AFMT / AFMM 12Q bevezetés

FEIN Akku MultiTalent 12 V

FEIN Akku MultiMaster 18 V

AFMT 12Q (QuickIN)

AFMM 18 (QuickIN)

AFMT / AFMM 12Q bevezetés
Termék infok
Akku MultiTalent AFMT 12 Q
Intelligens töltési rendszer
Motor / hajtómű /teljesítmény
► Hatékony, nagyteljesítményű,
modern 4-pólusú motor.

► Optimális töltés az egyedi
cellafigyelés révén.
► Mindig maximális kapacitás és
akku élettartam.

Li-Ion akku
► A legújabb akkucella generáció
► Nagy kapacitás és max
teljesítmény, 12 V / 2,5 Ah.
► Könnyű és kompakt méret.
► Kapacitás kijelzés közvetlen az
akkun.

Made by FEIN
► Termelés és szerelés a német
anyacégnél.
► Minőség / kompetencia /
megbízhatóság
► Kompatibilis a piacon kapható
tartozékok nagy részével

Tachogenerátor
► Tachogenerátor az állandó
fordulatszám érdekében terhelés
alatt is.
► Fokozatmentes elektronikus
fordulatszám állítás.

QuickIN
► Szabadalmaztatott és bevált
QuickIN-gyorscsere a
kényelmes és gyors
szerszámcseréhez segítség
nélkül.
► Opcionálisan az AFMT 12 Q -nél

Kezelési kényelem
Antivibrációs rendszer
► Hatékonyan függetleníti a
motort, a hajtóművet és az
akkut a háztól.
► Egyértelműen érezhető
vibráció csökkentés.
► Tökéletes zaj csillapítás.

► A legkisebb fogásméret,
tökéletes tömeg egyensúly és
kis tömeg gondoskodik az
ergonómiáról és kezelésről.
► Tökéletes a hosszabb használat
esetén is!

AFMT / AFMM 12Q bevezetés
Termék infok
Akku MultiMaster AFMM 18
Intelligens töltési rendszer
Motor / hajtómű /teljesítmény
► Hatékony, nagyteljesítményű,
modern 4-pólusú DC motor.

► Optimalis töltés az egyedi
cellafigyelés révén.
► Mindig maximális kapacitás és
akku élettartam.

Li-Ion akku
► A legújabb akkucella generáció
► Nagy kapacitás és max
teljesítmény, 18 V / 2,5 Ah.
► Könnyű és kompakt méret.
► Kapacitás kijelzés közvetlen az
akkun.

Made by FEIN
► Termelés és szerelés a német
anyacégnél, Bargauban.
► Minőség / kompetencia /
megbízhatóság
► Kompatibilis a piacon kapható
tartozékok nagy részével

Tachogenerátor
► Tachogenerátor az állandó
fordulatszám érdekében terhelés
alatt is.
► Fokozatmentes elektronikus
fordulatszám állítás.

QuickIN
► Szabadalmaztatott és bevált
QuickIN-gyorscsere a
kényelmes és gyors
szerszámcseréhez segítség
nélkül.

Kezelési kényelem
Antivibrációs rendszer
► Hatékonyan függetleníti a
motort, a hajtóművet és az
akkut a háztól.
► Egyértelműen érezhető
vibráció csökkentés.
► Tökéletes zaj csillapítás.

► Kis fogásméret, tökéletes tömeg
egyensúly és kis tömeg
gondoskodik az ergonómiáról és
kezelésről.
► Tökéletes a hosszabb használat
esetén is!

AFMT / AFMM 12Q bevezetés
Műszaki adatok

Típus

Pozícionálás

Feszültség
Akku-Kapacitás
Amplitúdó
Tömeg akkuval
Rezgések
Szerszám csatlakozás

Rendelési szám
Mivel szállítjuk?

Kisker bruttó Ft

AFMT 12 Q

AFMM 18

FEIN Akku MultiTalent

FEIN Akku MultiMaster

A hálózattól független, univerzálisan alkalmazható rendszer a
belsőépítészet és felújítás számára (alternatív: QuickIN) és
tartozék alapfelszereltséggel csiszoláshoz és fűrészeléshez.

A hálózattól független, univerzálisan alkalmazható rendszer a
belsőépítészet és felújítás számára (alternatív: QuickIN) és
tartozék alapfelszereltséggel nagy felhasználási lehetőséggel.

12 V

18 V

2,5 Ah

2,5 Ah

2 x 1,6°

2 x 1,7°

1,4 kg / 1,5 kg

1,8 kg

11.000– 18.000/min

11.000– 18.500/min

csavar, belső hatlap / QuickIN

QuickIN

7 129 15 61

7 129 12 61

1 db csiszolótányér, 3-3 db csiszolópapír (K 80, 120, 180),
1 db univerzális E-Cut fűrészlap (44 mm),
2 db Li-Ion akku (2,5 Ah), 1 db töltő ALG 50,
1 db műanyag koffer

96.900

C-MC-MCT Joachim Eisele

1 db csiszolótányér, 3-3 db csiszolópapír (K 80, 120, 180),
1 db merev spakli , 1 db HSS szegmens fűrésztárcsa, 1 db
E-Cut Long-Life fűrészlap (65 mm), 1 db univerzális E-Cutfűrészlap (44 mm),
2 db Li-Ion akku (2,5 Ah), 1 db gyorstöltő ALG 50,
1 db műanyag koffer
136.700

