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Professzionális sarokcsiszoló, kompakt, nagy 
teljesítményű és tökéletesen alkalmazható 
minden csiszolási feladathoz. 950 watt teljesítményű, 
tárcsaátmérője 125 mm, ezért kiváló fém, acél, 
alumínium és kő csiszolására és sorjázására.

A gép puha markolatú oldalfogantyúval és állítható 
védőburkolattal van felszerelve. A 3 méter hosszú 
gumi tápkábelnek köszönhetően optimális a mozgás 
szabadsága munka közben. A csiszolótárcsákat gyor-
san és egyszerűen cserélheti az orsózár és a mellékelt 
csavarkulcs segítségével. Ez a sarokcsiszoló alkalmas 
otthoni munkára és profi szakemberek számára.

- Elektronikus újraindulás elleni védelem
- “Lock-on” kapcsoló
- Orsózár 
- Állítható nyitott védőburkolat 
- 3m-es gumi kábel

FERM IPARI
SAROKCSISZOLÓ  
950 W - 125 mm 
AGM1095P

Súly    2,10 kg
Tárcsa átmérője  125mm
Orsó    M14
Teljesítmény    950W
Üresjárati sebesség  11000 / perc
Hálózati feszültség  220 - 240 V
Frekvencia   50-60Hz
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Professzionális, kompakt és nagy teljesítményű 
sarokcsiszoló. Intenzív használatra tervezték, 
és legalább 710 W teljesítménnyel rendelkezik. 
115 mm tárcsaátmérővel rendelkezik.

A csiszolótárcsák az orsózár és a mellékelt csavarkulcs 
segítségével gyorsan és egyszerűen cserélhetők. 
Ezzel a sarokcsiszolóval mindig biztonságosan dol-
gozhat, mind a bal, mind a jobb oldali oldalsó fogan-
tyúnak és az állítható védőburkolatnak köszönhetően. 
A biztonsági kapcsoló és az újraindulás elleni védelem 
megakadályozza a nem kívánt bekap-csolást. 
A kapcsoló rögzíthető a folyamatos használat kényelme 
érdekében. A 3 méter hosszú gumi tápkábel optimális 
mozgásszabadságot is biztosít.

Ez a sarokcsiszoló bármilyen típusú csiszoláshoz 
használható, például beton, tégla, csempe és fém 
vágásához. Alkalmas a fém sorjázására, a rozsda 
és a régi festékrétegek eltávolítására is.

FERM IPARI
SAROKCSISZOLÓ 
710 W - 115 mm
AGM1112P

Súly    2 kg
Tárcsa átmérője  115 mm
Orsó    M14
Teljesítmény    710W
Üresjárati sebesség  11000 / perc
Hálózati feszültség  220 - 240 V
Frekvencia   50-60Hz
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Professzionális, kompakt és nagy teljesítményű 
sarokcsiszoló. Intenzív használatra tervezték, 
és legalább 850 W teljesítménnyel rendelkezik. 
125 mm tárcsaátmérővel rendelkezik.

A csiszolótárcsák az orsózár és a mellékelt csavarkulcs 
segítségével gyorsan és egyszerűen cserélhetők. 
Ezzel a sarokcsiszolóval mindig biztonságosan 
dolgozhat, mind a bal, mind a jobb oldali oldalsó 
fogantyúnak és az állítható védőburkolatnak köszön-
hetően. A biztonsági kapcsoló és az újraindulás elleni 
védelem megakadályozza a nem kívánt bekapcsolást. 
A kapcsoló rögzíthető a folyamatos használat kényelme 
érdekében. A 3 méter hosszú gumi tápkábel optimális 
mozgásszabadságot is biztosít.

Ez a sarokcsiszoló bármilyen típusú csiszoláshoz 
használható, például beton, tégla, csempe és fém 
vágásához. Alkalmas a fém sorjázására, a rozsda 
és a régi festékrétegek eltávolítására is.

FERM IPARI
SAROKCSISZOLÓ  
850 W - 125 mm
AGM1115P

Súly    2.05 kg
Tárcsa átmérője  125 mm
Orsó    M14
Teljesítmény    850 W
Üresjárati sebesség  11000 / perc
Hálózati feszültség  220 - 240 V
Frekvencia   50-60Hz

4



Professzionális és erőteljes sarokcsiszoló lágy indítású 
elektronikával. Intenzív felhasználásra tervezték, 
és legalább 2600 W teljesítménnytel bír. 230 mm-es 
tárcsaátmérővel rendelkezik.

A csiszolótárcsák az orsózár és a mellékelt csavarkulcs 
segítségével gyorsan és egyszerűen cserélhetők. 
Ezzel a sarokcsiszolóval mindig biztonságosan dolgozhat, 
mind a bal, mind a jobb oldali oldalsó fogantyúnak 
és az állítható védőburkolatnak köszönhetően. 
A biztonsági kapcsoló és az újraindulás elleni védelem 
megakadályozza a nem kívánt bekapcsolást. A kapcsoló 
rögzíthető a folyamatos használat kényelme érdekében. 
A 3 méter hosszú gumi tápkábel optimális mozgássza-
badságot is biztosít.

Ez a sarokcsiszoló bármilyen típusú csiszoláshoz 
használható, például beton, tégla, csempe és fém 
vágásához. Alkalmas a fém sorjázására, a rozsda 
és a régi festékrétegek eltávolítására is.

FERM IPARI
SAROKCSISZOLÓ  
2600 W - 230 mm
AGM1119P

Súly    6.70 kg
Tárcsa átmérője  230 mm
Orsó    M14
Teljesítmény    2600 W
Üresjárati sebesség  6500 / perc
Hálózati feszültség  220 - 240 V
Frekvencia   50-60Hz
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1400 W-os polírozó, ami egy 180 mm-es polírozóko-
ronggal van felszerelve, így könnyedén tisztíthat nagy 
felületeket. A polírozó fontos előnye az elektronika, 
amely állandó sebességet és eredményt biztosít. 
3300 fordulat / perc állítható sebességgel ez a polírozó 
tökéletesen alkalmazkodik ahhoz az anyaghoz, amelyet 
polírozni fog. A géphez két polírozótárcsa és egy hátlap 
tartozik. 

- A polírozó alkatrészei kiváló minőségűek és hosszabb 
élettartamot biztosítanak intenzív használat mellett.
- Az optimális használat egyszerűsítése és a mozgás 
szabadsága a 4 méteres gumi tápkábelnek köszönhető, 
amely csökkenti a megmunkálandó anyag karcolódásá-
nak kockázatát is
- A sebességet a feldolgozandó anyagnak megfelelően 
lehet beállítani
- Az ergonómikus kialakítás és a fogantyú extra kényel-
mes használatot biztosít
- Az alaplap tépőzáras, így a korongok könnyen cserél-
hetők és tisztíthatók

FERM IPARI
POLÍROZÓ 
1400 W - 180 mm
AGM1120P

Súly    3.3 kg
Tárcsa átmérője  180 mm
Orsó    M14
Teljesítmény    1400 W
Üresjárati sebesség  1000-3300 / perc
Hálózati feszültség  220 - 240 V
Frekvencia   50 Hz
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Elektronikus újraindulás elleni védelem
Reteszelő kapcsoló
Orsózár
Állítható nyitott  védőburkolat
3 m-es gumi kábel

FERM IPARI
SAROKCSISZOLÓ
710 W - 100 mm
AGM1110P

Súly    1.98 kg
Tárcsa átmérője  100 mm
Orsó    M10
Teljesítmény    710 W
Üresjárati sebesség  11000 / perc
Hálózati feszültség  220 - 240 V
Frekvencia   50-60 Hz

HAMAROSAN ELÉRHETŐ
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FERM IPARI
SAROKCSISZOLÓ  
750 W, 100 mm
AGM1093P

Elektronikus újraindulás elleni védelem
Reteszelő kapcsoló
Orsózár
Állítható nyitott  védőburkolat
3 m-es gumi kábel

Súly    1.90 kg
Tárcsa átmérője  100 mm
Orsó    M10
Teljesítmény    750 W
Üresjárati sebesség  11000 / perc
Hálózati feszültség  220 - 240 V
Frekvencia   50 Hz

HAMAROSAN ELÉRHETŐ
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FERM IPARI
SAROKCSISZOLÓ
850 W - 100 mm
AGM1111P

Elektronikus újraindulás elleni védelem
Reteszelő kapcsoló
Orsózár
Állítható nyitott  védőburkolat
3 m-es gumi kábel

Súly    1.98 kg
Tárcsa átmérője  100 mm
Orsó    M10
Teljesítmény    850 W
Üresjárati sebesség  11000 / perc
Hálózati feszültség  220 - 240 V
Frekvencia   50-60 Hz

HAMAROSAN ELÉRHETŐ
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FERM IPARI
SAROKCSISZOLÓ  
950 W - 115 mm
AGM1103P

Elektronikus újraindulás elleni védelem
Reteszelő kapcsoló
Orsózár
Állítható nyitott  védőburkolat
3 m-es gumi kábel

Súly    2 kg
Tárcsa átmérője  115 mm
Orsó    M14
Teljesítmény    950 W
Üresjárati sebesség  12000 / perc
Hálózati feszültség  230 - 240 V
Frekvencia   50 Hz

HAMAROSAN ELÉRHETŐ

10



FERM IPARI
SAROKCSISZOLÓ  
710 W - 125 mm
AGM1114P

Elektronikus újraindulás elleni védelem
Reteszelő kapcsoló
Orsózár
Állítható nyitott  védőburkolat
3 m-es gumi kábel

Súly    2.05 kg
Tárcsa átmérője  125 mm
Orsó    M14
Teljesítmény    710 W
Üresjárati sebesség  11000 / perc
Hálózati feszültség  220 - 240 V
Frekvencia   50-60 Hz

HAMAROSAN ELÉRHETŐ
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FERM IPARI
SAROKCSISZOLÓ  
1400 W - 125 mm
AGM1096P

Biztonsági kapcsoló
Orsózár
Állítható nyitott  védőburkolat
3 m-es gumi kábel

Súly    3.90 kg
Tárcsa átmérője  125 mm
Orsó    M14
Teljesítmény    1400 W
Üresjárati sebesség  12000 / perc
Hálózati feszültség  230 V
Frekvencia   50 Hz

HAMAROSAN ELÉRHETŐ
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FERM IPARI
SAROKCSISZOLÓ  
2300 W - 180 mm
AGM1116P

Lágy indítás
Biztonsági kapcsoló
Orsózár
Állítható nyitott  védőburkolat
Állítható hátsó fogantyú
3 m-es gumi kábel

Súly    6 kg
Tárcsa átmérője  180 mm
Orsó    M14
Teljesítmény    2300 W
Üresjárati sebesség  8500/ perc
Hálózati feszültség  220 - 240 V
Frekvencia   50-60 Hz

HAMAROSAN ELÉRHETŐ
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FERM IPARI
SAROKCSISZOLÓ  
2600 W - 180 mm
AGM1117P

Lágy indítás
Biztonsági kapcsoló
Orsózár
Állítható nyitott  védőburkolat
3 m-es gumi kábel

Súly    6.60 kg
Tárcsa átmérője  180 mm
Orsó    M14
Teljesítmény    2600 W
Üresjárati sebesség  8500 / perc
Hálózati feszültség  230 - 240 V
Frekvencia   50-60 Hz

HAMAROSAN ELÉRHETŐ
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FERM IPARI
SAROKCSISZOLÓ  
2300 W - 230 mm
AGM1118P

Lágy indítás
Biztonsági kapcsoló
Orsózár
Állítható nyitott  védőburkolat
Állítható hátsó fogantyú
3 m-es gumi kábel

Súly    6.10 kg
Tárcsa átmérője  230 mm
Orsó    M14
Teljesítmény    2300 W
Üresjárati sebesség  6500 / perc
Hálózati feszültség  220 - 240 V
Frekvencia   50-60 Hz

HAMAROSAN ELÉRHETŐ
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FERM IPARI
SAROKCSISZOLÓ  
750 W - 115 mm
AGM1094P

Professzionális, 750 wattos sarokcsiszoló. 
Alkalmas nehezen elérhető helyeken való csiszolásra. 
Ennek a kompakt gépnek a tárcsa átmérője 115 mm, 
és különösen alkalmas fa és fém csiszolására.

Az ergonómikus kialakításnak köszönhetően, a puha 
markolatú oldalsó fogantyúval ez egy nagyon praktikus 
csiszológép. A csiszolótárcsákat az orsózár és a mel-
lékelt csavarkulcs segítségével gyorsan és egyszerűen 
cserélheti. Ezen felül állítható védőburkolattal rendel-
kezik. Élvezze az optimális mozgásszabadságot 
a 3 méter hosszú gumi tápkábelnek köszönhetően. 

- Elektronikus újraindulás elleni védelem
- Reteszelő kapcsoló
- Orsózár
- Állítható nyitott védőburkolat
- 3m-es gumi kábel

Súly    2.66 kg
Tárcsa átmérője  115 mm
Orsó    M14
Teljesítmény    750 W
Üresjárati sebesség  11000 / perc
Hálózati feszültség  220 - 240 V
Frekvencia   50-60 Hz

HAMAROSAN ELÉRHETŐ
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FERM IPARI
SAROKCSISZOLÓ 
850 W - 115 mm
AGM1113P

Elektronikus újraindulás elleni védelem
Reteszelő kapcsoló
Orsózár
Állítható nyitott  védőburkolat
3 m-es gumi kábel

Súly    2 kg
Tárcsa átmérője  115 mm
Orsó    M14
Teljesítmény    850 W
Üresjárati sebesség  11000 / perc
Hálózati feszültség  220 - 240 V
Frekvencia   50-60 Hz

HAMAROSAN ELÉRHETŐ
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FERM IPARI
AKKUMULÁTOROS FÚRÓ  
20 V - 2 × 2.0 Ah AKKU
CDM1141P

4 pólusú Mabuchi® motor
Fém Jacobs® tokmány
Samsung® 2.0 Ah akkumulátor cellák
60 perces gyorstöltő
Változtatható elektronikus sebességszabályozó
LED lámpa
Tároló tok

Súly    1.24 kg
Üresjárati sebesség  0-450 és 0-1700 / perc
Töltő feszültség  230 - 240 V
Frekvencia   50-60 Hz
Feszültség   20 V
Tokmány kapacitás   Ø 1,5-13mm
Nyomaték pozíciók   21 + 1
Max. nyomaték   50Nm

JÚNIUS 23-TÓL ELÉRHETŐ

18



4 pólusú Mabuchi® motor
Samsung® 2.0 Ah akkumulátorcellák
60 perces gyorstöltő
Változtatható elektronikus sebességszabályozó
LED lámpa
Tároló tok

Súly    1.16 kg
Szerszámtartó    6,35 mm (1/4 ”) Hex
Max. nyomaték   150 Nm
Feszültség    20 V Li-Ion (2.0Ah)
Ütésszám   0-3300 / perc
Üresjárati sebesség  0-2900 / perc
Töltő feszültség  100 - 240 V
Frekvencia   50-60 Hz

FERM IPARI
AKKUMULÁTOROS  
ÜTVECSAVAROZÓ  
20 V - 2 × 2.0 Ah AKKU
CDM1142P
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FERM IPARI
AKKUMULÁTOROS FÚRÓ 
20 V
CDM1144P

4 pólusú Mabuchi® motor
Fém Jacobs® tokmány
Változtatható elektronikus sebességszabályozó
LED lámpa
Tároló tok

Súly    1.24 kg
Üresjárati sebesség  0-450 és 0-1700 / perc
Feszültség   20 V
Tokmány kapacitása   Ø1,5-13mm
Nyomaték pozíciók   21 + 1
Max. nyomaték   50Nm

HAMAROSAN ELÉRHETŐ
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FERM IPARI
AKKUMULÁTOROS 
ÜTVECSAVAROZÓ - 20 V
CDM1145P

4 pólusú Mabuchi® motor
Változtatható elektronikus sebességszabályozó
LED lámpa
Tároló tok

Súly    1.16 kg
Üresjárati sebesség  0-2900 / perc
Feszültség   20 V
Ütésszám   0-3300 / perc
Max. nyomaték  150 Nm
Szerszámtartó    6.35 mm (1/4”) HEX

HAMAROSAN ELÉRHETŐ
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FERM IPARI
DARABOLÓ FŰRÉSZ  
2300 W - 355 mm
COM1007P

A Ferm COM1007P daraboló fűrész olyan erőt nyújt, 
amelyre minden szakembernek szüksége van a munka 
megfelelő és hatékony elvégzéséhez. A nagytelje-
sítményű, 2300 wattos motor 4000 fordulat / perc 
fordulatszámot eredményez, és  könnyedén vágja át 
a csöveket, acél és fém rudakat stb. 

A gépet 45-90 fokos szögbe állíthatja, így több irány-
ban is vághat. Ez a professzionális 14 “-os gép orsó-
zárral, állítható szikraterelővel és reteszelő gombbal 
rendelkezik a véletlen indulás megakadályozására. 
A munkadarabot egy gyorszárral tudja rögzíteni, így 
biztonságosan dolgozhat. A géphez tartozik egy 
fűrészlap (fémhez alkalmas) és egy csavarkulcs, így 
azonnal elkezdheti vele a munkát!

Súly       15,80 kg
Fűrészlap átmérő     355mm
Teljesítmény       2300W
Üresjárati sebesség     4000 / perc
Feszültség      220 - 240 V
Kapacitás
Max. 90 ° -ban (téglalap alakú): 115 mm x 125 mm
Max. 90 ° -on (L alak):     135 mm x 135 mm
Max. 90 ° -on (kerek):                 125 mm 
Max. 45 ° -on (téglalap):     110 mm x 102 mm,
Max. 45 ° -on (L alak/kerek):     110 mm x 110 mm

JÚNIUS 6-TÓL ELÉRHETŐ
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FERM IPARI
KÖRFŰRÉSZ 
1050 W - 190 mm
CSM1041P
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FERM IPARI
KÖRFŰRÉSZ  
2200 W - 235 mm
CSM1042P

Szög és mélység beállítás
Biztonsági kapcsoló
Orsózár
Kiváló minőségű pengével
3 m-es gumi kábel

Súly    7 kg
Fűrészlap átmérő  Ø 235 mm
Fűrészlap furata  Ø 30 mm
Teljesítmény    2200 W
Üresjárati sebesség  3900 / perc
Hálózati feszültség  220 - 240 V
Frekvencia   50 Hz
Kúp beállítás    0-45°

HAMAROSAN ELÉRHETŐ
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FERM IPARI
FALHORONYMARÓ 
2400 W - 150 mm
WCM1001P

Hatékony, vésés nélküli falhoronymarás a 3 az egyben 
pengékkel. A vágási mélység szerszám nélkül beállítható.
Kényelmes kapcsoló a folyamatos működéshez. 
Porelszívó rendszer. 
Orsózár
Fém tartóhengerek 
4 m-es gumi kábel 
Tároló tok

Súly    6.10 kg
Tárcsa átmérője  150 mm
Orsó    22.0 mm
Teljesítmény    2400 W
Üresjárati sebesség  8000 / perc
Hálózati feszültség  230 V
Frekvencia   50 Hz
Vágási mélység   0-43mm
Vágási szélesség   30mm

HAMAROSAN ELÉRHETŐ
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FERM IPARI
ELEKTROMOS LOMBFÚJÓ
600 W
EBM1004P
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FERM IPARI
HŐLÉGFÚVÓ
2000 W
HAM1017P

A FERM HAM1017P professzionális hőlégfúvó 2000 
Wattos nagy teljesítményű és ergonómikus kialakítású. 
A lakk eltávolítása vagy a ragasztási folyamatok felgyor-
sítása egyszerűvé válik vele! 3 fokozatú szabályozóval 
állítható, 50 és 600 ° C közötti hőmérséklettel. 
Ezen felül ez a gép kerámia fűtőelemekkel és állandó 
hőmérsékletszabályozással rendelkezik. 
A HAM1017P beépített túlmelegedés-védelemmel 
van felszerelve és helyhez kötötten is használható.

- Biztonságos használat, túlmelegedés elleni védelem
- Kerámia fűtőelemek 
- 3 Légsebesség-beállítás 
- Állítható hőmérsékletszabályozás
- 3m-es gumi kábel

Súly    0.90 kg
Levegő hőmérséklet  50 ° C (250 liter / perc)
Levegő hőmérséklet II  50–450 ° C (250 liter / 
perc)
Levegő hőmérséklet III 90 °- 600 ° C (500L / perc)
Teljesítmény    2.000W
Feszültség   220-240 V ~, 50 Hz
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FERM IPARI
FÚRÓKALAPÁCS 
800 W - 3.3 kg
HDM1038P

Professzionális  800 W-os fúrókalapács,  amivel köny-
nyen fúrhat lyukakat tégla, beton és hasonló anyagokba. 
Ez egy praktikus bontókalapács a mellékelt, illeszkedő 
vésőkkel kombinálva. A gép puha markolatú fogantyúval 
és 0 és 1250 ford / perc között állítható sebességgel 
rendelkezik. 3 méter hosszú gumi kábellel van ellátva, 
amely extra kényelmet biztosít a munka során. A nagy 
teljesítményű motor 2,7 J.

- 4 funkció
- Univerzális SDS plusz fúrótokmány
- Változtatható elektronikus sebességszabályozó
- 3 m-es gumi kábel
- Tároló tok
- Tartozékok: kiegészítő fogantyú, fém mélységhatároló
   3 SDS betonfúró, egy hegyes és egy lapos véső

Súly    3.3 kg
Teljesítmény    800 W
Üresjárati sebesség  0-1250 / perc
Hálózati feszültség  220 - 240 V
Frekvencia   50 Hz
Max. fúrási kapacitás - fa 30 mm
Max. fúrókapacitás - acél 13 mm
Ütésszám   0 - 5500 / perc
Max. fúrókapacitás - beton 26 mm
Ütési energia   2,7 joule
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Fedezze fel a FERM ipari HDM1040P bontókalapácsot. 
Ezzel a nagy teljesítményű, 1200 W-os géppel könnye-
dén bonthat falakat, padlót, és fúrhat betonba.  
Ennek a professzionális elektromos kéziszerszám 12 
állítható vésőhelyzettel és 14 joule ütési energiával 
rendelkezik. A rendkívül hosszú, 5 méteres tápkábel és 
az állítható oldalsó fogantyú biztosítja az optimális fel-
használói élményt: nagyobb tapadást, stabilitást 
és mozgásszabadságot. Robusztus tokban kapható, 
hegyes és lapos vésővel. 

Egyfunkciós (vésés)
SDS-max tokmány
Erőteljes, könnyű gép (14 joule - 6,2 kg)
12 lépésben állítható vésőhelyzet
Rezgéscsökkentő hátsó fogantyú
5m-es gumi kábel
Tartozékok: kiegészítő fogantyú, hegyes és lapos véső

Súly    6.2 kg
Teljesítmény    1200 W
Hálózati feszültség  220 - 240 V
Frekvencia   50 Hz 
Sebesség száma  1
Ütésszám   3100 / perc
Szerszámtartó   SDS-max
Ütési energia   14 Joule

FERM IPARI
BONTÓKALAPÁCS 
1200 W - 6.2 kg
HDM1040P

MÁJUS 21-TŐL ELÉRHETŐ
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FERM IPARI
BONTÓKALAPÁCS 
1500 W - 11 kg
HDM1041P

A falak, a padló és a beton egyszerűen lebonthatók a 
HDM1041P ipari bontókalapáccsal. Ez a vésőkalapács 
1500 Watt teljesítményű, 12 állítható vésőpozícióval, 
változtatható sebességgel és 25 Joule-ig terjedő ütési 
energiával rendelkezik! 
Az ütéscsillapító fogantyú, az extra puha markolatú 
oldalsó fogantyú és az extrém hosszú, 5 méteres gumi 
kábel garantálja az optimális felhasználói kényelmet.
Nagyobb tapadást, stabilitást és mozgás szabadságot 
biztosít. Robusztus tokban kapható, SDS Max hegyes és 
SDS Max lapos vésővel (350 mm). 

Egyfunkciós (vésés)
SDS-max tokmány
Nagy teljesítményű gép (6–25 joule - 11,0 kg)
12 lépésben állítható vésőhelyzet
Rezgéscsökkentő hátsó fogantyú
5 m-es gumi kábel
Tároló tok

Súly    11 kg
Teljesítmény    1500 W
Üresjárati ütésszám  1000 - 1900 / perc
Hálózati feszültség  220 - 240 V
Frekvencia   50 Hz
Ütési energia   6-25 joule
Sebesség száma  1
Szerszámtartó   SDS-max
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Egyfunkciós (vésés)
Hex 30 mm-es tokmány
Nagy teljesítményű gép (50 joule - 16 kg)
Rezgéscsökkentő hátsó fogantyú
5 m-es gumi kábel
Tároló tok (szállítókerekekkel)

Súly    16 kg
Teljesítmény    1500 W
Hálózati feszültség  230  V
Frekvencia   50 Hz 
Ütésszám   1400 / perc
Ütési energia   50 Joule
Tokmány mérete  HEX 30 mm

FERM IPARI
BONTÓKALAPÁCS 
1500 W - 16 kg
HDM1042P
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FERM IPARI
FÚRÓKALAPÁCS  
1100 W - 6.6 kg
HDM1043P

Az 1100 W teljesítménnyel és 7 J ütési energiával 
könnyedén haladhat a fúrási és bontási munkákkal. 
3 funkcióval van felszerelve az ütvefúrásához, vésésé-
hez és fúráshoz. Ezzel a gépen nagyon kényelmesen 
dolgozhat az ergonómikus kialakításnak és puha 
markolatának köszönhetően. Az 5 méteres gumi táp-
kábelnek köszönhetően nagy a mozgásszabadsága. 
A lágyindítás biztosítja, hogy a fúrókalapács simán 
induljon, és a változtatható sebességnek köszönhetően 
könnyen beállíthatja a gép sebességét az anyaghoz, 
amelyet fúr. Tégla, beton és más hasonló anyagok 
fúrására. Bontókalapácsként is felhasználható.

- SDS-max tokmány; a fúró vagy véső egyszerű 
és gyors cseréjéhez szerszámok használata nélkül 
- lágy indítás és változtatható sebesség; a gép csendes 
indításához
- optimális munkavégzés; minimális rezgés és optmális 
irányítás az oldalfogantyú és a rezgéscsillapító 
fogantyújának köszönhetően
- mozgásszabadság; 5 méter hosszú gumi tápkábel
- tároló tok; a gép és a kiegészítők biztonságos 
tárolására

Súly    6.6 kg
Teljesítmény    1100 W
Üresjárati sebesség  300-760 / perc
Feszültség   220 - 240 V ; 50 Hz
Üresjárati ütésszám   1950-4860 / perc
Ütési energia   1-7 Joule
Fúró átmérője    35 mm
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FERM IPARI 
SZÚRÓFŰRÉSZ 
750 W 
JSM1025P

Nagy teljesítményű és sokoldalú szerszám. 750 Watt 
teljesítményével ez az erős szúrófűrész egyszerűen vágja 
a fa, fém, műanyag és alumínium anyagokat. 
Bármilyen méretű vagy alakú munkadarabot könnyen 
vág. A gép vágási szöge 45 ° -ra állítható. 
Ezen felül a szúrófűrész párhuzamos vezetővel van fel-
szerelve, és a maximális stabilitás érdekében alumínium 
talpazattal van ellátva.

Ez a FERM ipari szerszám 3 + 1 pólusú pozícióval, 
ergonómiai kialakítással és puha markolattal 
rendelkezik az optimális munka kényelme érdekében. 
A géphez robusztus tárolódoboz tartozik.

- Változtatható elektronikus sebességszabályozás
- Szerszám nélküli fűrészlap kioldás
- 4 ingahelyzet
- Változtatható szögbeállítás (0-45 °)
- 4 m-es gumi kábel
- Tároló tok

Súly    3.3 kg
Teljesítmény    750 W
Üresjárati sebesség  500-3000 / perc
Szögbeállítás    0-45°
Hálózati feszültség  230 - 240 V
Frekvencia   50 Hz

JELENLEG NEM  ELÉRHETŐ
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FERM IPARI
SZÚRÓFŰRÉSZ  
450 W
JSM1028P

A FERM szúrófűrész kényelmes és pontos egyenes és 
ívelt vágásokat garantál. A 450 wattos motor üresjárati 
fordulatszáma 3.400-RPM. Választhat négy különfé-
le szögbeállítás és négy sebesség mód közül, amelyek 
biztosítják az optimális fűrészteljesítményt. A Lock-On 
kapcsolónak köszönhetően a FERM szúrófűrész hosszú 
távú használatra is alkalmas.

- Változtatható elektronikus sebességszabályozó 
- 4 ingahelyzet
- Változtatható szögbeállítás (0-45 °) 
- 3 m-es gumi kábel
- Tároló tok

Súly    2.10 kg
Teljesítmény    450 W
Üresjárati sebesség  0-3400 / perc
Feszültség   220 - 240 V ; 50 Hz
Max. fűrészkapacitás - acél 6 mm
Max. fűrészkapacitás - fa 65 mm
Ingahelyzet   3+1
Szögbeállítás   0-45°
Tartozékok   fűrészlap acélhoz 
    és fához
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FERM IPARI
ELEKTROMOS FÚRÓGÉP
450 W - 10 mm
PDM1048P

A FERM PDM1048P ipari elektromos fúró változtatható 
sebességgel és tokmánykulccsal rendelkezik. Alkalmas 
fa és acél fúrására. Ezenkívül kompakt kivitelű, kiváló 
minőségű hatlapú kulccsal és reteszelő funkcióval van 
ellátva, az egyszerű fúrócsere érdekében. 

Fa maximális fúrási kapacitása 25 mm, acél esetében 
pedig 10 mm. A géphez tartozik egy 3 méteres gumi 
kábel és egy robusztus tárolódobozban kerül szállításra, 
az oldalsó fogantyúval és a mélységhatárolóval együtt. 

- Egyfunkciós (fúrás)
- Balra / jobbra forgás
- Változtatható elektronikus sebességszabályozó
- 3 m-es gumi kábel

Súly    1.50 kg
Teljesítmény    450 W
Üresjárati sebesség  0-3300 / perc
Hálózati feszültség  220 - 240 V
Frekvencia   50 Hz
Tokmány kapacitása  Ø1.5-10 mm
Max. fúrási kapacitás - fa 25 mm
Max. fúrási kapacitás - acél 10 mm
Tartozékok   Tokmánykulcs

MÁJUS 22-TŐL ELÉRHETŐ
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FERM IPARI
ÜTVEFÚRÓ  
710 W - 13 mm
PDM1049P_K

A 710 W-os motornak köszönhetően a fúrás gyorsan 
elkészül ezzel a professzionális géppel, amely fúrásra 
és ütvefúrásra alkalmas. Fához legfeljebb 30 mm-es, 
fém- és téglafal fúrásához max 13 mm fúrási átmérőig.

Kulcs nélküli tokmánnyal van felszerelve, és kiváló 
intenzív használatra. Könnyen cserélhetőek a 1,5 - 13 
mm átmérőjű fúrók vagy csavarok. A fúrási sebesség 
3200 RPM-ig szabályozható. Az ütvefúró funkcióval 
51 200 löket / perc érhető el!

- Kulcs nélküli fém tokmány
- Kettős funkció (fúrás és ütvefúrás)
- Változtatható elektronikus sebességszabályozó
- Oldalsó fogantyú fém mélységhatárolóval
- 3 m gumi kábel

Súly    2 kg
Teljesítmény    710 W
Üresjárati sebesség  0-44800 / perc
Tokmány kapacitás   Ø1.5-13 mm
Max. fúrókapacitás - fa 30 mm
Max. fúrókapacitás - acél 13 mm
Üresjárati ütésszám  0-51200
Hálózati feszültség  220 - 240 V
Frekvencia   50 Hz
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FERM IPARI
ÜTVEFÚRÓ
850 W - 13mm
PDM1060P_K

Fa, kő, (puha) beton és fém fúrására és ütvefúrására, 
intenzív és professzionális felhasználásra alkalmas.
Kiváló minőségű alkatrészekkel van ellátva. 
Fém gyorskioldó fúrófejjel rendelkezik, mellyel könnyen 
és gyorsan cserélheti az 1,5–13 mm átmérőjű fúrókat. 
Ezenkívül fel van szerelve reteszelő kapcsolóval és irány-
kapcsolóval az óramutató járásával megegyező vagy 
az óramutató járásával ellentétes irányba történő el-
forgatáshoz. A fúrási sebesség változtatható, maximum 
3000 fordulat / perc sebességgel. Az ütvefúró funkcióval 
akár 48 000 ütés / perc ütési sebesség érhető el.  

- 3 méter hosszú gumi kábel az optimális mozgáshoz
- Kettős funkció: fúrás és ütvefúrás
- Erős oldalsó fogantyú az optimális irányításhoz
- Kényelmes munka a puha markolatnak köszönhetően
- Elektronikus sebességvezérlés 
- reteszelő kapcsoló
- jobb / bal forgatókapcsoló
- fém mélységmérő
- robusztus tároló tok a fúró tárolására

Súly    2.08 kg
Teljesítmény    850 W
Üresjárati sebesség  0-3000/ perc
Hálózati feszültség  220 - 240 V; 50-60 Hz
Ütési sebesség    0-48000 / perc
Max. tokmány kapacitás  1.5-13 mm
Max. fúrókapacitás - fa  25 mm
Max. fúrókapacitás   16 mm (lágy beton és kő)
Max. fúrókapacitás - fém  13 mm
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FERM IPARI
ÜTVEFÚRÓ  
1100 W - 13 mm
PDM1061P_K

Kiváló minőségű alkatrészekkel van felszerelve, 
ezért hosszú távú intenzív és professzionális használat-
ra alkalmas. Fém gyorskioldó fúrófeje megkönnyíti 
az 1,5–13 mm átmérőjű fúrók gyors cseréjét. 
Ezenkívül fel van szerelve egy reteszelő kapcsolóval 
és egy bal / jobb forgatókapcsolóval az óramutató 
járásával megegyező vagy az óramutató járásával 
ellentétes irányba történő elforgatáshoz. A fúrónak 2 
mechanikus sebességbeállítása van. A sebesség vál-
toztatható, amely lehetővé teszi a fúrógép beállítását 
különböző alkalmazásokhoz és anyagokhoz. 
Fa, kő, puha beton és fém fúrására és ütvefúrására 
tervezték. Különböző tevékenységekre alkalmas, 
például: lyukak fúrására kőbe vagy betonba, vagy nagy 
lyukak fúrására fába vagy fémbe. 

- 3 méter hosszú gumi kábel az optimális mozgáshoz
- Kettős funkció: fúrás és ütvefúrás
- Erős oldalsó fogantyú az optimális irányításhoz
- Kényelmes munka a puha markolatnak köszönhetően
- Elektronikus a sebességszabályozó
- reteszelő kapcsoló és fém mélységhatároló
- robusztus tárolótok a fúró tárolására

Súly    3.28 kg
Teljesítmény    1100 W
Üresjárati sebesség  0-1200 és 0-3100 / perc
Tokmány kapacitás   Ø1.5-13 mm
Max. fúrókapacitás - fa 30 mm
Max. fúrókapacitás - fém 13 mm
Max. fúrókapacitás  20 mm (beton és kő)
Üresjárati ütésszám  0-19200 és 0-49600 / min.
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FERM IPARI
ÜTVEFÚRÓ
1100 W - 13 mm
PDM1061P

Kettős funkció (fúrás és ütvefúrás)
Mechanikus 2 fokozatú sebességváltó
Fém fogaskerék ház
Változtatható elektronikus sebességszabályozó
Oldalsó fogantyú fém mélységhatárolóval
3 m-es gumi kábel
Tároló tok

Súly    3.28 kg
Teljesítmény    1100 W
Üresjárati sebesség  0-1200 és 0-3100 / perc
Hálózati feszültség  220 - 240 V; 50-60 Hz
Ütési sebesség   0-19200 és 0-49600 / perc
Tokmány kapacitás   Ø1.5-13 mm
Sebességek száma   2
Tartozékok    Kiegészítő fogantyú, 
    fém mélységhatároló

HAMAROSAN ELÉRHETŐ
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FERM IPARI
ELEKTROMOS FÚRÓGÉP  
650 W - 13 mm
PDM1059P

Balra / jobbra forgatás
Egyfunkciós (fúrás)
Változtatható elektronikus sebességszabályozó
3 m-es gumi kábel

Súly    1.82 kg
Teljesítmény    650 W
Üresjárati sebesség  0-3000 / perc
Tokmány kapacitás   Ø1.5-13 mm
Hálózati feszültség   220-240 V 
Frekvencia   50-60 Hz

HAMAROSAN ELÉRHETŐ
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FERM IPARI
ELEKTROMOS FÚRÓGÉP  
650 W - 13 mm
PDM1059P_K

Kulcs nélküli fém tokmány
Balra / jobbra forgatás
Egyfunkciós (fúrás)
Változtatható elektronikus sebességszabályozó
3 m-es gumi kábel

Súly    1.82 kg
Teljesítmény    650 W
Üresjárati sebesség  0-3000 / perc
Hálózati feszültség  220 - 240 V
Frekvencia   50-60 Hz
Tokmány kapacitás   Ø1.5-13 mm

HAMAROSAN ELÉRHETŐ
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FERM IPARI
ÜTVEFÚRÓ 
710 W - 13 mm
PDM1049P

Ez a FERM PDM1049 ipari elektromos fúró változtat-
ható sebességgel és tokmánykulccsal rendelkezik. 
Fa, acél és beton fúrására alkalmas. Kompakt kivitelű 
és kiváló minőségű hatszögű kulcsal és reteszelő 
funkcióval van ellátva az egyszerű fúrócsere érdeké-
ben. A fák maximális fúrási kapacitása 30 mm, acél 
és beton 13 mm. Ez a gép 3 méteres gumi kábelt 
tartalmaz, oldalsó fogantyúval és mélységhatárolóval 
együtt.

- Kettős funkció (fúró és ütvefúró)
- Változtatható elektronikus sebességszabályozó
- Oldalsó fogantyú mélységhatárolóval
- 3m-es gumi kábel

Súly    2 kg
Teljesítmény    710 W
Üresjárati sebesség  0-3200 / perc
Üresjárati ütésszám  0-51200 / perc
Max. fúrókapacitás - fa 30 mm
Max. fúrókapacitás - acél 13 mm
Tokmány kapacitás   Ø1.5-13 mm
Hálózati feszültség   220-240 V 
Frekvencia   50 Hz
Tartozékok   Kiegészítő fogantyú,
    fém mélységhatároló

HAMAROSAN ELÉRHETŐ
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FERM IPARI
ÜTVEFÚRÓ 
710 W - 13 mm
PDM1050P_K

Erőteljes és sokoldalú, fém fogaskerékkel rendelkezik, 
és felhasználható fa, fém vagy műanyag fúrásához, vala-
mint kő, beton vagy acél ütvefúrásához. 
Teljesítménye 710 watt, üresjárati fordulatszáma 3200 
RPM, és kulcs nélküli fém tokmánnyal van felszerelve. 
A sebesség változtatható, sebességszabályozó rendszer-
rel állítható. Ütemfrekvenciája 51.200 / perc. 
Reteszelő kapcsolóval,  jobb / bal forgáskapcsolóval 
és egy 3 méteres gumi tápkábellel rendelkezik az 
optimális munka kényelme érdekében. A robusztus 
kivitelnek, a lágy markolatú oldalfogantyúnak és 
a mélységhatárolónak köszönhetően ez egy sokoldalú 
és professzionális kéziszerszám!

- Kulcs nélküli fém tokmány
- Kettős funkció (fúró és ütvefúró) 
- Fém fogaskerék-ház
- Változtatható elektronikus sebességszabályozó

Súly    2.20 kg
Teljesítmény    710 W
Üresjárati sebesség  0-3200 / perc
Üresjárati ütésszám  0-51200
Hálózati feszültség  220 - 240 V
Frekvencia   50 Hz
Tokmány kapacitás   Ø1.5-13 mm
Tartozékok   Kiegészítő fogantyú,
    fém mélységhatároló

HAMAROSAN ELÉRHETŐ
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FERM IPARI
ÜTVEFÚRÓ 
850 W - 13 mm
PDM1060P

Végezze el a fúrási munkákat gyorsan, ezzel az ipari 
vonalú professzionális PDM1060P 850W ütvefúróval! 
Fa, kő, (puha) beton és fém fúrására és ütvefúrására, 
intenzív és professzionális felhasználásra alkalmas.

Ez az erős fúró kiváló minőségű alkatrészekkel van 
ellátva. Ennek a nagy teljesítményű fúrónak van egy 
fém gyorskioldó fúrófeje, mellyel könnyen és gyorsan 
kicserélheti az 1,5–13 mm átmérőjű fúrókat. 
Ezenkívül fel van szerelve reteszelő kapcsolóval és 
iránykapcsolóval az óramutató járásával megegyező 
vagy az óramutató járásával ellentétes irányba történő 
elforgatáshoz. A fúrási sebesség változtatható, 
maximum 3000 fordulat / perc sebesség. 
Az ütvefúró funkcióval akár 48 000 ütés / perc ütési 
sebesség érhető el.  

Súly    2.08 kg
Teljesítmény    850 W
Üresjárati sebesség  0-3000 / perc
Üresjárati ütésszám  0-48000 / perc
Hálózati feszültség   220-240 V 
Frekvencia   50-60 Hz
Tartozékok   Kiegészítő fogantyú,
    fém mélységhatároló

HAMAROSAN ELÉRHETŐ
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FERM IPARI
REZGŐCSISZOLÓ 
300 W
PSM1029P

A PSM1029P nagy teljesítményű professzionális csiszoló-
gép a FERM-től. Ergonómikus kialakítása, lágy bevonatú 
markolata és téglalap alakú csiszolólapja miatt ez az 
elektromos kéziszerszám kiválóan alkalmas nagy felüle-
tek csiszolására. 300 W-os motorral, aktív por elszívás-
sal, porzsákkal és egy 4 méter hosszú gumi 
kábellel rendelkezik az optimális munka kényelme 
érdekében. Az erős rezgőcsiszolóhoz porzsák, univer-
zális por-adapter, tépőzáras csiszolópapír és perforált 
lemez tartozik. 

- Alumínium Velcro® alaplap
- Papír rögzítő rendszer
- Aktív por elszívás
- Puha markolat
- 4 m-es gumi kábel

Súly    2 kg
Teljesítmény    350 W
Üresjárati sebesség  13000/ perc
Csiszoló felület mérete 93 × 185 mm
Csiszolószalag mérete  93 × 230 mm
Hálózati feszültség  220 - 240 V
Frekvencia   50 Hz
Tartozékok   porzsák, perforált lemez,
    csiszolólap (Velcro) 
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FERM IPARI
REZGŐCSISZOLÓ 
220 W
PSM1028P

Kifejezetten fa, fém, műanyag és festett felületek 
csiszolására tervezték. Ez a professzionális gép nagy 
felületekhez, például ajtókhoz, szekrényekhez 
(bútorokhoz), lépcsőkhöz és padlókhoz használható. 
220W-os motorral, aktív porelszívóval van felszerelve. 
A csiszolás felülete 105 x 113 mm.
A csiszolópapír rögzíthető az alaplaphoz mind bilincs, 
mind tépőzáras rögzítéssel. Ez lehetővé teszi a papír 
gyors cseréjét! A csiszolópapír bilincsek miatt ez 
a csiszoló univerzális csiszolópapírral történő felhasz-
nálásra is alkalmas. A 4 méter hosszú tápkábelnek, 
könnyű és ergonómikus kialakításának, puha marko-
latú fogantyújának köszönhetően a készülékkel való 
munka egyszerű és kényelmes.

Súly    1.4 kg
Teljesítmény    220 W
Üresjárati sebesség  15000 / perc
Kábel hossza   4 m
Csiszoló felület mérete 105 × 113 mm
Csiszolószalag mérete  140 × 114 mm
Hálózati feszültség   220-240 V 
Frekvencia   50 Hz
Tartozékok   Csiszolólap (Velcro),
    porzsák, perforált lemez
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FERM IPARI
REZGŐCSISZOLÓ 
520 W
PSM1030P

Alumínium alaplap
Papír szorító rendszer
Erőteljes motor
4 m-es gumi kábel

Súly    2.7 kg
Teljesítmény    520 W
Üresjárati sebesség  10000/ perc
Csiszoló felület mérete 114 × 234 mm
Csiszolószalag mérete  114 × 278 mm
Hálózati feszültség  220 - 240 V
Frekvencia   50 Hz
Tartozékok   csiszolólap 
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