
Professionelt sæt til 
gevindskæring ASCM 
12 QC
Batteriboreskruemaskine med firetrinsgear
Bestillingsnummer: 7 116 10 62 00 0

3.342,00 kr
Vejl. udsalgspris ekskl. moms

Akku bore-/skruemaskine med firetrinsgear med kulløs motor, 
QuickIN-grænseflade og omfattende tilbehør til boring, 
gevindskæring og iskruning i metal.

Kulfri FEIN PowerDrive-motor med 30 % højere virkningsgrad og lang levetid.

Firetrinsgear af metal. Optimale skærehastigheder til boring i metal og 
selvskærende skruer.

QuickIN tilbehørsgrænseflade til alt QuickIN tilbehør. Hurtigt skift mellem 
anvendelserne.

Højt drejningsmoment på op til 40 Nm.

Inkl. lille QuickIN borepatron af metal (60 Nm) med høj lejring.

I 4. gear optimale omdrejningstal (2.500 o/min) til diametre op til 6 mm.

Mekanisk momentindstilling.

Stilles sikkert på det genopladelige batteri.

Smalt greb.

400 iskruninger (5x40 mm) med en enkelt opladning (2,5 Ah).

Et ladeapparat til alle FEIN genopladelige li-ion-batterier i alle spændingsklasser.

Batteriets opladningsstatus kan aflæses direkte på batteriet.

FEIN SafetyCell Technology. Beskytter det genopladelige batteri og maskinen 
mod overbelastning, overophedning og dybdeafladning.

Tre års FEIN PLUS garanti inkl. batteri og oplader.

Inkl. QuickIN bitholder (1/4 tomme) med praktisk enhåndsbetjening og kraftig 
neodym-magnet.

Inkl. QuickIN gevindskæringsadapter med 2 spændetænger til skaft-diameter på 
4,5 og 6 mm til skæring af gevindstørrelserne M4 / M5 / M6 / M8.

Inkl. QuickIN topnøgle-adapter til montering af toppe med 1/2 tomme firkantet 
værktøjsholder.
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Batterispænding 12 V

Batterikapacitet 2,5 Ah

Motor Kulløs

Gearkasse 4 gear

Fastgørelse QuickIN

Omdrejningstal ubelastet
400 / 700 / 1 400 / 2 

500 1/min
Max. drejningsmoment 
(hård/blød)

40 / 20 Nm

Momenttrin 20 + 1

Spændevidde borepatron 1,5 - 13 mm

Skruning 8 x 200 mm

Bore-Ø stål 13 mm

Bore-Ø træ 40 mm

Vægt med akku 1,1 kg

Batterimaskiner X

1 batteriboreskruemaskine

2 batterier (li-ion)

1 hurtiglader ALG 50

1 QuickIN borepatron (60 Nm)

1 bælteclips

1 bitsholder

1 transportkasse

1 QuickIN bitholder (1/4 tomme)

1 QuickIN gevindskæringsadapter med 2 
spændetænger

1 QuickIN topnøgleadapter (1/2 tomme)


