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Polizorul unghiular compact FEIN
   WS 14 Mai mult decât fi abil



FEIN WS 14: 
Noua generaţie de polizoare unghiulare compacte
În spatele codului WS 14 nu se afl ă numai o sculă electrică, ci o 
întreagă familie de produse: noua generaţie de polizoare unghiulare 
compacte. În gama de polizoare unghiulare compacte FEIN WS 14 se 
reunesc robusteţea extraordinară, randamentul maxim şi ergono-
mia, iar prin variantele diferite de echipare sunt îndeplinite cerinţele 
individuale ale utilizatorilor. 

Noua serie WS 14 este formată din două serii de construcţie – cinci 
modele de polizoare unghiulare cu comutator clasic de pornire / 
oprire precum şi două „polizoare unghiulare sigure“ speciale cu 
operare TipStart , care sunt echipate cu funcţii suplimentare cum ar 
fi  AutoStop (oprire automată) şi sistem de frânare electronic EBS.



Polizoarele unghiulare efi ciente şi fi abile pentru industrie şi 
ateliere mici

Polizoarele unghiulare FEIN nu conving doar prin robusteţe, ci şi 
prin forţa nemaiîntâlnită a fl uxului de aer şi prin rezistenţa ridicată 
la uzură.

O caracteristică a polizoarelor unghiulare FEIN WS 14 este manev-
rabilitate unică. Acest lucru se observă mai ales la utilizarea în timp.

 Atunci când Siguranţa este pe primul loc –   polizorul unghiular 
FEIN cu AutoStop şi sistem electronic de frânare.

Turaţia reglabilă între 2500 / min – 7000 / min face ca WSG 14-70 E să 
fi e un polizor unghiular universal (de ex. pentru prelucrarea 
oţelului inox).

Toate polizoarele unghiulare compacte FEIN WS 14 se caracteri-
zează prin robusteţe extremă, randament, manevrabilitate şi sigu-
ranţă. Motorul cu întreţinere redusă HIGH-POWER convinge prin 
rezistenţa mare la uzură şi permite un mod de lucru care prote-
jează discurile. Longevitatea enormă a seriei WS 14 se bazează pe 
o multitudine de particularităţi tehnice care fac ca aceste produse 
FEIN să fi e unice. Aici se încadrează printre altele unitatea stabilă 
formată din motor şi capul transmisie şi astfel amplasarea rezisten-

tă la torsionare a pachetului de rulmenți al rotorului, construcţia 
autoportantă a motorului precum şi colectorii măriţi pentru o 
distribuţie optimizată a temperaturii şi o ghidare optimizată a 
aerului rece pentru un debit ridicat al aerului. Pe lângă fi abilitatea 
absolută, seria FEIN WS 14 se caracterizează mai ales prin modul 
de construcţie compact. Forma extrem de ergonomică, posibilă 
prin plasarea optimă a motorului în carcasă, permite un mod de 
lucru confortabil cu un consum redus de forţă.

2. Uşor de mânuit1. Puternic

3. Sigur 4. Adaptat nevoilor utilizatorului



Model WSG 14-125 WSG 14-125 S WSG 14-150 WSG 14-70 E WSS 14-125 WSB 10-115 T WSB 14-125 T

Randament şi 
manevrabilitate 
fără compro-
misuri, pentru 
toate lucrările 
de degroşare şi 
tăiere

Greutate 
specifi că optimă 
şi rezistenţă la 
uzură la turaţie 
redusă, de ex. 
la prelucrarea 
oţelului inox.

Pentru diametru 
mai mare al 
discului şi astfel 
utilizarea econo-
mică de durată

Prin reglarea 
electronică a 
turaţiei poate fi  
utilizat universal 
cu cele mai 
diverse accesorii, 
ideal şi pentru 
oţel inox

Schimbarea 
rapidă a discurilor 
şi aşezare sigură 
a discurilor de 
polizare cu siste-
mul de tensionare 
rapidă QuickIN, 
pentru utilizarea 
îndelungată

Extrem de uşor 
de mânuit pentru 
debavurare şi 
polizare; sigur 
datorită funcţiei 
AutoStop şi 
sistemului EBS

Lucraţi cu Power 
şi frânaţi cu EBS 
– siguranţă şi 
randament într-o 
combinaţie ideală

Dotare
MOTOR-HIGH-POWER FEIN       

Pornire uşoară       

protecția contra pornirii accidentale       

carcasă de protecţie integrată  — — —   

reglare electronică a turaţiei — — —  — — —

Sistemul de tensionare rapidă FEIN QuickIN — — — —   

Conceptul de operare FEIN TipStart — — — — —  

FEIN AutoStop — — — — —  

Sistemul de frânare FEIN  EBS — — — — —  

Date tehnice
Diametru disc max. mm 125 125 150 125 125 115 125

Putere nominalã W 1200 1200 1200 1200 1200 800 1200

Putere de ieşire W 750 750 750 750 750 550 750

Turaţie la mers în gol ¹/min 10000 7000 7000 2500 – 7000 10000 10000 10000

Cablu cu ştecher m 4 4 4 4 4 4 4

Greutate  kg 2,0 2,1 2,2 2,2 2,1 1,8 2,1

Număr comandă 7 221 41 7 221 44 7 221 42 7 221 43 7 221 40 7 221 46 7 221 47

Accesorii recomandate
Mâner anti vibraţii Adecvat pentru toate polizoarele unghiulare compacte FEIN WS 14 . Pentru reducerea vizibilă a vibraţiilor la o durată îndelungată de utilizare.

Număr comandă 3 21 19 119 01 7

Cu dotări de 

 siguranţă Cu dotări de 

 siguranţă

Privire de ansamblu asupra polizoarelor unghiulare FEIN WS 14

FEIN WSS 14 / WSG 14. 
Întreaga gamă de operaţiuni de şlefuit
Programul individual de echipare şi posibilităţi de utilizare. Indife-
rent dacă vă decideţi pentru un polizor unghiular compact de 1200 
Watt cu un diametru al discului de 125 mm sau 150 mm, dacă sunteţi 
convinşi de sistemul de prindere rapidă fără cheie a discului, con-
fortabil şi deja confi rmat FEIN QuickIN sau dacă luaţi în considerare 
numai varianta cu reglare electronică a turaţiei: Polizoarele un-
ghiulare compacte FEIN din seria WS 14 sunt întotdeauna alegerea 
potrivită, atunci când este nevoie de fi abilitate absolută şi randament 

maxim.FEIN WSB 14. 
Siguranţă fără compromisuri
Conceptul de operare „fără comutator“ FEIN TipStart cu funcţia 
AutoStop asigură efi cient siguranţa necesară. În combinaţie cu sis-
temul electronic de frânare EBS discul se opreşte în doar 3 secunde 
după eliberarea suprafeţelor de tastare şi astfel sunt eliminate 
perioadele de inerţie periculos de îndelungate. Prin conceptul ino-
vator de conectare cu ghidare prin leduri şi prin dispunerea etanşă 
a celor 4 unităţi de tastare, durata de utilizare a acestor polizoare 
unghiulare este practic dublată.



FEIN este specialistul pentru unelte profesionale şi de mare încre-
dere şi pentru soluţii speciale de utilizare în domeniile prelucrării 
metalului, în dezasamblări şi industria constructoare auto. De peste 
140 dezvoltăm soluţii inovatoare şi extrem de efi ciente pentru 
practică, dovedindu-şi efi cienţa în utilizarea de durată în industrie 
şi meşteşugărie. 

Folosim această experienţă unică pentru a pune la dispoziţia 
utilizatorilor noştri scule electrice în funcţie de necesităţi, care să 
le aducă avantaje reale în activitate. Acesta este şi cazul noilor poli-
zoare unghiulare compacte FEIN WS 14, care sunt adaptate perfect 
cerinţelor dumneavoastră.

Noii specialişti dintre specialişti: FEIN WS 14



Mai aveţi întrebări? 
Sau doriţi să testaţi noile WS 14?

Dealerul dvs. vă va consilia cu plăcere.

Germania: C. & E. FEIN GmbH
Hans-Fein-Str. 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau

România: S.C. FEIN TOOLS S.R.L.
str. Poienelor nr. 2A, biroul nr. 1, 500419 Brasov, Tel. 0268-310885, 0368-800066, 
email: fein@fein.ro
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www.fein.com


