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Værktøj & tilbehør

TEKNISK DATABLAD
FEIN SuperCut Construction FSC 2.0
081

116

FEIN SuperCut Construction er et universelt elværktøj, som afløser det manuelle
arbejde i hånden med udskiftning af fuger. De mange anvendelsesmuligheder og
5 specialfremstillede klinger gør det nemmere, mere sikkert og tidsbesparende
for fugefagfolk at arbejde med maskinen – arbejdet går op til 60% hurtigere med
FEIN SuperCut Construction.
Sættet består af
1 FEIN SuperCut Construction FSC 2.0 i værktøjskuffert
1 klingeskrue
1 nøgle

117

E-cut 148

Håndtering
Det er muligt at fjerne elastisk fugematerialer indendørs i gulve samt udendørs på
facader, vinduesrammer og i betondæk. Fjernelse af fuge og afslibning af kanten
gennemføres med én og samme maskine.
Der er flere forskellige klinger, som kan anvendes til maskinen til almindelige
fuger, mere vanskelige dybe fuger og rengøring af fugekanter.
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Egenskaber

Fysiske data

• FEIN SuperCut Construction kan
erstatte brugen af hobbyknive
eller små save ved renovering
af fuger i gulve og på facader.
• Hurtig, ren og sikker fugerenovering til fugefagfolk. Optimal
ergonomisk konstruktion, der
aflaster brugeren mest optimalt.

Optagende effekt

400 Watt

Afgivende effekt

220 Watt

Svingantal

11.000-18.500/min.

Kabellængde

5 meter

Vægt

1,25 kg

Supplerende klinger

• FEIN SuperCut Construction vejer
kun 1,25 kg og leveres i værktøjskuffert.
• Maskinen har er en high-powermotor med høj ydelse og stabilitet, der kan anvendes både ude
og inde.

Skærekniv 081

Savtakket, lang til dybe fuger. Pakning á 2 stk.

Skærekniv 116

Lige form, lang til dybe fuger. Pakning á 5 stk.

Skærekniv 117

Lige form, til næsten alle alm. elastiske fuger. Pakning á 5 stk.

E-Cut Universal-savklinge 148

Pakning á 5 stk.

Diamantskærekniv 162

Diamantbelagt skær til mørtelfuger. Pakning á 1 stk.

De tekniske data, vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe
forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opna bedst muligt resultat. Da forbrugerens arbejdsforhold ligger
udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse.
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En tæt forbindelse...
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Ljungdahl A/S leverer et bredt sortiment af produkter til tætningsløsninger mod vind og vand i dansk byggeri.
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