
P o w e r e d  b y  i n n o v a t i o n

F-Gun 4000
U-Gun 4000
M-Gun 4000
P-Gun 2500

Przyjemnoπç wkrècania
wkrètów.

Wkrètarki budowlane
FEIN



Dla ka∆dego wkrèta odpowiednia wkrètarka.

Profesjonalna praca wymaga profesjonalnych narzèdzi, indywidual-
nie dostosowanych do ka∆dej czynnoπci. MajÊc to na uwadze, 
firma FEIN oferuje szeroki asortyment wkrètarek budowlanych:
SCT 5-40, SCT 5-40 U, SCT 5-40 M i SCT 6-25.
Ta seria czterech elektronarzèdzi oferujÊcych ró∆ne warianty
prèdkoπci obrotowej i sprzèg˝a umo∆liwia wykonanie wièkszoπci
prac budowlanych zwiÊzanych z wkrècaniem. Niezale∆nie od tego,

SCT 5-40  
„F-Gun 4000“

SILNIK HIGH-POWER
SPRZåG¸O WY¸‡CZNIKA
CLIC-STOP
0–4000/min
1,3 kg
450 W

SCT 5-40 U  
„U-Gun 4000“

SILNIK HIGH-POWER
0–4000/min
1,3 kg
450 W

SCT 5-40 M  
„M-Gun 4000“

SILNIK HIGH-POWER
SPRZåG¸O WY¸‡CZNIKA
CLIC-STOP
System szybkomocujÊcy
QuickIN
Wkrètarka z magazynkiem
0–4000/min
1,6 kg
450 W

SCT 6-25  
„P-Gun 2500“

SILNIK HIGH-POWER
SPRZåG¸O WY¸‡CZNIKA
CLIC-STOP

0–2500/min
1,3 kg
450 W

czy przykrèca siè p˝yty gipsowo-kartonowe do pod˝o∆a metalo-
wego lub drewnianego, czy te∆ p˝yty wiórowe do konstrukcji
drewnianych – narzèdzia marki FEIN to zawsze trafny wybór przy
szybkim i precyzyjnym skrècaniu powierzchni. Wszystkie wkrètarki
budowlane marki FEIN cechuje niepowtarzalna wygoda w obs˝udze
i najwy∆sza niezawodnoπç. Wkrètarki marki FEIN nale∆Ê do grupy
dostèpnych na rynku elektronarzèdzi o najd˝u∆szej ∆ywotnoπci.



Obwód/mm 190 200 210

Ergonomicznoπç przy uruchomionym prze˝Êczniku

SCT

Konkuren-
cyjne 
wkrètarki

1,3 kg

1,3 – 1,5 kg

w gramach 1000 1250 1500 1750 2000

Ciè∆ar

SCT 5-40

Konkuren-
cyjne 
wkrètarki

Wydajna a∆ do bólu.

SILNIK HIGH-POWER marki FEIN zapewnia rów-
nie∆ w trybie pracy ciÊg˝ej najwy∆szÊ wydajnoπç.
Wysoki wspó˝czynnik sprawnoπci umo∆liwia bez-
problemowe wkrècanie wkrètów, przy których inne wkrètarki
dostajÊ zadyszki. Oprócz tego znacznie zredukowana zosta˝a emisja
ciep˝a. 
„Moc zamiast ciep˝a“ to dewiza wszystkich wkrètarek budowlanych
marki FEIN.

Komfort pracy na budowie.

W celu zapewnienia wygodnej i lekkiej pracy ciè∆ar elektronarzèdzi
powinien byç jak najmniejszy. Wszystkie wkrètarki budowlane
marki FEIN spe˝niajÊ te wymagania: nale∆Ê one do najl∆ejszych 
w swojej klasie! Praktyczny, opatentowany pasek na nadgarstek
odciÊ∆a dodatkowo rèkè podczas pracy ciÊg˝ej.

Porècznoπç.

Dzièki zastosowaniu innowacyjnej formy uzyskano niezrównane
w˝aπciwoπci ergonomiczne. ≈adna inna wkrètarka budowlana nie
ma gumowej rèkojeπci o obwodzie tylko 190 mm. Namacalna
korzyπç!

Zakres stosowania

190 mm

obwód mniejszy o 10 % 
ni∆ w przypadku 
konkurencyjnych wkrètarek



Komfortowa 
i bezg˝oπna praca.
F-Gun 4000.

Specjalista od prac wyko©czeniowych 
i zabudowy wnètrz! Wkrètarka budowlana
FEIN F-Gun 4000 oferuje, oprócz wysokiej
prèdkoπci obrotowej, niezrównane walory
ergonomiczne i najwy∆szÊ jakoπç. 
Lekkoπç idealnie pasujÊca do d˝oni. Zwarta,
kompaktowa konstrukcja pozwala na
bezproblemowÊ pracè równie∆ na wÊskiej
przestrzeni. Wyposa∆ona w pasek na
nadgarstek odciÊ∆ajÊcy rèkè podczas pracy
ciÊg˝ej. Podobnie jak wszystkie wkrètarki
budowlane marki FEIN, równie∆ model 
SCT 5-40 ma ulepszone zabezpieczenie
przeciwpy˝owe i cechuje siè zwièkszonÊ
odpornoπciÊ. Procentuje tu wieloletnie
doπwiadczenie firmy FEIN w produkcji
wkrètarek.



SCT 5-40  „F-Gun 4000“
Pobór mocy 450 W

Moc u∆ytkowa 250 W

Prèdkoπç obrotowa biegu ja˝owego 0 – 4000/min

Prèdkoπç obrotowa pod obciÊ∆eniem 0 – 2700/min

Maksymalny moment obrotowy 12 Nm

Przewód zasilajÊcy 5 m

Ciè∆ar 1,3 kg

Maksymalna πrednica wkrètów Ø 5,0 mm

Uchwyt narzèdziowy 1/4" A

Numer zamówienia 7 213 01

Cechy charakterystyczne
Wkrètarka budowlana do prac wyko©czeniowych 
i zabudowy wnètrz z cichym wy˝Êcznikiem.

Jedna z najl∆ejszych wkrètarek budowlanych 
w swej klasie.
Najwy∆sze walory ergonomiczne dzièki
wygodnej rèkojeπci FEIN.
KomfortowÊ pracè zapewnia praktyczny 
pasek na nadgarstek.
Opatentowane sprzèg˝o wy˝Êcznika FEIN 
CLIC-STOP.
Szybkowymienialny ogranicznik g˝èbokoπci
wkrècania z regulacjÊ.
Tuleja dociskowa z zabezpieczeniem
przeciwpy˝owym.
Precyzyjne prowadzenie narzèdzia dzièki
bezstopniowej elektronicznej regulacji 
obrotów.
¸atwoπç przezbrojenia na pracè z magazyn-
kiem.
Silnik FEIN HIGH-POWER o niezrównanych
parametrach mocy i wytrzyma˝oπci.

Ciche wy˝Êczanie.

Podczas mocowania p˝yt gipsowo-kartono-
wych do pod˝o∆y drewnianych lub blaszanych
opatentowane sprzèg˝o wy˝Êcznika FEIN
CLIC-STOP umo∆liwia bezpieczne i ciche
wy˝Êczenie wkrètarki. Wkrèty wkrècane 
sÊ szybko i precyzyjnie. Szczególna zaleta 
tego mechanizmu: wy˝Êczanie wkrètarki
odbywa siè bez uciÊ∆liwych szumów.

Precyzja, jakiej wymaga
profesjonalista.
Ogranicznik g˝èbokoπci ze stopniowÊ
regulacjÊ co 0,25 mm gwarantuje optymalnÊ
g˝èbokoπç wkrècania i idealne pasowanie
wkrètów. Dzièki temu unika siè zbèdnych
poprawek. ∏ciÊgana tuleja dociskowa
umo∆liwia szybkÊ wymianè narzèdzi. Nie 
jest konieczne ponowne nastawianie sta˝ej
g˝èbokoπci wkrècania.

WW  wwyyppoossaa∆∆eenniiuu::
1 pasek na nadgarstek; 1 zacisk paska; 1 ogranicznik g˝èbokoπci, 
zabezpieczenie przeciwpy˝owe; 1 uchwyt magnetyczny do bitów 1/4"; 
1 bit 1/4" rozm. 2/Phillips (forma H), ekstratwardy, z pierπcieniowÊ 
os˝onÊ przeciwpy˝owÊ



Wszechstronny talent.
U-Gun 4000.

Wkrètarka budowlana o uniwersalnych
mo∆liwoπciach! Wkrètarka FEIN 
U-Gun 4000 oferuje najnowszÊ technologiè
modelu SCT 5-40 U w wersji ze sprzèg˝em
zapadkowym do regulacji obrotów.
Wkrètarkè mo∆na stosowaç z lub bez
ogranicznika g˝èbokoπci wkrècania, dzièki
czemu jest ona idealnym narzèdziem 
dla ka∆dego, kto zajmuje siè zarówno kla-
sycznym monta∆em „suchych tynków“, 
jak i obróbkÊ drewna i okuç meblowych.



SCT 5-40 U  „U-Gun 4000“
Pobór mocy 450 W

Moc u∆ytkowa 250 W

Prèdkoπç obrotowa biegu ja˝owego 0 – 4000/min

Prèdkoπç obrotowa pod obciÊ∆eniem 0 – 2700/min

Maksymalny moment obrotowy 12 Nm

Przewód zasilajÊcy 5 m

Ciè∆ar 1,3 kg

Maksymalna πrednica wkrètów Ø 5,0 mm

Uchwyt narzèdziowy 1/4" A

Numer zamówienia 7 213 02

Cechy charakterystyczne
Wkrètarka budowlana do prac wyko©czeniowych i zabudowy
wnètrz ze sprzèg˝em zapadkowym do regulacji obrotów.

Jedna z najl∆ejszych wkrètarek budowlanych w swej klasie.
Najwy∆sze walory ergonomiczne dzièki wygodnej rèkojeπci
FEIN.
KomfortowÊ pracè zapewnia praktyczny pasek na
nadgarstek.
Regulowane uniwersalne sprzèg˝o do nastawiania
optymalnego momentu obrotowego podczas pracy bez
ogranicznika g˝èbokoπci wkrècania.
Szybkowymienialny ogranicznik g˝èbokoπci wkrècania 
z regulacjÊ.
Do pracy z i bez ogranicznika g˝èbokoπci wkrècania.
Tuleja dociskowa z zabezpieczeniem przeciwpy˝owym.
Precyzyjne prowadzenie narzèdzia dzièki bezstopniowej
elektronicznej regulacji obrotów.
Szybkie przezbrojenie na pracè z magazynkiem.
Silnik FEIN HIGH-POWER o niezrównanych parametrach
mocy i wytrzyma˝oπci.

Wszechstronne
mo∆liwoπci stosowania.

Regulowane uniwersalne sprzèg˝o FEIN
zapewnia wyjÊtkowÊ wszechstronnoπç
wkrètarki U-Gun 4000. W przypadku pracy
bez ogranicznika g˝èbokoπci wkrècania
istnieje mo∆liwoπç wstèpnego nastawienia
optymalnego zakresu momentu obroto-
wego wkrètarki. Dzièki temu uzyskuje siè
optymalne rezultaty równie∆ przy wkrèca-
niu wymagajÊcym najwièkszej precyzji.
Dodatkowa zaleta tego uniwersalnego
sprzèg˝a FEIN: przez docisk mo∆na dodat-
kowo wp˝ywaç na moment obrotowy.
Proces ten nazywamy „intensywnÊ pracÊ 
z dociskiem“.

WW  wwyyppoossaa∆∆eenniiuu::
1 pasek na nadgarstek; 1 zacisk paska; 1 ogranicznik g˝èbokoπci, 
zabezpieczenie przeciwpy˝owe; 1 uchwyt do bitów 1/4"; 
1 bit 1/4" rozm. 2/Phillips (forma H), ekstratwardy, z pierπcieniowÊ 
os˝onÊ przeciwpy˝owÊ

Precyzja, jakiej wymaga
profesjonalista.
Ogranicznik g˝èbokoπci ze stopniowÊ
regulacjÊ co 0,25 mm gwarantuje optymalnÊ
g˝èbokoπç wkrècania i idealne pasowanie
wkrètów. Dzièki temu unika siè zbèdnych
poprawek. ∏ciÊgana tuleja dociskowa
umo∆liwia szybkÊ wymianè narzèdzi. 
Nie jest konieczne ponowne nastawianie
sta˝ej g˝èbokoπci wkrècania.



SCT 5-40 M  „M-Gun 4000“
Pobór mocy 450 W

Moc u∆ytkowa 250 W

Prèdkoπç obrotowa biegu ja˝owego 0 – 4000/min

Prèdkoπç obrotowa pod obciÊ∆eniem 0 – 2700/min

Maksymalny moment obrotowy 12 Nm

Przewód zasilajÊcy 5 m

Ciè∆ar 1,6 kg

Maksymalna πrednica wkrètów Ø 5,0 mm

D˝ugoπç wkrètów 25 – 55 mm

Uchwyt szybkomocujÊcy 1/4" A

Numer zamówienia 7 213 06 50

Precyzyjne i ciche wy˝Êczanie.

Opatentowane sprzèg˝o wy˝Êcznika FEIN CLIC-STOP
b˝yskawicznie i cicho od˝Êcza napèd po uzyskaniu ustawionej
g˝èbokoπci wkrècania – z precyzyjnÊ i niezawodnÊ powtarzalnoπciÊ.
Umo∆liwia to wykonanie precyzyjnych po˝Êcze© bez uszkodzenia
powierzchni materia˝u. Oprócz tego oszczèdza nerwów i chroni
s˝uch.

Moc po˝Êczona z wytrzyma˝oπciÊ.
W trybie pracy ciÊg˝ej silnik FEIN HIGH-POWER pokazuje 
swe mocne strony. Nawet podczas pracy na wysokich obrotach
wykazuje on najwy∆sze parametry mocy. Przy stosunkowo
niewielkim poborze mocy wynoszÊcym 450 W silnik ten jest
znacznie wydajniejszy ni∆ standardowy silnik o mocy 550 W. 
Na tym polega w˝aπnie innowacyjna technologia silników marki
FEIN!

WW  wwyyppoossaa∆∆eenniiuu::
1 pasek na nadgarstek; 1 zacisk paska; 1 bit 1/4" rozm. 2/Phillips (forma H),
d˝ugi

Szybka i porèczna. M-Gun 4000.

Taπmowe wkrècanie wkrètów jeszcze nigdy nie by˝o tak ˝atwym 
zajèciem! Wkrèty dajÊ siè szybko i precyzyjnie wkrècaç w materia˝.
Mimo wyposa∆enia w magazynek wkrètarka M-Gun 4000 marki
FEIN stanowi jednolitÊ ca˝oπç o wyjÊtkowo smuk˝ej i zwartej budo-
wie. Ciè∆ar wynoszÊcy jedynie 1,6 kg sprawia, ∆e jest ona jednÊ 
z najl∆ejszych, dostèpnych na rynku wkrètarek z magazynkiem 
na wkrèty. UrzÊdzenie o d˝ugoπci ca˝kowitej wynoszÊcej zaledwie
405 mm przekonuje ka∆dego swÊ porècznÊ formÊ. Wkrètarka
spoczywa w d˝oni idealnie wywa∆ona. Odporna i niezawodna
wkrètarka z magazynkiem na wkrèty, która nie ma sobie równych.



beznarzèdziowa
regulacja d˝ugoπci
wkrètów 25 – 55 mm

precyzyjny przesuw wkrètów dzièki
opatentowanemu mechanizmowi
transportu

beznarzèdziowa regulacja
g˝èbokoπci wkrècania

pasek na nadgarstek 
do komfortowej pracy

doskona˝a ergonomia

beznarzèdziowy ˝atwy 
demonta∆ magazynka

odporna obudowa
pow˝okowabeznarzèdziowy demonta∆ 

w celu czyszczenia

specjalna powierzchnia do
dok˝adnego przyk˝adania
bitów



Cechy charakterystyczne
Wkrètarka z magazynkiem do zabudowy wnètrz 
i prac wyko©czeniowych.

SzybkomocujÊcy system QuickIN do beznarzèdzio-
wego demonta∆u magazynka, nastawiania d˝ugoπci
wkrètów i g˝èbokoπci wkrècania oraz przepro-
wadzania czyszczenia.
Najl∆ejsza wkrètarka ze wszystkich dostèpnych 
na rynku.
Najwy∆sze walory ergonomiczne dzièki wygodnej
rèkojeπci FEIN.
KomfortowÊ pracè zapewnia praktyczny pasek na
nadgarstek.
Opatentowany system transportu wkrètów.
Pow˝oka antypoπlizgowa umo∆liwiajÊca bezpiecznÊ
pracè na na g˝adkich powierzchniach.
Idealnie przystosowana do obs˝ugi jednorècznej.
Opatentowane sprzèg˝o wy˝Êcznika FEIN 
CLIC-STOP umo∆liwiajÊce ciche wy˝Êczanie.
Bezstopniowa elektroniczna regulacja obrotów.
Silnik FEIN HIGH-POWER o niezrównanych
parametrach mocy i wytrzyma˝oπci.

Tempo i komfort pracy.

Zdziwisz siè, gdy porównasz swÊ dawnÊ efektywnoπç pracy 
z dzisiejszÊ! 
Wkrètarka M-Gun 4000 marki FEIN umo∆liwia 6-krotnie szybszÊ
pracè. Demonta∆ magazynka przy wymianie bitów i nieprawid˝owo
wkrèconym wkrècie, ustawianie g˝èbokoπci wkrècania i d˝ugoπci
wkrètów mo∆na wykonywaç bez u∆ycia narzèdzi. Seryjne
wyposa∆enie w pasek na nadgarstek umo∆liwia precyzyjnÊ 
i wygodnÊ pracè jednÊ rèkÊ bez odczuwania zmèczenia.
Zaoszczèdza to trudu, czasu i pienièdzy.

Automatyczna i ˝atwa obs˝uga.

Specjalny, opatentowany mechanizm transportu wkrètów
gwarantuje niezawodny przesuw wkrètów i ˝atwÊ obs˝ugè.
Stosowaç mo∆na wszystkie dostèpne magazynki taπmowe 
z wkrètami o d˝ugoπci od 25 do 55 mm. ¸atwa wymiana 
magazynka i beznarzèdziowe przestawienie obs˝ugi na wkrècanie
pojedynczych wkrètów, np. w przypadku nieprawid˝owego
po˝Êczenia lub pracy na wÊskiej przestrzeni, sprawiajÊ, ∆e obs˝uga
urzÊdzenia jest szczególnie komfortowa i szybka.

Precyzja, jakiej wymaga
profesjonalista.
Ogranicznik g˝èbokoπci ze stopniowÊ
regulacjÊ gwarantuje zawsze optymalnÊ
g˝èbokoπç wkrècania i idealne pasowanie
wkrètów. Szczególny komfort zapewnia
mo∆liwoπç nastawiania bez u∆ycia narzèdzi.
Dzièki temu unika siè zbèdnych poprawek.



Oryginalny osprzèt marki FEIN do wkrètarki 
M-Gun 4000.

Magazynek taπmowy
na wkrèty o d˝ugoπci od 25 do 55 mm i πrednicy
maksymalnej Ø 5 mm, beznarzèdziowy monta∆, 
ciè∆ar 0,4 kg. 
Osprzèt nadajÊcy siè optymalnie do wkrètarek marki
FEIN wersji SCT 5-40/ 5-40 U i SCT 6 -25.

NNuummeerr  zzaammóówwiieenniiaa 99  0011  0044  000033  0011  11

Walizka na magazynki
do bezpiecznego przechowywania i transportu
magazynka na wkrèty.
NNuummeerr  zzaammóówwiieenniiaa 33  3399  0011  110099  0011  00

Przed˝u∆enie 
D˝ugoπç 600 mm
NNuummeerr  zzaammóówwiieenniiaa 99  0011  0044  000044  0011  99

Bity z ko©cówkÊ szeπciokÊtnÊ 1/4"

Forma H/Phillips, rozm. 2
NNuummeerr  zzaammóówwiieenniiaa 66  0055  0033  330066  000022

Forma Z/Pozidriv, rozm. 2
NNuummeerr  zzaammóówwiieenniiaa 66  0055  0044  550022  0000  88

Wkrèty do szybkiego monta∆u
w magazynkach po 50 szt., rozm. Ph 2, naoliwione, 
1000 szt.
Gwint drobnozwojny, do mocowania p˝yt gipsowo-
kartonowych do pod˝o∆y metalowych, ˝eb trÊbkowy.
Ø 8 mm

Ø mm D˝ug. w mm NNuummeerr  zzaammóówwiieenniiaa
3,9 35 6 39 01 030 01 4

Gwint grubozwojny, do mocowania p˝yt gipsowo-
kartonowych do pod˝o∆y metalowych, ˝eb trÊbkowy.
Ø 8 mm

Ø mm D˝ug. w mm NNuummeerr  zzaammóówwiieenniiaa
3,9 30 6 39 01 031 01 3
3,9 35 6 39 01 032 01 6
3,9 45 6 39 01 033 01 0

Gwint podwójny, z frezowanym rowkiem do mocowania
p˝yt Fermacell do pod˝o∆y metalowych i drewnianych.

Ø mm D˝ug. w mm NNuummeerr  zzaammóówwiieenniiaa
3,9 30 6 39 01 034 01 8

Gwint podwójny, z frezowanym rowkiem do pod˝o∆y
drewnianych.

Ø mm D˝ug. w mm NNuummeerr  zzaammóówwiieenniiaa
4,2 35 6 39 01 035 01 2



SCT 6-25  „P-Gun 2500“
Pobór mocy 450 W

Moc u∆ytkowa 250 W

Prèdkoπç obrotowa biegu ja˝owego 0 – 2500/min

Prèdkoπç obrotowa pod obciÊ∆eniem 0 – 2000/min

Maksymalny moment obrotowy 16 Nm

Przewód zasilajÊcy 5 m

Ciè∆ar 1,3 kg

Maksymalna πrednica wkrètów Ø 6,0 mm

Uchwyt narzèdziowy 1/4" A

Numer zamówienia 7 213 03

WW  wwyyppoossaa∆∆eenniiuu::
1 pasek na nadgarstek; 1 zacisk paska; 1 ogranicznik g˝èbokoπci,
zabezpieczenie przeciwpy˝owe; 1 uchwyt magnetyczny do bitów 1/4"; 
1 bit 1/4" rozm. 2/Phillips (forma H), ekstratwardy, z pierπcieniowÊ 
os˝onÊ przeciwpy˝owÊ

Precyzja, jakiej wymaga
profesjonalista.
Ogranicznik g˝èbokoπci ze stopniowÊ
regulacjÊ co 0,25 mm gwarantuje optymalnÊ
g˝èbokoπç wkrècania i idealne pasowanie
wkrètów. Dzièki temu unika siè zbèdnych
poprawek. ∏ciÊgana tuleja dociskowa
umo∆liwia szybkÊ wymianè narzèdzi. 
Nie jest konieczne ponowne nastawianie
sta˝ej g˝èbokoπci wkrècania.



Niezrównana moc.
P-Gun 2500.

Cechy charakterystyczne
Wysokowydajna wkrètarka budowlana do zabudowy wnètrz,
prac wyko©czeniowych i stolarskich.

Jedna z najl∆ejszych wkrètarek budowlanych w swej 
klasie.
Najwy∆sze walory ergonomiczne dzièki wygodnej 
rèkojeπci FEIN.
KomfortowÊ pracè zapewnia praktyczny pasek na
nadgarstek.
Opatentowane sprzèg˝o wy˝Êcznika FEIN CLIC-STOP
umo∆liwiajÊce ciche wy˝Êczanie.
Szybkowymienialny ogranicznik g˝èbokoπci wkrècania 
z regulacjÊ gwarantuje precyzyjnÊ pracè.
Tuleja dociskowa z zabezpieczeniem przeciwpy˝owym.
Precyzyjne prowadzenie narzèdzia dzièki bezstopniowej
elektronicznej regulacji obrotów.
Szybkie przezbrojenie na pracè z magazynkiem.
Silnik FEIN HIGH-POWER o niezrównanych parametrach
mocy i wytrzyma˝oπci.

Potentat w rodzinie wkrètarek budowlanych marki FEIN! 
Wyposa∆ona w ogranicznik g˝èbokoπci nadaje siè szczególnie do
˝Êczenia p˝yt wiórowych na pod˝o∆ach drewnianych. Wkrètarkè
mo∆na jednak stosowaç te∆ do mocowania p˝yt gipsowo-kartono-
wych do pod˝o∆y metalowych i drewnianych oraz do wkrècania
wkrètów do szybkiego monta∆u, drewna i p˝yt wiórowych.
Wkrètarka budowlana P-Gun 2500 marki FEIN jest w˝aπciwym
rozwiÊzaniem równie∆ dla profesjonalnych stolarzy.

Precyzyjne 
i ciche wy˝Êczanie.
Opatentowane sprzèg˝o wy˝Êcznika FEIN
CLIC-STOP b˝yskawicznie i cicho od˝Êcza
napèd po uzyskaniu ustawionej g˝èbokoπci
wkrècania – z precyzyjnÊ i niezawodnÊ
powtarzalnoπciÊ. Umo∆liwia to wykonanie
precyzyjnych po˝Êcze© bez uszkodzenia
powierzchni materia˝u. Oprócz tego
zaoszczèdza nerwów i chroni s˝uch.
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P o w e r e d  b y  i n n o v a t i o n

Osprzèt do wkrètarek budowlanych marki FEIN
zapewniajÊcy idealne wyniki pracy.

C. & E. FEIN GmbH & Co. KG, Leuschnerstr. 43, 70176 Stuttgart, ✆ (07 11) 66 65-0
Polska: „FEIN-Polska-Elektronarzedzia“ Spó˝ka z o.o., Ul. Tyniecka Nr. 118E, 30-376 Kraków, ✆ 0 12 2 69 31 03

Internet: http://www.fein.com

WW  cceelluu  uuzzyysskkaanniiaa  ddaallsszzyycchh  iinnffoorrmmaaccjjii  lluubb  pprreezzeennttaaccjjii  uurrzzÊÊddzzee©©  pprroossiimmyy  zzwwrróócciiçç  ssiièè  ddoo  ssppeeccjjaalliissttyycczznneeggoo  sskklleeppuu  sspprrzzeeddaajjÊÊcceeggoo  pprroodduukkttyy
mmaarrkkii  FFEEIINN..

Walizka na 
narzèdzia
metalowa
(390 x 240 x 110 mm)
NNuummeerr  zzaammóówwiieenniiaa
33  3399  0011  006677  0011  33

Pude˝ko z kom-
pletem bitów 
diamentowych
7-czèπciowy komplet 
narzèdzi w stabilnym 
pude˝ku
NNuummeerr  zzaammóówwiieenniiaa
66  0055  1100  221166  0033  77

Pude˝ko 
z kompletem
bitów
10-czèπciowy komplet
narzèdzi w stabilnym
pude˝ku
NNuummeerr  zzaammóówwiieenniiaa
66  0055  1100  221166  0011  55

Magazynek taπmowy
na wkrèty o d˝ugoπci od 25 do 55 mm i πrednicy
maksymalnej Ø 5 mm, beznarzèdziowy monta∆,
ciè∆ar 0,4 kg. 
Osprzèt nadajÊcy siè optymalnie do wkrètarek
marki FEIN wersji SCT 5-40 / 5-40 U i SCT 6-25.

NNuummeerr  zzaammóówwiieenniiaa
99  0011  0044  000033  0011  11
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