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 OMBYGGING

Den originale. Allsidig og sterk.
FEIN MultIMastEr – det universelle systemet for ombygging og oppussing

NY!  
Nå også med 

batteri
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Fra oppfinneren av elektroverktøy:  
FEIN MultiMaster.

I dette systemet ligger mer enn 40 års erfaring.
For mer enn 40 år siden lanserte FEIN det første oscillerende 
elektroverktøyet på markedet. Denne erfaringen fra flere tiår er 
innebygget i FEIN MultiMaster – og gjør det universelle systemet 
for utbygging og oppussing enestående med sin allsidighet og styrke. 
Dessuten overbeviser MultiMaster med høy kvalitet på de bear-
beidede komponentene og er dermed en uunnværlig ledsager for 
profesjonell bruk i håndverk og industri. 

FEIN originalt tilbehør – utviklet for MultIMastEr.
FEIN originalt tilbehør garanterer de beste resultater og en unik lang 
levetid. Den dekker alle vanlige oppussings- og utbyggingsarbeider 
i profesjonelt håndverk og muliggjør samtidig egne bruksløsninger. 
I forbindelse med FEIN MultiMaster er maksimal ytelse, sikkerhet og 
pålitelighet garantert.

Teknikk / kvalitet

Den originale S. 4
MultiMaster S. 6
Batteridrevet MultiMaster   S. 7
Tilbehørskompetanse S. 10
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Dine fordeler med FEIN oscillerende verktøy: 

 ɰ Mer enn 40 års erfaring innen oscillasjonsteknologi.

 ɰ Forventet høy kvalitet takket være „Made in Germany“.

 ɰ Enestående når det gjelder ytelse og allsidighet.

 ɰ FEIN originalt tilbehør for best mulige arbeidsresultater og 
maksimal brukstid.

 ɰ Behovsorienterte sett i verktøykoffert i plast.

Stort bruksområde  

Vinduer og porter S. 12
Interiørarbeid S. 14
Møbelmontering S. 16
Fliser/sanitær S. 18
Gulvbelegg  S. 20
Til jobber i bilen S. 22
Båtvedlikehold S. 24 
Verksted og modellbygging S. 26

Produkt- og tilbehørsmangfold

Oversikt over FEIN MultiMaster sett S. 28
MultiMaster tilbehørsprogram  S. 32

FEIN batteridrevet MultIMastEr – mobil og sterk.
Med den nye batteridrevne varianten er FEIN MultiMaster nå enda 
mer fleksibel og behagelig i bruk. Uten kabel, men med den samme 
ytelsen kan du arbeide overalt, selv uten strømforsyning. Alt dette 
i den robuste kvaliteten som du kan forvente av en ekte original.
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DEN ORIGINALE

Fra gipssag til universelt system 
for utbygging og oppussing.

Med den oscillerende gipssagen går FEIN 1967 inn i en ny epoke 
– epoken med oscillerende elektroverktøy. Det som begynte som 
spesialverktøy på det medisinske området ble kontinuerlig forbedret 
og videre utviklet for nye bruksområder. Idag er FEIN MultiMaster og 
FEIN’s originale tilbehørsprogram enestående når det gjelder bruks-
område og ytelse. Det er ganske enkelt den originale.

2011
Batteridrevet FEIN 
MultiMaster kompletterer 
 rehabiliteringssystemet med mer 
mobilitet med samme ytelse.

2007
Det patenterte QuickIN-
hurtigspennsystemet fra FEIN 
gjør det for første gang mulig å 
skifte tilbehør uten verktøy.

1986
Den første trekantsliperen 
erobrer markedet: 
FEIN SLIPEREN.

1995
Fra FEIN SLIPEREN oppstår 
den første FEIN MultiMaster, 
takket være et omfattende 
tilbehørsprogram.

1967
Det første oscillerende 
elektroverktøyet fra FEIN: 
Gipssagen.
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DEN ORIGINALE

Forsprang i utvikling lønner seg.  
Med oscillasjonsteknologien har FEIN MultiMaster gjort oppus-
sings- og utbyggingsarbeid mer økonomisk og mer nøyaktig. 
Tilbehøret som er perfekt tilpasset maskinen, QuickIN-hurtig-
spennsystemet for skifte av tilbehør uten verktøy, en optimal 
kraftoverføring med det patenterte 8-stjerners verktøyfestet og 

mye mer, er resultatet fra mer enn 4 tiårs utvikling, innovasjon og 
praksis. Dette gjør FEIN MultiMaster til et enestående universal-
verktøy for saging, sliping, skjæring, kutting, skraping og polering.

FEIN – oppfinneren av tilbehørskifte uten verktøy.
Det patenterte og enestående FEIN QuickIN-hurtigspennsystemet 
muliggjør skifte av tilbehør uten verktøy – det sparer mye tid når 
det brukes forskjellige tilbehørsdeler og er meget komfortabelt.

FEIN – med optimal kraftoverføring.
Det patenterte 8-stjernes verktøyfestet på FEIN MultiMaster sørger 
for at verktøyet sitter absolutt sikkert, selv under stor belastning, og 
muliggjør en optimal kraftoverføring for et effektivt arbeidsforløp.

FEIN – banebrytende når det gjelder elektroverktøy.
Det oscillerende bevegelsesforløpet med inntil 20 000 svingninger 
pr. minutt og amplituden på 2 x 1,6 vinkelgrader muliggjør stor 
slipe- og kutteevne og et mangfold av forskjellige anvendelser.

FEIN – garanterer praktiske løsninger.
FEIN tilbehør er spesielt utviklet for det oscillerende bevegelsesfor-
løpet på FEIN MultiMaster og overbeviser med høyeste kvalitet, lang 
levetid og praksisnærhet. Dette garanterer økonomiske, nøyaktige 
og pålitelige resultater.

QuickIN-hurtigspennsystem Tilbehør

8-stjerners verktøyfesteOscillasjonsteknologi
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Tidsbesparende

Det patenterte hurtigspennsys-
temet QuickIN gir komfortabelt 
og raskt bytte av verktøy uten 
bruk av nøkkel.

Ergonomisk

Uanstrengt arbeid med ideell 
vektfordeling og ergonomisk 
form med Softgrip-sone.

Slitesterk

Robust, fordi alle girdelene er 
av metall. Tåler store påkjennin-
ger og har lang levetid.

Effektiv

8-stjerners verktøyfeste 
garanterer optimal dreie-
momentoverføring for et 
perfekt arbeidsforløp med 
FEIN  originalt tilbehør.

Kan monteres stasjonært

Mekanisk grensesnitt for 
stasjonær drift i bord-/bore-
stativholderen eller for feste av 
dybdeanlegget.

TEKNIKK

Gjennomtenkt teknologi.
Robust kvalitet.

Utviklet for profesjonell bruk i håndverk og industri tåler 
FEIN MultiMaster som kabel- og batterivariant selv de største krav 
uten vanskeligheter:

 ɰ Høy kvalitet på alle komponentene garanterer en stor belastnings-
evne og en lang levetid.

 ɰ Alle FEIN-produkter ”Made in Germany” fremstilles med avan-
serte produksjonsmetoder og under strenge kvalitetskrav.

 ɰ Fremragende arbeidshastighet med sterke, effektive motorer 
muliggjør et ekstremt økonomisk arbeid.

 ɰ Lav vekt og spesiell ergonomisk form sørger for uanstrengt og 
behagelig arbeid. 

Overbevis deg selv – hos din forhandler eller på Internett på 
www.multimaster.info

Alle tekniske data på s. 28
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Utholdende

Stor kapasitet og full ytelse med 
3 Ah også ved stor belastning 
med 8 moderne Li-ion-celler. 
Visning av batterinivået direkte 
på hvert batteri.

Kraftig

Effektiv 14,4 V elektrisk 
 høy effektsmotor med samme 
ytelse som kabelversjonen.

Belastbar

Konstant høy ytelse også under 
belastning med elektronisk 
turtallsregulering med turtalls-
generator.

Tilpasningsdyktig

Trinnløs turtallsinnstilling for 
materialtilpasset arbeid i alle 
brukstilfeller.
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Skånsom

Intelligent elektronikk med 
enkeltcelleovervåkning sikrer 
optimal, skånsom lading for 
maksimal kapasitet og lang 
levetid.

Kraftig

Høyverdige Li-ion-batterier 
med stor kapasitet for konstant 
ytelse til de er utladet, selv ved 
høye utladingsstrømmer. Ingen 
selvutlading, alltid til rådighet 
og best brukstid med et ekstra 
batteri.

TEKNIKK

FEIN Litium-ion-teknologi.
FEIN Litium-ion-batterier gir det perfekte forhold mellom lav vekt 
og stor ytelse:

 ɰ Maksimal kapasitet sørger for et raskt arbeidsforløp også ved 
vedvarende arbeider.

 ɰ Uten minneeffekt og selvutlading er FEIN batteridrevet 
MultiMaster alltid klar til bruk.

 ɰ En komfortabel batterinivåindikator på hvert batteri viser raskt 
den kapasiteten som står til rådighet.

 ɰ Optimal lading med enkeltcelleovervåkning – for maksimal 
 kapasitet og lang levetid for batteriene. 

 ɰ Ekstra batteri for lang brukstid inngår i leveransen.

Nå kan du arbeide mobilt med maksimal ytelse – FEIN batteridrevet 
MultiMaster.
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Kraftig

Maksimal ytelse med høy kob-
berandel i varig og overlastsik-
ker FEIN høyeffektsmotor.

Vibrasjonsdempet

Perfekt avbalansert anker og 
kulelager på begge sider garan-
terer vibrasjonsfri drift.

Praktisk

Stor aksjonsradius med 5 meter 
lang fintrådet gummikabel i 
industrikvalitet.

Pålitelig

Motstandsdyktig mot smuss 
og vibrasjoner med fullstendig 
innstøpt elektronikk og trinnløs 
turtallsinnstilling med elektronisk 
turtallsregulering. 

Belastbar

Maksimal stabilitet med pot-
tekonstruksjon og støt- og 
slagfast polyamid-hus med høy 
glassfiberandel.

TEKNIKK

Alle tekniske data på s. 28
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FEIN originalt tilbehør:   
Perfekt tilpasset etter maskin og bruk.

Kun med FEIN originalt tilbehør kan du fullt ut dra nytte av det 
store bruksområdet og styrken til FEIN MultiMaster:
 

 ɰ Det store forspranget i utvikling av oscillasjonsteknologi garante-
rer tilbehør som er optimalt tilpasset bevegelsen.

 ɰ FEIN originalt tilbehør fremstilles av høyverdige materialer og er 
dermed dimensjonert for de største belastninger i praktisk arbeid.

 ɰ I forbindelse med FEIN MultiMaster garanterer FEIN originalt 
tilbehør et optimalt arbeidsforløp og nøyaktighet.

 ɰ Et enestående mangfold av tilbehør for de mest forskjellige krav, 
med utallige eksklusive FEIN bruksløsninger.

FEIN originalt tilbehør leveres også i forskjellige FEIN MultiMaster 
sett. Mer om dette finner du fra side 28.

TEKNIKK

Bare hos FEIN finnes den 
runde slipedisken for sliping 
av store flater. Den overgår 
tydelig slipeeffekten til de 
fleste vibrasjons- og eksen-
terslipere.

Den maksimale kuttdybden 
på 60 mm og bredden på 
65 mm sørger sammen med 
motoreffekten og optimal 
dreiemomentoverføring for 
et raskt arbeidsforløp.

Eksklusivt FEIN-tilbehør 
istedenfor tidkrevende hånd-
arbeid. Perfekt til å slipe alle 
vanlige profiler, f.eks. på tre-
hus, garasjeporter m.v.

Med det patenterte, meka-
niske grensesnittet kan FEIN 
MultiMaster for eksempel 
også brukes med et dyb-
deanlegg.

Holdeinnretning for bord 
og borestativ Mekanisk grensesnittE-Cut sagblader

Proff-slipesett Dybdeanlegg

Rund slipedisk

Med den enestående FEIN bord- og borestativholderen kan 
MultiMaster beveges 360° rundt 2 akser og og kan med mekanisk  
grensesnitt festes i et vanlig borestativ eller rett på arbeids-
benken. Følsom saging, filing, avgrading eller verktøy-sliping 
utføres dermed nøyaktig og sikkert.
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TEKNIKK
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Sliping

STORT BRUKSOMRÅDE

Som ny på ekstremt kort tid: 
Sanering av vinduer og porter.

Vinduer, garasjeporter og uteanlegg kan renoveres perfekt med 
MultiMaster. Med FEIN originalt tilbehør kan du slipe overflater 
perfekt, bearbeide hjørner, kanter og vanlige profiler nøyaktig, 
og fjerne kittfalser raskt og enkelt. Og med den runde slipedisken 
oppnår du et optimalt arbeidsforløp også på store flater. Resultatet: 
komplett renoverte vinduer på overraskende kort tid. 

Hardmetallraspen fjerner 
selv vanskelige forvitrings-
skader grundig – og raskt, 
takket være høy slipeeffekt.

Profil-slipesettet er ideelt til 
sliping av garasjeporter, bord 
med not og fjær på hus og 
andre konkave eller konvekse 
profiler.

Sprukne kittfalser kan fjer-
nes fullstendig helt inn i hjør-
nene ved glassarbeider med 
HSS-segmentsagbladet, uten 
problemer og uten fare for 
at glasset sprekker

Den flate slipedisken kom-
mer også inn i trange mel-
lomrom, f.eks. lameller på 
vinduslemmer.

Med den runde slipedisken 
er det enkelt å slipe perfekt 
inntil kanter og falser – med 
svært stor slipeeffekt og 
uten rekyleffekt.

Skinnende rent resultat: 
Støvfritt arbeid med avsug. 
Kan brukes med rund slipe-
disk, hullet trekant-slipeplate 
og med HM-rasp.

Den runde slipedisken sliper 
større flater økonomisk og 
med en enorm slipeeffekt, og 
overgår de fleste vibrasjons- 
eller eksenterslipere.

Slipe med slipedisken inn i 
alle hjørner og kanter uten 
kraftbehov – rent og raskt.

Alle utførelser og artikkelnummer finner du på side 32.

GrovslipingSliping av notspor/
profiler  Glassarbeid

Sliping av mellomromSliping av rammer Støvfri sliping

Sliping av flater

Sliping av hjørner  
og kanter
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Rasp

VINDUER OG PORTER

Saging
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Alt i ett:  
Den profesjonelle for interiørarbeid.

Om det er loftsutbygging, ombygginger i hele huset eller bare til-
dekning av kabler bak veggen – FEIN MultiMaster er det perfekte 
verktøyet for alle utbyggings- og installasjonsarbeider. Den sager fra 
de fineste utsnitt og utsparinger selv i tyngre trekonstruksjoner. 
FEIN MultiMaster overbeviser også i trange rom i vinkler og kroker 
– og sørger dermed for raskt og kraftsparende arbeid.

STORT BRUKSOMRÅDE

e-Cut universalsagblad med 
60 mm kuttdybde muliggjør 
rask, ren tilskjæring av tyn-
gre trekonstrusjoner og kan 
også brukes i dybdeanlegg.

Med e-Cut standard sagbla-
der er det enkelt å kappe 
til gipsplater og lage utsnitt 
til elektriske installasjoner 
osv. i plater som allerede er 
montert.

Ideell til demontering av 
installasjoner som det ikke 
er behov for lenger: Med 
e-Cut universalsagbladene 
blir rørene saget av helt i 
flukt med veggen og kan 
senere sparkles over.

Med det smale M-Cut sag-
bladet er utsnitt allerede fra 
10 mm kantlengde ikke noe 
problem. F.eks. er elektriske 
installasjoner lette å gjen-
nomføre.

Ved å bruke hardmetall-
raspen til sliping av puss, 
sement, betong og fliselim 
kan du spare deg for langtek-
kelig og tidkrevende manuelt 
arbeid.

M-Cut sagblader er ideelle til 
ren og nøyaktig tilskjæring av 
bygningselementer av plast 
som kabelkanaler, ventila-
sjonsrør eller nedløpsrør.

Tilpasning av nye gulvlister 
uten demontering. Selv rene 
gjæringssnitt går raskt med 
e-Cut universalsagblader.

Saging

Bruk som „minisirkelsag“, 
– HSS-sagblad tre er ideelt 
for lange, nøyaktige kutt, 
f.eks. ved ekspansjonsfuger i 
parkett og laminat. 
Kan brukes med eller uten 
dybdeanslag.

Alle utførelser og artikkelnummer finner du på side 32.

Saging av 
trekonstruksjoner Tilskjæring av gipsplater

Saging i flukt med 
veggen

Saging av de minste 
utsnitt

Nedsliping av puss

Tilskjæring av 
kabelkanaler

Tilpasning av lister Saging av skyggefuger
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INTERIØRARBEID

Vanskelig tilgjengelige steder 
kan lett bearbeides med den 
lange, smale slipefingeren.

Sliping Rasp

Sliping i mellomrom
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Profesjonell og kompakt:
Ideell for møbelmontering.

Med FEIN MultiMaster har du det perfekte verktøyet til monte-
ring av innbyggingsmøbler og kjøkkenelementer. Selv vanskelige 
arbeidsoppgaver på trange steder, som f.eks. det å sage til utspa-
ringer i elementer som allerede er montert, kan nå gjennomføres 
nøyaktig og uten problemer. Også ved restaurering av møbler kan 
manuelt arbeid som tidligere tok mye tid, som f.eks. profilsliping, 
gjøres mye raskere og mer effektivt med FEIN MultiMaster.

STORT BRUKSOMRÅDE

Det å sage til utsparinger til 
installasjoner og ombygging 
som gjøres i ettertid, er ikke 
noe problem med e-Cut 
standard sagblad, selv når 
platene allerede er montert.

Sage utsnitt for kabelgjen-
nomføringer, stikkontakter 
og vanntilkoblinger med 
e-Cut universalsagblad – 
uten krevende demontering.

Det forsenkede HSS-seg-
mentsagbladet er skånsomt 
både mot deg og møbelstof-
fet. Stiftene lar seg kappe av 
raskt og enkelt så du slipper 
å bruke tang.

Bord- og borestativholderen 
muliggjør nøyaktige tilpas-
ninger- og utskjæringer. Mas-
kinen kan innstilles nøyaktig 
med borestativets mekanikk.

Den runde slipedisken sør-
ger for høy slipeeffekt og 
kan brukes med eller uten 
støvavsug.

Saging

Med den utskiftbare innsatsen 
i profilslipesettet er det mulig 
å slipe på trange steder, i no-
ten og på profiler – bekvemt 
og med betydelig høyere 
slipeeffekt.

Alle utførelser og artikkelnummer finner du på side 32.

Nøyaktig tilpasset 
skjæring

Utsparinger for 
kabelgjennomføringer

Oppussing av stoppede 
møbler

Stasjonært arbeidRestaurering av møbler Sliping av profiler
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MØBELMONTERING

Sliping Stasjonært arbeid



18

Rent og raskt:  
Presisjon i sanitærområdet.

Rask og prisgunstig oppussing av kjøkken og sanitær: Med FEIN 
MultiMaster kan du bytte ut enkelte skadde fliser uten å skade fli-
sene rundt. Med diamantsagbladene eller hardmetallsagbladene fjer-
ner FEIN MultiMaster flisefugene ekstremt nøyaktig og med minimal 
støvutvikling. Deretter kan gammelt fliselim fjernes bekvemt med 
hardmetallraspen eller med sparkelbladet.

STORT BRUKSOMRÅDE

Fjerne fuger Skjæring

Alle utførelser og artikkelnummer finner du på side 32.
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Hardmetallraspen er all-
round-tilbehøret ved flisleg-
ging: Til å glatte ut fliselim, 
slipe flisekanter og til å lage 
et plant underlag.

Ved fjerning av skadde flise-
fuger i hjørner og på kanter 
brukes hardmetall-segment-
sagblad - for nøyaktig arbeid 
uten overskjæring. 

Diamant-segmentsagbladet 
overbeviser med lange bruks-
tider og egner seg også for 
frostsikre, epoksyharpikshol-
dige fugematerialer i utearea-
ler eller svømmehaller.

Perfekt til å løsne elastisk 
tetningsmasse (for eksempel 
silikon eller akryl) – ved 
hjelp av sparkelen. Leveres i 
stiv eller fleksibel utførelse. 

FLISER/SANITÆR

Rasp

Sliping av underlag

Fjerning av flisefuger Sanere i uteareale Fjerne tetningsmasse
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Løsne, tilpasse, slipe:  
Perfekt for gulvbelegg.

FEIN MultiMaster dekker hele arbeidsspekteret når det gjelder 
gulv – fra enkel fjerning av gamle tepper og PVC-belegg til nøyaktig 
tilskjæring av parkett, laminat, gulvlister og terskler og til presis 
sliping av parkett, også i vanskelig tilgjengelige hjørner og på kanter. 
Med tilbehøret som er utviklet spesielt for de ulike bruksområdene 
og den komfortable bruksmåten sparer FEIN MultiMaster deg for 
mye tid og kraft i alle arbeidsoperasjoner.

STORT BRUKSOMRÅDE

Saging Skraping/skjæring

Alle utførelser og artikkelnummer finner du på side 32.
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Om det er parkett, laminat 
eller kombinasjonsmaterialer 
– med e-Cut universalsag-
blad kan alt tilskjæres nøyak-
tig og materialtilpasset.

GULVBELEGG

Tilpasning av nye gulvlister 
uten demontering. Selv rene 
gjæringssnitt går raskt med 
e-Cut universalsagblader.

Der andre ikke kom-
mer til, overbeviser FEIN 
MultiMaster med tilpasset 
slipeutstyr, høy slipeeffekt 
og gode resultater.  

Rester av teppelim, gulvbe-
legg og andre gjenstridige 
materialer må gi tapt mot 
den harde sparkelen.

Med e-Cut sagblad kan også 
senere installasjoner av 
fyrings-, ventilasjons- eller 
klimaanlegg foretas uten 
problemer.

Med segmentkniven eller 
sparkelen kan gamle gulv-
belegg, teppe, PVC eller 
linoleum kuttes i håndterlige 
strimler.

HSS-sagbladet for tre i kom-
binasjon med dybde-anslaget 
er ideelt til saging av utsnitt i 
parkett- og laminatgulv som 
allerede er lagt.

Sliping

Ved tilpasning av dørterskler 
og ved utsparinger i parkett/
laminat overbeviser de brede 
e-Cut sagbladene med høy 
skjærehastighet og god snitt-
føring.

Tilpasning av dørtersklerTilskjæring av parkett/
laminat  Saging av gulvlister

Sliping av parkett

Fjerne limrester

Saging av utsparinger

Tilskjæring av gulvbelegg

Senere utsnitt
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Et verksted i én maskin: 
For arbeider i bilen.

Kjøretøyreparasjoner i toppklasse: Med de allsidige bruksområdene 
– fra utskjæring av karosserideler til lakkerings- og poleringsarbeid – 
FEIN MultiMaster er det optimale verktøyet for alle som regelmes-
sig reparerer eller klargjør biler. Den jobber utrolig nøyaktig, og 
takket være høy arbeidshastighet er det også lett å arbeide med den 
– noe som er en stor fordel særlig på vanskelig tilgjengelige steder. 
 Tilbehøret som er perfekt tilpasset arbeidsforhold og materialer 
gjør at MultiMaster er et ideelt verktøy til bil.

STORT BRUKSOMRÅDE

Saging Filing Skraping

Alle utførelser og artikkelnummer finner du på side 32.
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TIL jOBBER I BILEN

Med den stive sparkelen fjer-
nes også understellsmasse og 
annet gjenstridig belegg på 
rekordtid.

Kapping av karosseriplater 
med HSS-segmentsagblad 
også i hjørner uten grader og 
forskyvning – med minimalt 
gnistregn.  

Typiske stygge anløpings-
farger på eksosanlegg på 
motorsykler kan raskt og 
enkelt poleres med polerings-
puten i filt.

Grade, fase, file og utvide 
raskt og rent. Med hardme-
tallfilene oppnår man resul-
tater som passer nøyaktig.

M-Cut sagblad for korte, 
nøyaktige kutt på vanskelig 
tilgjengelige steder. Kan bru-
kes universelt for plast eller 
karosseriplater fra 10 mm 
kantlengde.

Punktreparasjoner blir raskt 
utført med de stabile, runde 
HSS-sagbladene. Den kan 
dreies flere ganger på dri-
vakselen og har dermed en 
lengre brukstid.

Myk, men grundig polering 
med de spesielt myke slipe-
materialene fra FEIN, f.eks. 
på aluminiumsfelger eller 
følsom lakk.

SlipingPolering

Kromdeler og lakk bearbei-
des med poleringsputen i filt 
og FEIN poleringsmiddel. 

Lakkeringsfeil og andre ste-
der utbedres raskt og rent: 
Trekant-slipeplaten garan-
terer stor slipeeffekt og et 
jevnt sliperesultat

Fjerning av 
understellsmasse

Kapping av 
karosseriplater

Polering av 
anløpingsfarge

Nøyaktige utsnittTilpasning av 
ettermontering

Punktreparasjoner

Pussing av 
aluminiumsfelgerHøyglanspolering Utbedring av lakk
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Sikker på sjøen:
Båtvedlikehold.

Med FEIN MultiMaster oppnår du merkbart bedre effektivitet ved 
vedlikehold og oppussing av båt. 
Med den høye kutteevnen er FEIN MultiMaster perfekt til bear-
beiding av tre, glassfiber, karbonfiber og de fleste andre relevante 
materialer – dermed bortfaller håndarbeid og improviserte løsnin-
ger. Ettermontering på trange steder er like lite problematisk som 
oppussing av teakdekk.

STORT BRUKSOMRÅDE

Saging Filing 

Alle utførelser og artikkelnummer finner du på side 32.
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BÅTVEDLIKEHOLD

Skjæring / skraping SlipingRengjøring og polering

M-Cut sagbladet egner seg 
godt når elektriske apparater 
skal ettermonteres. Rene 
kutt og null skader på høy-
verdige materialer.

Ideell for rehabilitering og 
stell av båter: Slipe rent og 
nøyaktig i alle hjørner og 
kanter uten kraftbehov med 
trekant-slipeplaten. 

Grov slipefiber i kombina-
sjon med båtrens sørger 
for grundig rengjøring av 
overflater i glassfiber med 
antisklistruktur.

Med hardmetallfilen kan 
utsparinger og åpninger 
avgrades og rundinger files 
perfekt.

Perfekte, rene kutt på båt-
skrog av glassfiber eller kar-
bonfiber uten revner eller 
skader på laminatet med 
HSS-sagblad. 

Overflødig materiale etter 
fuging kan raskt og nøyaktig 
skjæres av med den stive 
sparkelen. Det gjør det 
enklere å slipe av teakdekket 
etterpå.

Saging med den største pre-
sisjon, fra 10 mm kantlengde 
i tre, kunststoff, glassfiber og 
metallplater: Selv de minste 
utsparingene får du gjort 
raskt og enkelt med M-Cut 
sagblad.  

Nater i stavdekk kuttes ut 
raskt og grundig med skjære-
kniven. 80 % tidsbesparende.

Tilpasning av 
ettermontering

Sliping Rengjøring/polering

Filing av utsparinger Reparasjoner

Fjerning av overflødig 
materiale

Saging på millimeteren

Pussing av stavdekk
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Arbeider nøyaktig på millimeteren:  
Tilbehør for modellbygging.

Uansett om det er installasjoner i huset, sliping av verktøy eller 
modellbygging – du arbeider alltid perfekt helt til den minste detalj. 
FEIN MultiMaster er effektiv, nøyaktig og overrasker stadig. Det 
omfattende systemtilbehøret åpner opp for uante bruksmuligheter. 
Naturligvis overbeviser den i alt den gjør med høy kutte- og slipe-
ytelse, fleksibel håndtering og muliggjør dermed også finere instal-
lasjoner med stor nøyaktighet.

STORT BRUKSOMRÅDE

Saging, filing, rasping og verktøy-sliping.

Alle utførelser og artikkelnummer finner du på side 32.
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VERKSTED OG MODELLBYGGING

Utsparinger fra 10 mm bred-
de med det smale M-Cut 
sagbladet. Nøyaktig utfiling 
og avgrading med hardme-
tallfiler. For tre, kunststoff, 
glassfiber, karbonfiber, 
metall og mye annet. 

Minimale kutt på minimal 
plass – det sørger MiniCut- 
og filsettene for.  

Innspent i vanlige borestati-
ver – for ytterst nøyaktige 
snitt i nøyaktig dybde. 
Men MultiMaster kan også 
festes direkte på arbeids-
benken. 
 

Med diamant-filinnsatsen 
i MiniCut og filsettet kan 
knivegg og verktøy slipes 
perfekt.

Stasjonært arbeid

UtfilingUtskjæring

Stasjonært arbeid Verktøysliping
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SETT

Perfekt tilpasset ethvert behov:  
FEIN MultiMaster-sett

FEIN MultiMaster-systemet er perfekt tilpasset kravene og behovene brukeren har 
i arbeidshverdagen – med et omfattende tilbehørssortiment til alle profesjonelle 
bruksområder innen bygg, oppussing og reparasjon. Du kan velge mellom fem 
forskjellige FEIN MultiMaster-sett i beste FEIN-kvalitet, som er gradert etter 
tilbehørs- og ytelsesomfang: Fra basisprogram til komplett-sett inklusive støvavsug 
eller batterivarianten som ikke trenger strømnett.

Tekniske data

Maskintype AFMM 14

Spenning V 14,4

Batterikapasitet Ah 3,0

Svingninger 1/min 11 000–18 000

Amplitude Grad 2 × 1,6

Vekt med batteri kg 1,7

Verktøyfeste QuickIN

Artikkelnummer 7 129 09

FEIN batteridrevet MultIMastEr

Universalsystemet for ombygging og oppussing med 
 omfattende tilbehør for allsidig bruk.

Opplysninger om støy- og vibrasjonsnivå finner du på www.fein.com/vibration
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Tekniske data

Maskintype FMM 250 Q

Opttatt effekt W 250

Svingninger 1/min 11 000–20 000

Amplitude Grad 2 × 1,6

Kabel med støpsel m 5,0

Vekt (EPTA) kg 1,42

Verktøyfeste QuickIN

Artikkelnummer 7 229 37 52

FEIN MultIMastEr top Extra

Universalsystemet for ombygging og oppussing med enestå-
ende utstyrspakke som også omfatter et særdeles variert 
slipeprogram og våt-/tørrstøvsugere for mange bruksområder.

Tekniske data

Maskintype FMM 250 Q

Opttatt effekt W 250

Svingninger 1/min 11 000–20 000

Amplitude Grad 2 × 1,6

Kabel med støpsel m 5,0

Vekt (EPTA) kg 1,42

Verktøyfeste QuickIN

Artikkelnummer 7 229 37 50

FEIN MultIMastEr sElECt plus

Universalsystemet for ombygging og oppussing med 
 omfattende tilbehør for allsidig bruk.

Tekniske data

Maskintype FMM 250 Q

Opttatt effekt W 250

Svingninger 1/min 11 000–20 000

Amplitude Grad 2 × 1,6

Kabel med støpsel m 5,0

Vekt (EPTA) kg 1,42

Verktøyfeste QuickIN

Artikkelnummer 7 229 37 51

FEIN MultIMastEr top plus

Universalsystemet for ombygging og oppussing, komplett med 
en omfattende utstyrspakke som også inkluderer et særdeles 
variert slipeprogram for mange bruksområder.

SETT

FEIN MultIMastEr start plus

Tekniske data

Maskintype FMM 250 

Opttatt effekt W 250

Svingninger 1/min 11 000–20 000

Amplitude Grad 2 × 1,6

Kabel med støpsel m 5,0

Vekt (EPTA) kg 1,2

Verktøyfeste spennskrue

Artikkelnummer 7 229 36 61

Universalsystemet for bygg og oppussing med grunnutstyr  
til de vanligste bruksområdene.
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SETT

FEIN MultIMastEr 
start plus

FEIN MultIMastEr 
sElECt plus

FEIN batteridrevet 
MultIMastEr

FEIN MultIMastEr 
top plus

FEIN MultIMastEr 
top Extra

Artikkelnummer 
7 229 36 61

Artikkelnummer 
7 229 37 50

Artikkelnummer 
7 129 09

Artikkelnummer 
7 229 37 51

Artikkelnummer 
7 229 37 52

1 FEIN MultiMaster FMM 250 

1 Fein MultiMaster FMM 250 Q   

1 Fein batteridrevet MultiMaster aFMM 14 

Slipeplate uten hull med 5 slipepair
av henholdsvis korning
60, 80, 120, 180 uten hull.

    

1 e-Cut universalsagblad, bimetall-fortanning, 44 mm bredt     

1 stiv sparkel     

1 HSS-segmentsagblad, Ø 80 mm     

1 e-Cut standard sagblad, kryssende fortanning, 65 mm bredt    

1 hardmetall segmentsagblad, Ø 63 mm    

1 hardmetallrasp    

1 M-Cut sagblad Ø 30 mm bredde  

1 profilslipesett inkl. 6 profilinnsatser, 
5 slipepapir av hhv. korning 80, 120, 180  

1 rund slipedisk, Ø 115 mm, med hull, 
2 slipepapir av hhv. korning 60, 80, 180, med hull  

1 slipeplate med hull, 5 slipepapir av hhv. 
korning 60, 80, 120, 180, med hull  

1 avsugsenhet, inkl. 2 slangekoblinger, 
2 adaptere for husholdningsstøvsuger  

1 FEIN Dustex 25 støvsuger med innkoblingsautomatikk 
og omfattende tilbehør 

2 Li-ion-batterier, 14,4 Volt, 3 Ah, 
med visning av batterinivået 

1 hurtiglader ALG 50 
For alle FEIN Li-ion-batterier (3,6–36 V). 
Ladetid fra 45 min. 
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SETT

FEIN MultIMastEr 
start plus

FEIN MultIMastEr 
sElECt plus

FEIN batteridrevet 
MultIMastEr

FEIN MultIMastEr 
top plus

FEIN MultIMastEr 
top Extra

Artikkelnummer 
7 229 36 61

Artikkelnummer 
7 229 37 50

Artikkelnummer 
7 129 09

Artikkelnummer 
7 229 37 51

Artikkelnummer 
7 229 37 52

1 FEIN MultiMaster FMM 250 

1 Fein MultiMaster FMM 250 Q   

1 Fein batteridrevet MultiMaster aFMM 14 

Slipeplate uten hull med 5 slipepair
av henholdsvis korning
60, 80, 120, 180 uten hull.

    

1 e-Cut universalsagblad, bimetall-fortanning, 44 mm bredt     

1 stiv sparkel     

1 HSS-segmentsagblad, Ø 80 mm     

1 e-Cut standard sagblad, kryssende fortanning, 65 mm bredt    

1 hardmetall segmentsagblad, Ø 63 mm    

1 hardmetallrasp    

1 M-Cut sagblad Ø 30 mm bredde  

1 profilslipesett inkl. 6 profilinnsatser,  
5 slipepapir av hhv. korning 80, 120, 180  

1 rund slipedisk, Ø 115 mm, med hull,  
2 slipepapir av hhv. korning 60, 80, 180, med hull  

1 slipeplate med hull, 5 slipepapir av hhv.  
korning 60, 80, 120, 180, med hull  

1 avsugsenhet, inkl. 2 slangekoblinger,  
2 adaptere for husholdningsstøvsuger  

1 FEIN Dustex 25 støvsuger med innkoblingsautomatikk  
og omfattende tilbehør 

2 Li-ion-batterier, 14,4 Volt, 3 Ah,  
med visning av batterinivået 

1 hurtiglader ALG 50 
For alle FEIN Li-ion-batterier (3,6–36 V).  
Ladetid fra 45 min. 
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HSS sagblad, sirkelformet
Til kunststoff, glassfiber, tre, kitt, 
jernfritt metall og metallplater inntil ca. 
1 mm.

HSS sagblad, sirkelformet, 
med forsenket nav
For kunststoff, glassfiber, tre, kitt, jern-
fritt metall og stålplater inntil ca. 1 mm, 
plant med overflaten.

E-Cut standard sagblad
Sager tre inntil 50 mm, gipsplater og 
myk plast. Tillater enkel nedsenking i 
materialet på hvert punkt.

Lengde 50 mm, form 127
Saging

TILBEHØR

Komplett oversikt over 
FEIN  MultiMaster-tilbehøret

FEIN MultiMaster utmerker seg med optimale arbeidsresultater på alle mulige områder – fra 
ombygging og oppussing via båtbygging til reparasjoner av biler. For at du skal kunne utføre alle 
typer arbeid med FEIN MultiMaster på en perfekt måte, tilbyr FEIN et bredt spekter av originalt 
tilbehør, som er spesielt utviklet for FEIN MultiMaster og forskjellige bruksområder og materialer. 
Det garanterer maksimal ytelse, sikkerhet og pålitelighet. Og dermed økonomisk arbeid, nøyak-
tige resultater og lang levetid for maskin og tilbehør.

Artikkelnummer 3 21 32 020 12 9

Lengde 60 mm, form 152

Lengde 60 mm, form 151

E-Cut Universal sagblad
Bredt anvendelsesspekter takket være 
bimetall-fortanning. Sager tre inntil 
50  mm, kunststoffer, metallplater inntil 
2 mm, kobber- eller aluminiumsrør og 
profiler.

Lengde 50 mm, form 126

E-Cut Precision sagblad 
Høy kuttehastighet og presisjon takket 
være dobbel Japan-fortanning. Sager tre 
inntil 50 mm, gipsplater og myk plast.

Lengde 50 mm, form 134

Lengde 50 mm, form 133

Bredde   
mm Stk.  Artikkelnummer
35 1 6 35 02 133 01 7
35 3 6 35 02 133 03 0
35 10 6 35 02 133 04 0

Skjærepasta
Smøremiddel ved arbeid på plater.

Segmentsagblad, krummet
Bare til myke materialer. Ideelt til arbeid 
i hjørner, i flukt med overflaten.

HSS segmentsagblad
Til kunststoff, glassfiber, tre, kitt, 
 jernfritt metall og metallplater inntil 
ca. 1  mm. Ideelt til arbeid i hjørner.

Ø 
mm Stk.  Artikkelnummer
63 1 6 35 02 096 02 3
63 2 6 35 02 096 01 7
63 5 6 35 02 096 05 0

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

Ø   
mm Stk.  Artikkelnummer
80 1  6 35 02 106 01 5
80 2  6 35 02 106 07 0
80 5  6 35 02 106 08 0

Ø 
mm Stk.  Artikkelnummer
85 1 6 35 02 144 01 4
85 5 6 35 02 144 02 0

Ø 
mm    Artikkelnummer
84  6 35 02 113 01 9

Bredde   
mm Stk.  Artikkelnummer
65 1 6 35 02 134 01 5
65 3 6 35 02 134 02 5
65 10 6 35 02 134 03 0

Bredde   
mm Stk.  Artikkelnummer
35 1 6 35 02 126 01 3
35 3 6 35 02 126 03 0
35 10 6 35 02 126 04 0

Bredde   
mm Stk.  Artikkelnummer
44 1 6 35 02 152 01 0
44 3 6 35 02 152 02 0
44 10 6 35 02 152 03 0

Bredde   
mm Stk.  Artikkelnummer
29 1 6 35 02 151 01 0
29 3 6 35 02 151 02 0
29 10 6 35 02 151 03 0

Bredde   
mm Stk.  Artikkelnummer
65 1 6 35 02 127 01 7
65 3 6 35 02 127 02 0
65 10 6 35 02 127 03 0
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E-Cut sagblad Combo
Består av 3 forskjellige e-Cut sagblader: 
1× e-Cut Precision 65 mm bredt, 
1× e-Cut Standard 35 mm bredt, 
1× e-Cut Universal 44 mm bredt. 
Du får perfekt utstyr til all slags saging.

M-Cut sagblad
For utsnitt i glassfiber, karbonfiber, treverk 
og metallplater, fra 10 mm lengde, maks. 
kuttdybde: ca. 28 mm (glassfiber, tre) i 
metallplater ca. 1 mm, lengde 50 mm

MINICut sagblad
Til tre og andre myke materialer, 
 nedsenkingsdybde 30 mm.

Hardmetallrasp, trekantform
Hardmetallbelegg. 
Til grovsliping av sparkelmasse, fliselim, 
betong, stein og tre. 
Egnet for bruk med eller uten støvavsug.

Hardmetall-filinnsats
Til filing av utsnitt og til avgrading. Passer 
til MiniCut- og filsett.

Diamant-filinnsats
Til sliping av klinger og egger.

MINICut HSS-sagblad
Til ikke-jernholdige metaller og kunststoff, 
nedsenkingsdybde 20 mm.

Hardmetallrasp, fingerform
Til grovsliping av sparkelmasse, fliselim, 
betong, stein og tre. Fingerformen som 
er belagt på begge sider, egner seg spesielt 
godt til kunstnerisk arbeid.

Rasp

TILBEHØR

Artikkelnummer 6 37 31 002 01 7

Artikkelnummer 6 37 06 015 01 0

Artikkelnummer 6 39 01 025 06 0

Artikkelnummer 3 26 07 065 01 0

Artikkelnummer  6 35 02 157 02 0

Artikkelnummer 6 37 31 001 01 4

MINICut- og filsett
Til utsnitt f.o.m. 10 mm. 2 sagblader til tre 
og mykt kunststoff, 2 HSS-sagblader til 
hardt kunststoff, glassfiber og metallpla-
ter på inntil 1 mm, 1 diamant-filinnsats, 
1  hardmetall-filinnsats.

Sag- og filsett
Sag- og filsett for utsparinger i glassfiber, 
karbonfiber, treverk og metallplater. 
M-Cut sagblad 10 mm og 30 mm, 
HM-fil 10 mm

Hardmetallfiler
Til avgrading og utfiling av utsnitt i 
glassfiber, karbonfiber, kunststoffer og 
treverk, lengde 50 mm

For utsnitt i glassfiber, karbonfiber, treverk 
og metallplater, fra 30 mm kantlengde, 
maks. kuttdybde: 45 mm (glassfiber, tre), 
i metallplater ca. 1 mm, lengde 50 mm

Dybdeanlegg
Passer til alle e-Cut sagblader samt til 
HSS-sagblad til tre. 

Berøringsbeskyttelse
Reserve-berøringsbeskyttelse til 
 HSS-sagblader 6 35 02 154 01 0.

Artikkelnummer 3 18 10 263 00 0

Ø 
mm   Artikkelnummer
100  6 35 02 154 01 0

Som sett, inkl. dybdeanlegg

Ø 
mm   Artikkelnummer
100  3 26 07 065 02 0

HSS-sagblad til tre
Rundt HSS-sagblad tre – „Mini-sirkel-
sagen“ er ideell for lange, rette kutt og 
utskjæring av lagt parkett, laminat og 
veggpaneler.

Artikkelnummer 6 35 02 127 04 0

Bredde  
mm Stk. Artikkelnummer
10 2 6 35 02 159 01 0

Bredde  
mm Stk. Artikkelnummer
30 2 6 35 02 157 01 0

Bredde  
mm Stk. Artikkelnummer
10 2 6 37 06 017 01 0

Bredde  
mm Stk. Artikkelnummer
10 2 6 35 02 132 01 3
20 2 6 35 02 131 01 0

Bredde  
mm Stk. Artikkelnummer
10 2 6 35 02 130 01 1
20 2 6 35 02 129 01 9

Bredde  
mm Korning Artikkelnummer
10 Ekstra fin 6 37 06 014 02 6
20 Fin 6 37 06 013 02 8
20 Normal 6 37 06 012 02 4
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Hardmetall-segmentsagblad
Til fjerning av skadede flisefuger og til 
 fresing av spor i puss, lettbetong og 
lignende bygningsmaterialer.  
Også til etterarbeid av nater i stavdekk. 
Snittbredde ca. 2,2 mm.

Slipepapir
Uten hull, med borrelåsfeste. Til 
 universalbruk på nesten alle overflater.

Rengjøringsblokk
Rhombo til rengjøring av hardmetall- og 
diamantverktøy.

TILBEHØR

Artikkelnummer 6 37 17 082 03 3

Stk.  Artikkelnummer
2  6 38 06 141 02 6

Slipeplate, supermyk
Til spesielle bruksområder som alumini-
umsfelger og lakkreparasjoner. Må kun 
brukes med “slipepapir, supermykt”.

Korning Stk. Artikkelnummer
40 35 6 37 17 236 01 0
60 35 6 37 17 237 01 0
80 35 6 37 17 238 01 0

Zirkon-slipepapir 
Hullet, med borrelåsfeste. Til sliping 
med eller uten støvavsug. Fremragende 
slipeeffekt på ekstremt harde overflater 
som klarlakk (f.eks. parkettlakk) eller 
metall. Slipepapiret for alle arbeider med 
gulvbelegg. Meget stabil papirkvalitet med 
ekstremt tung helsyntetisk harpiksbinding 
med høyverdig Zirkonkorund-belegg.

Korning Stk. Artikkelnummer
36 5 6 37 17 086 04 8
40 5 6 37 17 081 04 6
60 5 6 37 17 082 04 9
80 5 6 37 17 083 04 3
100 5 6 37 17 084 04 1
120 5 6 37 17 085 04 5
150 5 6 37 17 087 04 2
180 5 6 37 17 088 04 0
220 5 6 37 17 089 04 4
240 5 6 37 17 090 04 6

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

Slipepapirsett
Til universalbruk på nesten alle overflater. 
Korund-slipekorn garanterer høy slipeef-
fekt. 10 slipepapir av hver, uten hull, med 
borrelås, korning 60, 80, 120, 180, 240.

Stk.  Artikkelnummer
2  6 38 06 142 02 9

Slipeplate-sett, flat
For svært smale åpninger 
(f.eks. lameller i skap, vinduslemmer). 

Stk.  Artikkelnummer
2  6 38 06 153 02 2

Slipeplate-sett, kunststoff
Med underlagsplate for kunststoff for å 
unngå merker. 

Slipeplatesett, uten hull
Til sliping uten avsug. 

Stk.  Artikkelnummer
2  6 38 06 129 02 6

Sliping

Skraping

Fjerne fuger

Stk.  Artikkelnummer
2  6 39 03 165 01 3

Fleksibel sparkel
Til fjerning av silikon- eller akrylfuger 
i sanitærrom og av klistremerker.

Artikkelnummer 6 39 03 178 01 7

Artikkelnummer 6 37 19 007 01 0

Ø   
mm Stk.  Artikkelnummer
63 1  6 35 02 114 01 7
63 5  6 35 02 114 02 0

Diamant-segmentsagblad
Til fjerning av skadede flisefuger og til 
fresing av spor i puss, lettbetong og 
lignende bygningsmaterialer. Lang levetid. 
Snittbredde ca. 2,2 mm.

Ø   
mm Stk.  Artikkelnummer
63 1  6 35 02 105 01 2
63 5  6 35 02 105 02 0

Diamant-sagblad
Til utskjæring av marmor- og sementfuger. 
Liten støvutvikling, svært lang levetid. 
Snittbredde ca. 2,2 mm.

Ø mm  Artikkelnummer
63  6 35 02 125 01 0

Hardmetallsagblad
Ekstra tynn utførelse for svært smale 
flisefuger. Snittbredde ca. 1,3 mm.

Ø mm  Artikkelnummer
63  6 35 02 118 01 6

Stiv sparkel
Til fjerning av hårdnakket gammel lakk, 
limrester, vegg-til-vegg-teppe, fliselim og 
understellsbelegg.
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Slipepapir, supermykt
Spesielt slipepapir for bearbeidelse av 
aluminiumsfelger, utbedringsarbeider ved 
støvinnkapslinger, lakkrenninger, over-
spray på tre, kunststoff, metall etc. Kan 
kun brukes i forbindelse med slipeplate 
6 38 06 141 02 6.

Slipepapir, stein
Spesielt for bearbeiding av natur- og 
kunststein. I 8 trinn for grov- til finsliping.

Slipepapir, hullet
Til sliping med støvavsug. 
Til universalbruk på nesten alle overflater. 
Korund-slipekorn garanterer høy slipe-
effekt. Fra korning 36 til 240. 

Slipepapirsett
4 slipepapir av hver Ø 115 mm, hullet, 
med borrelåsfeste, helsyntetisk harpiks-
binding for høy slipeeffekt, korning 60, 
80, 120, 180. 

TILBEHØR

Artikkelnummer 6 37 17 233 02 0

Artikkelnummer 6 37 17 109 03 5

Artikkelnummer 6 37 17 227 01 0

Zirkon slipepapir-sett
4 slipepapir av hver, K 40, 60, 80, Ø 115 
mm, hullet med borrelåsfeste. Fremragen-
de slipeeffekt på ekstremt harde overflater 
som klarlakk (f.eks. parkettlakk) eller 
metall. Slipepapiret for alle arbeider med 
gulvbelegg. Meget stabil papirkvalitet med 
ekstremt tung helsyntetisk harpiksbinding 
med høyverdig Zirkonkorund-belegg.

Korning Stk. Artikkelnummer
40 12 6 37 17 233 01 0
60 12 6 37 17 234 01 0
80 12 6 37 17 235 01 0

Zirkon-slipepapir 
Hullet, Ø 115 mm, med borrelåsfeste. 
Til sliping med eller uten støvavsug. 
Fremragende slipeeffekt på ekstremt 
harde overflater som klarlakk (f.eks. 
parkettlakk) eller metall. Slipepapiret for 
alle arbeider med gulvbelegg. Meget stabil 
papirkvalitet med ekstremt tung hel-
syntetisk harpiksbinding med høyverdig 
Zirkonkorund-belegg.

Korning Stk. Artikkelnummer
40 16 6 37 17 230 02 0
60 16 6 37 17 227 02 0
80 16 6 37 17 228 02 0
120 16 6 37 17 229 01 0
180 16 6 37 17 231 02 0
240 16 6 37 17 232 01 0

Slipepapir
Hullet, med borrelåsfeste, helsyntetisk 
harpiksbinding for høy slipeeffekt.

Slipepapirsett
10 slipepapir av hver, hullet, med bor-
relåsfeste, korund, korning 60, 80, 120, 
180, 240.

Korning Stk. Artikkelnummer
36 5 6 37 17 107 04 9
40 5 6 37 17 108 04 7
60 5 6 37 17 109 04 1
80 5 6 37 17 110 04 3
100 5 6 37 17 111 04 2
120 5 6 37 17 112 04 5
150 5 6 37 17 113 04 9
180 5 6 37 17 114 04 7
220 5 6 37 17 115 04 1
240 5 6 37 17 116 04 4

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

Stk.  Artikkelnummer
2 6 38 06 136 02 9

Korning Stk. Artikkelnummer
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

Artikkelnummer 6 38 06 129 06 7

Slipepapirsett, stein
Kan brukes til alle typer bearbeiding av 
stein og steinprodukter. Består av: 5 slipe-
papir hver, uten hull. Korning 40, 80, 120, 
220, 320, 400, 600, 800, 1 slipeplate, uten 
hull, med aluminiums- og kunststoffbære-
plate, 1 filtpolerplate.

Korning Stk. Artikkelnummer
80 25 6 37 17 217 01 6
120 25 6 37 17 218 01 4
180 25 6 37 17 219 01 8

Slipepapir for Profil-slipesett
For alle faste materialer, f.eks. tre, metall, 
lakk og kunststoffer. 

Artikkelnummer 6 38 06 183 01 3

Profilslipesett
Bestående av 1 holder og 6 forskjellige 
profilinnsatser: 1x V-form for 90°-vinkel, 
1x trapesform for not- og fjær-forbin-
delser, 1x for rette profiler, 1x konveks 
form (stor), 1x konkav form (liten) og 
1x konveks form (liten) samt 5 slipepapir 
med hhv. korning 80, 120 og 180. 

Korning Stk. Artikkelnummer
240 50 6 37 17 126 01 5
320 50 6 37 17 127 01 9
400 50 6 37 17 128 01 7
500 50 6 37 17 179 01 6

Slipedisk-sett
For rask og økonomisk sliping av middels 
store flater, inkl. 1 slipedisk Ø 115 mm, 
hullet. 
2 slipepapir av hver, hullet, 
med borrelåsfeste, korning 60, 80, 180.

Slipeplatesett, hullet
Til sliping med støvavsug. 

Korning Stk. Artikkelnummer
40 20 6 37 17 184 01 2
60 20 6 37 17 185 01 6
80 20 6 37 17 186 01 9
100 20 6 37 17 187 01 3
120 20 6 37 17 188 01 1
150 20 6 37 17 189 01 5
180 20 6 37 17 190 01 7
220 20 6 37 17 191 01 6
240 20 6 37 17 192 01 9

Slipepapir til slipefinger
Med borrelåsfeste, helsyntetisk har-
piksbinding, høy slipeeffekt, korund. 
Bruksområde: tre, metall, loddepunkter, 
glassfiber, kunststoff, lakk, sparkel og lær. 
Pakke med 20 stk.

Slipefinger
Til bruk på svært trange og dyptliggende 
steder, i riller, notspor, åpninger og falser. 
Også i formbygg, på hvelvinger og i 
hulkiler. 

Ø mm Artikkelnummer
115 6 38 06 195 02 0

Høyde
mm Stk. Artikkelnummer
7 2 6 38 06 159 02 3
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Grov nylonslipefiber
Grov slipefiber til rengjøring av båtdekk, 
eller rengjøring/polering av antiskli-
strukturer. 

TILBEHØR

Utførelse Artikkelnummer
Tynn 3 06 05 110 00 8
Tykk 3 06 05 109 00 6

Adapterslange
For å koble støvavsuget til de vanligste 
husholdningsstøvsugere. Slangetilkobling 
Ø 27 mm.

Artikkelnummer 9 26 02 086 01 0

Artikkelnummer 6 39 03 192 01 4

Artikkelnummer 6 39 03 193 01 8

Artikkelnummer 9 26 02 081 01 0

For batteridrevet MultiMaster

Avsugssett
2 slipeplater, hullet, 5 slipepapir av hver, 
hullet, korning 60, 80, 120; 1 avsugs-
skjerm med sugerør, 2 slangemunnstykker 
for slangetilkobling Ø 27 og 32 mm, samt 
2 adaptere for tilkobling til de vanligste 
husholdningsstøvsugere.

For MultiMaster kabelutførelse.

StøvavsugSkjæringPolering

Knivbredde
mm Artikkelnummer
3 6 39 03 200 01 7
4 6 39 03 201 01 6
5 6 39 03 202 01 9

Skjærekniv
Til rask og sikker utskjæring av nater i 
dekket. Også på vanskelige steder som 
kahyttoverbygg, pullerter, dollbord, hasper 
og kurver.

Segmentkniv, konveks
Til skjæring av stive materialer, f.eks. 
gulvplater av kunststoff, linoleum, gummi, 
kartong, lær, duk med trådinnlegg, tuftede 
tepper / teppegulv m.m.

Segmentkniv, konkav
Til skjæring av myke materialer, f.eks. filt, 
lær, styropor.

Båt-polish
Enkel bearbeiding, fremragende glans-
effekt: til glassfiber/gelcoat og lakkerte 
båter – optimal også på mørke båtfarger.

ml Artikkelnummer
500 6 37 26 020 01 0

Carnauba-voks + rengjøring
Høyglansforsegling med langtidsvirkning: 
antistatisk, støtsikker, tåler sjampo. Gir 
båten din et ekstra beskyttelseslag.

ml Artikkelnummer
500 6 37 26 023 01 0

Nano voks + rengjøring
Motstandsdyktig langstidsforsegling: anti-
statisk, støtsikker, tåler sjampo. Ekstra fin 
pga. nanopartikler, reparerer riper, beskyt-
ter mot værpåvirkning og UV-stråler.

ml Artikkelnummer
500 6 37 26 024 01 0

ml Artikkelnummer
500 6 37 26 021 01 0

Universal-båtrens
Rengjør båtskrog og dekk. Også til alumi-
nium og glass, kunststoffer og tekstiler. 

Poleringsmiddel
FEIN Politur EXTRA på aluminium-
oksidbasis til polering av Gelcoat og 
fjerning av riper i billakk. 

Stk. Artikkelnummer
250 ml 6 37 26 030 01 0

Stk. Artikkelnummer
2 6 37 23 031 01 0

Stk. Artikkelnummer
5 6 37 23 036 01 0

Poleringspute i filt
Ø 115 mm, med borrelåsfeste. Allsidig 
bruk, til polering av krom, rustfritt stål, 
polykarbonatmaterialer og Gelcoat-
båtdekk, til utbedring av lakkriper og 
fjerning av anløpningsfarge på eksosanlegg. 

Stk. Artikkelnummer
5 6 37 23 032 01 0

Stk. Artikkelnummer
2 6 38 06 140 02 7

Materialtilpassede polérmidler får du hos 
spesialiserte fagforhandlere.

Poleringspute i filt
Poleringspute i filt til polering av båtdekk 
(Gelcoat), krom, rustfritt stål, aluminium, 
jernfritt metall. 

Filtpolerplate-sett
Til polering av metalldeler, samt til 
polering og effektpolering av stein og 
steinprodukter. Settet kan også brukes til 
bearbeiding av gelcoat-belegg på båter.

Antigulning-spray
Fjerner enkelt gulnede flekker og alger 
langs vannlinjen, samt rustflekker, er 
enkel og lett å bruke, angriper ikke andre 
kunststoffer og er veldig drøy.

ml Artikkelnummer
500 6 37 26 022 01 0
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TILBEHØR

Artikkelnummer 9 26 04 129 01 0

Artikkelnummer 9 26 04 153 02 0

Artikkelnummer 9 26 02 083 01 0

Hurtiglader ALG 50
For alle FEIN Li-ion-batterier (3,6–36 V). 
Ladetid fra 45 min.

Batteripakke
Li-ion, 14,4 V, 3 Ah, med visning  
av batterinivået

Tilbehør AFMM 14

Generelt tilbehør

Holdeinnretning for bord- og 
borestativ
Perfekt til presisjonsutsnitt:  
FEIN MultiMaster kan festes til bord 
og arbeidsbenk, og gir trygg mating av 
arbeidsemnet. Kan også spennes fast i 
vanlige borstativ med 43 mm diameter 
– FEIN MultiMaster kan stilles inn på 
millimeteren med mekanikken.

Artikkelnummer 9 20 22

Ekstra fin utførelse for høy 
 utskillelsesgrad, pakke med 5 stk.

Artikkelnummer 3 13 22 757 01 6

Tekstilfilter
For driftsøkonomisk bruk av støvsugeren. 
Tekstilfilteret erstatter filterposen og 
filterpatronen, og gir lang levetid.

Artikkelnummer 3 13 22 812 00 0

Prisen innbefatter:
1 sugeslange 5 m, Ø 36 mm, 1 gulvdyse,  
2 forlengelsesrør, 1 fugedyse, 1 polster-
dyse, 1 forbindelsesstykke, 1 universal-
tilkoblingsstykke, 1 filterpose

FEIN DustEx støvsuger
Kraftig våt-og tørrstøvsuger som kan 
kobles til elektroverktøy til bruk i 
verksted og ved montering  
på arbeidsstedet.

  Start-/stopp-automatikk for tilkobling 
av elektroverktøy med maks. 2000 W

  Stor rekkevidde takket være 6 m lang 
tilkoblingskabel og 5 m lang sugeslange

  Softstart-funksjon for stabil drift på 
byggeplassen

  Våt- og tørrdrift
  Sugekraftregulering
  Omfattende leveringsomfang for 

universell bruk
  Ideelt supplement til FEIN MultiMaster

Opptatt effekt W 1 300

Luftmengde l/min 3 300

Maks. undertrykk mbar 230

Beholdervolum l 24

Tilkobling maks. W 2 000

Vekt kg 7

Kabel med støpsel m 6

Filterpose
Standardutførelse, pakke med 5 stk.

Artikkelnummer 3 13 22 781 01 7
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Her finner du utførlige filmer om bruk, det komplette tilbehørsprogrammet, 
 produktbrosjyrer til nedlasting og forhandlere i ditt nærmiljø:

Benytt deg av 3 års FEIN PLUS-garanti 
Vi gir 3 års FEIN PLUS-garanti på alt elektroverktøy fra FEIN. 
Da må du bare registrere ditt nye elektroverktøy fra FEIN på 
www.fein.com innen seks uker etter kjøpsdato.

Opplev originalen 

på nettet. 

Klikk nå!

Din forhandler hjelper deg gjerne:

www.csmessel.no

Klikk inn og lær mer: 
www.multimaster.info


