier.

� Mycket liten smuts- och dammbildning. 

� Utskärningar och inpassningsarbeten görs snabbt, enkelt och rent med E-CUT sågbladen. 

Besvärliga justeringsarbeten undviks.

� Kan enkelt göras om till en mycket användbar och slitstark trekantsslipmaskin.



11

147

148

206

FEIN proffsset kakelsättare/installatör
Består av:

1 FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION i plåtlåda; 

1 segmentblad, diamantbelagt (form 162); 

1 kniv, svampformad; 

1 spackel; 1 E-CUT sågblad “Universal” vardera (form 147, 148); 

1 adapter; 

2 raspar, hårdmetallbelagda, trekantsform, hålade för dammutsug; 1 nyckel.    

Beställningsnr 7 236 32 53

Se sidan 15 för tillbehörssatser för efterbeställning.

E-CUT Universal-såg-

blad för alla utskärning-

ar och inpassningsar-

beten. Tack vare tand-

ningen i bimetall

lämpar de sig för trä,

plast, gipsskivor, puts,

aluminiumprofiler och

till och med plåt.

Skadade mjukfogar av

silikon eller akryl av-

lägsnas enkelt och

snabbt med den

svampformade kniven.

Nya fogmaterial kan

kompletteras utan

efterarbete.

Kopparrör som inte

längre behövs kan

enkelt kapas med 

de försänkta E-CUT

Universal-sågbladen,

även på svåråtkomliga

ställen parallellt med

vägg- eller golvytan.

Underlaget till nya golv

skall alltid vara rent.

Med spackeln avlägsnas

rester av gammalt golv

samt lim på nolltid.



12

FEIN “Dustex II”

Det perfekta komplementet till alla FEIN 

SUPERCUT CONSTRUCTION-tillbehör med 

dammutsugning. Den är inte lämpad för 

användning med hälsovådligt damm.

Dustex II är kraftfull och lätthanterlig! 

Utrustad med separat eluttag, automatisk 

till- och frånslagning, total rörelsefrihet tack 

vare 5 hjul, omfattande basutrustning och problemfri sugning

i både vått och torrt, gör den till en mycket lämplig damm-

sugare för verkstad, bil och hobby.

Beställningsnr 9 20 20

Rester av puts, golvbe-

läggning eller kakellim

skall slipas ner före om-

kaklingen. Ihop med ut-

sugningen blir detta

snyggt och prydligt.

Med utsugningsanord-

ningen och de diamant-

belagda verktygen kan

kakelfogar tas bort en-

kelt och exakt och

framför allt utan större

dammbildning.

När skadade eller slitna fogar skall förnyas, t.ex. på hotell eller i

bostadshus, kommer FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION väl till pass.

Tack vare sitt funktionssätt kan skador på kaklet praktiskt taget

uteslutas vid korrekt användning. 

Renoveringsarbeten med FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION är ett

utmärkt och effektivt alternativ vid omkakling. Tids- och kostnads-

åtgången är överskådlig eftersom det endast handlar om en ny

fogfyllning. Jämfört med en helrenovering kan cirka 80% av

kostnaden sparas.

Arbeta hälsosammare.

FEIN tillhandahåller olika utsugningsanordningar som tillbehör, en

för sågningsarbeten, den andra för slipnings- och rasparbeten. De

är idealiska komplement till proffssetet kakelsättare/installatör och

är oumbärliga, särskilt vid stora fogrensningar. När den ansluts till

en dammsugare med inkopplingsautomatik som t.ex. FEIN 

Dustex II kan dammet sugas upp direkt. Det vibrationsdämpande

bygelhandtaget som ingår i leveransen underlättar dessutom vid

arbeten under lång tid.

Förnya kakelfogar i stället
för att kakla om.

Utsugningsanordning

För sågningsarbeten med diamantbelagda

verktyg, monteras utan verktyg.

Slanganslutning Ø 32 mm.

Beställningsnr 9 26 02 075 01 8

Utsugningssats

För alla slipnings- och rasparbeten 

med trekantig slipplatta och 

hårdmetallrasp. Består av 

2 slipplattor, hålade; 5 slippapper 

vardera, hålade, kornstorlek 60, 80, 120; 

1 utsugskåpa med utsugsrör; 2 slanghylsor för slanganslutning 

Ø 27 och 32 mm.

Beställningsnr 9 26 02 074 01 4

Bygelhandtag

För att reducera vibrationer speciellt 

under långvarig användning. 

Även användbar tillsammans med 

utsugningsanordning 9 26 02 075 01 8.

Beställningsnr 3 21 19 116 01 1
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Sågklingor
HSS, fintandad för exakta snitt. 

För allroundanvändning på plåt 

upp till cirka 1 mm, även dubbla 

plåtar och på plast. 

2-pack

Ø mm Beställningsnr

63 6 35 02 102 01 6

80 6 35 02 103 01 0

HSS, försänkt, för arbete 

plant mot underlaget,

1-pack.

Ø mm Beställningsnr

85 6 35 02 145 01 8

100 6 35 02 137 01 6

Skärpasta
Smörjmedel för bearbetning av plåtmaterial.

Beställningsnr 3 21 32 020 12 9

Kniv
Svampform, för skärning av 

silikon och mjuka kittmaterial 

samt för delning av isolerrutor. 

5-pack.

Beställningsnr 6 39 03 128 01 2

Segmentblad
Försänkt, för uttagning av kittade 

isolerrutor. 

2-pack.

Beställningsnr 6 39 03 166 01 6

Adapter
Krävs för användning av tillbehör med runt fäste

(t.ex. rasp-, slip- och polerplattor).

Beställningsnr 3 06 05 114 01 1

Slipplatta
2-pack, ohålade.

Beställningsnr 6 38 06 129 02 6

E-CUT Standard-sågblad  
Enkel tandning, för alla trä-, gipsskive- och

plastarbeten.

Längd 78 mm

Bredd/mm Förp. Beställningsnr

32 1 6 35 02 123 01 8

32 5 6 35 02 123 04 6

32 25 6 35 02 123 03 0

42 1 6 35 02 124 01 6

42 5 6 35 02 124 04 4

42 25 6 35 02 124 03 8

Längd 50 mm

Bredd/mm Förp. Beställningsnr

35 1 6 35 02 135 01 9

35 5 6 35 02 135 03 1

35 25 6 35 02 135 02 5

65 1 6 35 02 136 01 2

65 5 6 35 02 136 03 4

65 25 6 35 02 136 02 8

E-CUT Precision-sågblad  
Original japantandning i dubbla rader, för exakta

snitt och rena snittkanter, exakt arbete även på

frihand.

Längd 50 mm

Bredd/mm Förp. Beställningsnr

35 1 6 35 02 119 01 0

35 5 6 35 02 119 04 8

35 25 6 35 02 119 03 2

45 1 6 35 02 120 01 2

45 5 6 35 02 120 04 0

45 25 6 35 02 120 03 4

55 1 6 35 02 121 01 1

55 5 6 35 02 121 04 9

55 25 6 35 02 121 03 3

65 1 6 35 02 122 01 4

65 5 6 35 02 122 04 2

65 25 6 35 02 122 03 6

E-CUT sågblad “Universal” 
Med bimetalltandning, enkel, lämpar sig även för

radier, hög skärhastighet, plåt (400 N/mm
2
) upp

till cirka 2 mm, aluminiumprofiler, kopparrör, trä,

gipsskivor och nästan all sorts plast. 

Längd 60 mm

Bredd/mm Förp. Beställningsnr

28 1 6 35 02 147 01 5

28  5 6 35 02 147 02 1

28  25 6 35 02 147 03 7

44 1 6 35 02 148 01 3

44 5 6 35 02 148 02 9

44 25 6 35 02 148 03 5

Djupanslag
För E-CUT sågblad för 

begränsning av snittdjupet. 

Beställningsnr 3 26 07 062 02 2

M-CUT sågblad
För avskärning, utskärning och 

utspårningar i plåt, plast, glasfiberarmerad plast

och kolfiberarmerad plast, 2-pack.

Bredd Längd

mm mm Beställningsnr

30 50 6 35 02 138 01 4

Tillbehör för
glasmästare/fönstermontör
snickare/inredare

I priset ingår:

1 FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION

i plåtlåda, 

1 slipsten (6 37 19 010 01 4), 

1 spännskruv (3 30 01 039 01 7), 

1 nyckel (6 29 07 037 00 3)

FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION

FSC 2.0 
Upptagen effekt 400 watt

Avgiven effekt 220 watt

Verktygssvängningar 11 000 – 18 500/min

Kabellängd 5 m

Vikt 1,25 kg

Beställningsnr 7 236 32
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Tillbehör för
kakelsättare/installatörer

Segmentblad
Diamantbelagt, även för hörn 

och radier och för arbete utan 

överskärning. Snittlinje 

cirka 2,2 mm, standardutförande för alla

marmor-, epoxiharts- och cementfogar.

Beställningsnr 6 39 03 162 01 7

Snittlinje cirka 1,2 mm, för 

extremt tunna marmorfogar. 

Skärdjup max 10 mm. Ej lämpligt 

för epoxiharts- och cementfogar.

Beställningsnr 6 39 03 196 01 3

Sågklingor
Diamantbelagd, försänkt, 

Ø 80 mm. 

Snittlinje cirka 2,2 mm, 

standardutförande för alla 

marmor-, epoxiharts- och cementfogar.

Beställningsnr 6 35 02 115 01 1

Snittlinje cirka 1,2 mm, för extremt tunna

kakelfogar. Ej lämpligt för epoxiharts- och

cementfogar.

Beställningsnr 6 35 02 116 01 4

Utsugningsanordning
För användning med 

diamantbelagda verktyg, 

monteras utan verktyg. 

Slanganslutning Ø 32 mm.

Beställningsnr 9 26 02 075 01 8

Hårdmetallrasp 
“hårdmetallbelagd“ 

Hålad även för dammutsugning, 

trekantig.

Beställningsnr 6 37 31 001 01 4

För alla tillbehörsdelar med runt fäste krävs

adapter (3 06 05 114 01 1).

Utsugningssats
För alla slipnings- och 

rasparbeten med trekantig 

slipplatta och hårdmetallrasp,

inklusive 2 slipplattor, hålade; 

5 slippapper vardera, hålade, 

kornstorlek 60, 80, 120; 1 utsugskåpa med

utsugsrör; 2 slanghylsor för slanganslutning 

Ø 27 och 32 mm.

Beställningsnr 9 26 02 074 01 4

Slipplatta
2-pack, hålade.

Beställningsnr

6 38 06 136 02 9

Slippapper
Hålade, med kardborrfäste, helt 

konsthartsbundna, hög slipeffekt, 

korund. För allroundanvändning 

med dammutsugning på nästan alla material,

såsom trä, metall, glasfiberarmerad plast, annan

plast, lack, spackel, lödställen och läder.

Kornstorlek 5-pack 50-pack

Beställningsnr Beställningsnr

6 37 17 ... 6 37 17 ...

36 ... 107 04 9 ... 107 01 1

40 ... 108 04 7 ... 108 01 9

60 ... 109 04 1 ... 109 01 3

80 ... 110 04 3 ... 110 01 5

100 ... 111 04 2 ... 111 01 4

120 ... 112 04 5 ... 112 01 7

150 ... 113 04 9 ... 113 01 1

180 ... 114 04 7 ... 114 01 9

220 ... 115 04 1 ... 115 01 3

240 ... 116 04 4 ... 116 01 6

280 ... 117 04 8 ... 117 01 0

320 ... 118 04 6 ... 118 01 8

400 ... 119 04 0 ... 119 01 2

Slippapperset
10 slippapper vardera, hålade, med kardborrfäste,

korund, kornstorlek 60, 80, 120, 180, 240.

Beställningsnr 6 37 17 109 03 5

Hårdmetallrasp
“hårdmetallbelagd” 

Hålad även för dammutsugning, 

trekantig.

Beställningsnr 6 37 31 001 01 4

Hårdmetallrasp
“hårdmetallbelagd” 

Fingerform, belagd på båda sidorna.

Beställningsnr 6 37 31 002 01 7

För alla tillbehörsdelar med runt fäste krävs

adapter (3 06 05 114 01 1).

Filtpolerset
För polering av metalldetaljer, t.ex. 

dörr- och möbelbeslag av mässing 

mm samt för polering och 

effektpolering av sten och stenprodukter.

Gelcoatskikt på båtar går också att bearbeta. 

2-pack.

Beställningsnr 6 38 06 140 02 7

För alla tillbehörsdelar med runt fäste krävs

adapter (3 06 05 114 01 1).

Materialrelaterade polermedel finns hos

välsorterade fackhandlare.

Slippapper
Ohålade, med kardborrfäste, 

för allroundanvändning på nästan 

alla material, såsom trä, metall, 

glasfiberarmerad plast, annan plast, lack, spackel,

lödställen, läder mm, helt konsthartsbundna, hög

slipeffekt, korund.

Kornstorlek 5-pack 50-pack

Beställningsnr Beställningsnr

6 37 17 ... 6 37 17 ...

36 ... 086 04 8 ... 086 01 0

40 ... 081 04 6 ... 081 01 8

60 ... 082 04 9 ... 082 01 1

80 ... 083 04 3 ... 083 01 5

100 ... 084 04 1 ... 084 01 3

120 ... 085 04 5 ... 085 01 7

150 ... 087 04 2 ... 087 01 4

180 ... 088 04 0 ... 088 01 2

220 ... 089 04 4 ... 089 01 6

240 ... 090 04 6 ... 090 01 8

280 ... 091 04 5 ... 091 01 7

320 ... 092 04 8 ... 092 01 0

400 ... 093 04 2 ... 093 01 4

Slippapperset
Består av: vardera 10 slippapper, 

ohålade, med kardborrfäste, 

kornstorlek 60, 80, 120, 180, 240..

Beställningsnr 6 37 17 082 03 3

Slipset “sten”

Avsett för bearbetning av sten och stenproduk-

ter. Består av: vardera 5 slippapper, kornstorlek

40, 80, 120, 220, 320, 400, 600, 800; vardera 

1 slipplatta med aluminium- och plastbärplatta; 

1 filtpolerplatta.

Beställningsnr 6 38 06 129 06 7

Slippapper “sten”

Speciella slippapper för grov- och finslipning av

natur- och konststen..

Kornstorlek Förp. Beställningsnr

40 50 6 37 17 120 01 4

80 50 6 37 17 121 01 3

120 50 6 37 17 122 01 6

220 50 6 37 17 123 01 0

320 50 6 37 17 124 01 8

400 50 6 37 17 125 01 2

600 50 6 37 17 175 01 7

800 50 6 37 17 176 01 0

FEIN erbjuder dessutom ett omfattande

sortiment av särskilda slipplattor och -papper.

Utförlig information finns hos din FEIN-återför-

säljare.

Utsugningssats
För alla slip- och rasparbeten 

med trekantig slipplatta och 

hårdmetallrasp, inklusive 

2 slipplattor, hålade; 

vardera 5 slippapper, hålade, 

kornstorlek 60, 80, 120; 

1 utsugskåpa med utsugsrör; 2 slanghylsor för

slanganslutningar Ø 27 och 32 mm samt 2 adap-

trar för anslutning till de vanligaste hushålls-

dammsugarna.

Beställningsnr 9 26 02 074 01 4
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Tillbehör för
fogrensning

Tillbehörssats

Tillbehörssats 
glasmästare/fönstermontör 
Efterbeställning till proffsset glasmästare/

fönstermontör, består av: 

1 HSS-sågklinga, försänkt, Ø 100 mm; 1 E-CUT

sågblad “Standard” (form 124); 1 E-CUT sågblad

“Universal” vardera (form 147, 148); 

1 djupanslag; 1 adapter; 1 slipplatta; 5 slippapper

av vardera, kornstorlek 80, 120, 180; 

1 segmentblad, tandat; 1 kniv, svampform

Beställningsnr 6 39 03 167 34 2

Tillbehörssats kakelsättare
Efterbeställning till proffsset kakelsättare, 

består av:

1 segmentblad, diamantbelagt (form 162); 

1 kniv, svampformad; 1 spackel; 1 E-CUT sågblad

“Universal” vardera (form 147, 148); 

1 adapter; 2 raspar, hårdmetallbelagda, trekants-

form, hålade för dammutsug

Beställningsnr 6 39 03 167 36 1

Tillbehörssats 
snickare/inredare 
Efterbeställning till proffsset snickare/inredare,

består av:

1 E-CUT sågblad “Standard” vardera (form 123,

124 och 135, 136); 1 E-CUT sågblad “Precision”

vardera (form 119, 120 och 121, 122); 

1 E-CUT sågblad “Universal” vardera (form 147,

148); 1 djupanslag; 1 adapter; 1 slipplatta; 5

slippapper av vardera, kornstorlek 80, 120, 180  

Beställningsnr 6 39 03 167 35 8

Utförlig information om FEIN SUPERCUT

finns att hämta på vår hemsida:

www.supercut.fein.com

Kniv
Svampform, för skärning av 

silikon och mjuka kittmaterial 

samt för delning av isolerrutor. 

5-pack.

Beställningsnr 6 39 03 128 01 2

Spackel
För bortskrapning av 

beläggningar och skikt som t.ex. 

underredsmassa, limrester mm, 

1-pack.

Beställningsnr   6 39 03 206 01 8

Rengöringsblock
Rhombo för rengöring av 

hårdmetall- och diamantverktyg.

Beställningsnr 6 37 19 007 01 0

FEIN “Dustex II”
Upptagen effekt 1300 Watt

Luftvolym 3300 l/min

max undertryck 230 mbar

Behållarens volym 24 l

Anslutning max 2000 W

Vikt 7 kg

Kabellängd 6 m

Dustex är inte lämpad för användning med

hälsovådligt damm.

Beställningsnr 9 20 20

Kniv 
Rak form. 

Allroundkniv för nästan alla 

mjukfogar. 5-pack.

Beställningsnr 6 39 03 117 01 5

Rak form, lång, 

till mycket djupa fogar. 5-pack.

Beställningsnr 6 39 03 116 01 1

Segmentform, för V-snitt 

respektive snitt i hörn. 

2-pack. 

Egg Totallängd

längd mm mm Beställningsnr

30 73 6 39 03 132 01 0

Rengöringskniv
Rak, diamantbelagd, för 

rengöring av fogflanker före ny fogfyllning.

Beställningsnr 6 39 03 161 01 4

Utsugningsanordning
För användning med 

diamantbelagda verktyg, 

monteras utan verktyg. 

Slanganslutning Ø 32 mm.

Beställningsnr 9 26 02 075 01 8

Rengöringsblock
Rhombo för rengöring av 

hårdmetall- och diamantverktyg.

Beställningsnr 6 37 19 007 01 0

Arbetshandskar
vibrationsdämpande, 

certifierade enligt EN 388/420, 

EN ISO 10819,

EEC nr 0200, förp. 1 par

Storlek Beställningsnr

9  L  3 21 73 003 00 3

10  XL    3 21 73 004 00 1

11  XXL  3 21 73 005 00 5

Bygelhandtag
För att reducera vibrationer 

speciellt under långvarig 

användning. Även användbar 

tillsammans med 

utsugningsanordning 9 26 02 075 01 8.

Beställningsnr 3 21 19 116 01 1
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Tyskland C. & E. FEIN GmbH 

Leuschnerstr. 43, 70176 Stuttgart, Telefon 0711 6665-191, Fax -229

Sverige: SPECMA AB, Box 336, 40125 Göteborg, Tel. 031 891600, Fax. 031 471984,

fein@specma.se

www.fein.se

www.multimaster.nu

Kontakta din FEIN-återförsäljare för en verktygsdemonstration.


