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FEIN on Boschin uusi akkukumppani 

FEIN ja Bosch toimivat jatkossa yhtenäisellä 18-V akkualustalla.  

• Yksi akku eri valmistajien laitteille: ammattilaiset voivat työskennellä joustavammin, 

kustannustehokkaammin ja kestävämmin eri valmistajien 18-V sähkötyökaluilla. 

•  FEIN MULTIMASTER tulee olemaan osa Professional 18V -järjestelmää Q4/2022. 

•  Yhteistyö 18 V:n akkutyökaluissa vahvistaa nykyistä Starlock-yhteistyötä Boschin  

 ja Feinin välillä. 

7. heinäkuuta 2021 alkaen FEIN on Bosch Professional 18V -järjestelmän kumppani.  

Osana tätä akkualustaa Boschin 18 V:n akkuja voidaan käyttää eri valmistajien laitteiden  

kanssa. "Olemme vakuuttuneita siitä, että teimme oikean päätöksen liittyessämme  

18 V:n akkujärjestelmään Boschilta ”, toteaa FEIN-konsernin toimitusjohtaja Dr. Christoph Weiss. 

Mahdollisuus tarjota asiakkaille yksinkertaisia ja tehokkaita ratkaisuja sekä lukuisia sovelluksia ja 

vaihtoehtoja - juuri tätä tarkoittaa Boschin ja FEINin yhteistyö. Varsinkin akkuteknologiassa,  

käyttäjät suosivat avoimia järjestelmiä, toisin sanoen: yksi akku useille ammattikäyttöön 

tarkoitetuille sähkötyökaluille, jopa eri valmistajien laitteille. Tästä on nyt vihdoin tulossa  

todellisuutta Bosch Professional 18V -järjestelmän myötä. 

FEIN on tunnettu ammattikäyttöön tarkoitetuista sähkötyökaluista ja lisävarusteista jotka ovat 

suunniteltuja käyttöön vaativimmissakin olosuhteissa noudattaen korkeimpia laatustandardeja. 

Erityisesti ammattikäyttäjät arvostavat kestäviä ja tehokkaita työkaluja, kuten Dr. Christoph Weiss 

selittää: ”Vaaditaan erinomaista akkutekniikkaa täydentämään ammattityökaluvalikoimaa 18 V -

järjestelmässä pitkällä aikavälillä. " 

 

MULTIMASTER on osa Professional 18V -järjestelmää 

FEIN MULTIMASTER keksittiin vuonna 1967; tämä tekee siitä alkuperäisen monitoimityökalun.  

FEIN valmistaa monitoimityökalua kolmessa suorituskykyluokassa, joista kukin on saatavana sekä 

verkko- että akkukäyttöisenä. MULTIMASTER on järjestelmä, joka koostuu työkaluista ja 

lisävarusteista mahdollistaen tuhansia käyttötarkoituksia sahaukseen, hiontaan, kiillotukseen, 

katkaisuun, viilamiseen, kaavintaan ja kiillotukseen. Kun on kyse erityissovelluksista, ammattilaiset, 

kuten puusepät, maalarit ja sisustusasentajat luottavat MULTIMASTERiin, samoin kuin metallitöitä 

tekevät asentajat jotka etsivät esim. kipinättömiä työstötapoja eri kohteissa. 

Vuoden 2022 lopussa FEIN vaihtaa MULTIMASTER 500 ja 700 sarjan laitteisiin Bosch Professional  

18-V järjestelmän akulle soveltuvan liittimen - selvä etu käyttäjille: voidaan siten käyttää jo olemassa 

olevia Bosch Professional 18 V:n akkuja MULTIMASTER 500 ja 700 sarjan koneissa. Tulevaisuudessa 

tämä tarkoittaa, että FEIN tavoittaa vielä enemmän käyttäjiä ympäri maailmaa ja mahdollisten  

käyttökohteiden ja sovellusten kirjo kasvaa. 
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Standardoitu akkualusta vahvistaa olemassa olevaa Starlock-kumppanuutta 

Vuonna 2016 FEIN ja Bosch kehittivät yhdessä Starlock-työkalun kiinnityksen monitoimityökaluille, 

joka mahdollistaa tarvikkeiden ja terien vaihdon alle 3 sekunnissa, varmistaa laitteen tehokkaimman 

voimansiirron ja näin ollen parantaa työn edistymistä. Tällöin molemmat yritykset asettivat alan 

uuden standardin: kaikki Starlock-lisävarusteet ovat yhteensopivia myös muiden tuotemerkkien 

monitoimityökalujen kanssa jotka tarjoavat Starlock-käyttöliittymän. FEINin ja Boschin uusi 

kumppanuus rakentuu nyt tähän ”Me molemmat ymmärrämme, että ammattilaiset  

haluavat yhden akun, jota voi käyttää eri valmistajien työkaluissa, mikä mahdollistaa  

tehokkaamman ja tuottavamman työn.  

 

“Odotamme innolla tämän kumppanuuden kehittämistä ja toivotamme FEINin lämpimästi 

tervetulleeksi mukaan Bosch Professional 18V -järjestelmään ", sanoo johtoryhmän jäsen  

Henk Becker Bosch Power Toolsilta . 

 

 

 

 


