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ODPORÚČAME

Vybavenie pre Váš dokonalý výsledok... SK

JET JSSG-10 Brúska na nástroje
• Brúsny kotúč 250 mm. 
• Regulácia otáčok. 
• Bohaté základné príslušenstvo. 
• Veľký výber voliteľného príslušenstva.

• Príkon: 160 W 
• Otáčky: 90–150 ot./min 
• Brúsny kotúč: 250x50 mm 
• Kožený honovací kotúč: 230x30 mm 
• Hmotnosť: 15 kg

Široká ponuka príslušenstva pre brúsenie rôznych typov nástrojov.

259,00 €
310,80 € s DPH
Bežná cena 353,00 € s DPH
Obj.kód: 121-JSSG-10M

„Porovnateľnú brúsku na trhu nenájdete“
Zarovnávací diamant 
brúsneho kotúča

Držiak pre ostrenie 
nožov

Prípravok na 
rezbárske dláta Prípravok pre nožnice Prípravok pre 

sústružnícke dláta

CMT vŕtací prípravok Pocket-Pro je určený pre rýchle, jednoduché a 
presné spájanie nábytku, korpusov a rámov. Tento systém umožňuje tvoriť 

Hlavnou výhodou vŕtacieho prípravku Pocket-Pro je unikátne lisované telo s tvrdenými vŕtacími puzdrami a 
dvojdielna zámková konštrukcia. Posunom hore a dole jednoducho nastavíte hrúbku vŕtaného materiálu na stupnici 
po 1,6 mm, bez toho aby ste museli vyvŕtavať testovacie otvory, či niečo merať. Ak už máte skúsenosť s podobnými 
vŕtacími prípravkami, tak Vám niektoré vlastnosti prídu známe, Pocket-Pro však ponúka mnoho ďalších výhod.

Hĺbkový doraz D9,5

Sada skrutiek

Bit 
štvorhranný 
152 mm

CMT Spojovací prípravok Pocket-Pro NOVINKA

NOVINKA

• Vyrobené z extrudovaného hliníka pre ľahkú prepravu a zvýšenú odolnosť. 
• Ľahšie a silnejšie, než akékoľvek iné svorky na trhu. 
• Spojovacie T-konektory rozširujúce využitie. 
• Jednoduché používanie, ľahká manipulácia, rýchla zmena na svorky.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

610 mm CPGC-24 27,00 32,40
915 mm CPGC-36 33,50 40,20
1270 mm CPGC-50 38,20 45,90

CMT PGC Pravítko s rýchloupínacím systémom

Pravítka sú určené pre presné rezanie 
okružnou pílou, frézovanie pozdĺž 
pravítka, či k rysovaniu. Profesionálne 
rýchloupínacie pravítka CMT môžete 
použiť samostatne upevnením na 
hranu, čo poslúži ako vodidlo, ako 
svorku s menšou silou stiahnutia, 
alebo môžete upnúť obrábaný dielec, 
či ľubovoľný objekt. Pravítka sú 
ponúkané v troch dĺžkach.

Pravítko je vyrobené z nízkoprofilového duralového profilu, vďaka čomu pravítka 
ponúkajú presné a pohodlné použitie. Pravítka sa dajú výborne použiť aj ako 
pomocný doraz na vŕtačke alebo frézovacom stolíku. Čeľuste dokážu 
pevne držať obrobok po celej dĺžke svorky. K pravítkam odporúčame 
dokúpiť ako voliteľné príslušenstvo, sadu spojovacích konektorov, 
ktoré umožnia spojenie dvoch pravítok k sebe, čím rozšírite 
ich využitie ako rýchloupínací prípravok. Vďaka 
T-konektorom pevne spojíte dve pravítka k sebe.

NOVINKA

CMT PGC Sada spojovacích 
konektorov, 8 ks

Pre zmenu a rozšírenie využitia pravítok s 
rýchloupínacím systémom Vám stačia dve 
pravítka, ktoré položíte na seba hornou 
plochou a zaistíte ich pomocou štyroch 
spojovacích T-konektorov. Pripevnite 
spojené pravítka spodnými čeľusťami 

13,50 €
16,20 € s DPH
Bežná cena 18,00 € s DPH
Obj.kód: CPGC-B2B

NOVINKA

CMT Frézovací prípravok 
pre PGC pravítka

Frézovací prípravok je ideálna pomôcka pre frézovanie 
rovných drážok spoločne s rýchloupínacím pravítkom 
PCG. Jednoduchý systém prípravku, ktorý je zároveň 
úplne nastaviteľný, pomáha s vytváraním drážok 
akýchkoľvek veľkostí rovnakou frézkou na pár 
prieťahov. Pevná konštrukcia zaisťuje dlhú životnosť. 
Jemné oceľové kolieska sú ideálne pre jednoduché 
nastavenie a pohodové zaobchádzanie. Kompatibilný 
so všetkými ručnými frézkami vďaka upnutie 30 mm 
kopírovacieho krúžka. Tiež môžete použiť kopírovacie 
krúžky, ktoré sú súčasťou balenia (frézovacie pravítko 
nie je súčasťou balenia).

66,60 €
80,00 € s DPH
Bežná cena 88,70 € s DPH
Obj.kód: CPGD-1

NOVINKA
Záruka čistej a presnej drážky.

73,80 €
88,60 € s DPH
Bežná cena 101,90 € s DPH
Obj.kód: CPPJ-002

Brúska je vyobrazená s 
voliteľným príslušenstvom: 
druhé oporné rameno 
a predĺženie oporného 
ramena.

Brúska obsahuje: 
• Brúsny kotúč D250mm (kód: 121-708042) 
• Honovací leštiaci kotúč (kód: 121-708043) 
• Kameň na úpravu zrnitosti (kód: 121-708017) 
• Základný nástrojový držiak rovný (kód: 121-708029) 
• Brúsnu honovaciu pastu (kód: 121-708023) 
• Meradlo uhlov nástroja pred brúsením (kód: 121-708041) 
• Prípravok pre brúsenie pod uhlom (kód: 121-708033) 
• Oporné rameno (kód: 121-708039) • Inštruktážne video na DVD

k doske stola a k horným pravítkom môžete pripnúť drevo pomocou 
upínacieho systému druhého pravítka. Vďaka nízkemu profilu čeľustí je 
oracovný povrch dobre dostupný pre opracovanie. Dve spojené pravítka 
je možné kedykoľvek znova rozobrať a používať ich opäť samostatne.

Sada obsahuje Kód € bez DPH € s DPH

Vrták D9,5 d3,8 S=9,5 L132 C51500151 24,30 29,20
Hĺbkový doraz D9,5 C54109500 3,10 3,80
Bit štvorhranný 152 mm C99950508 4,20 5,10
Vŕtací prípravok
Sada skrutiek 30ks - L31,7mm

Voliteľné príslušenstvo Kód € bez DPH € s DPH

Čelná svorka C99950506 11,80 14,20
Sada skrutiek 500 ks - L31,7mm C990101X500 12,10 14,60
Sada skrutiek 500 ks - L38,1mm C990103X500 13,50 16,20

Spojovací 
konektor

„Profesionálny, neviditeľný a rýchly spoj“

„Pomocníci, bez ktorých sa nezaobídete“

Vŕtací prípravok

Čelná svorka

pevné, slepé spoje v doskách hrúbky 12,7–
40 mm, to všetko s neuveriteľnou rýchlosťou 
a presnosťou.

Vrták D9,5

AKCIA AKCIA

AKCIA AKCIA

AKCIA

Zmena cien vyhradená. Ceny sú bez prepravného, uvedené v EUR bez DPH a s 20% DPH pre predaj na Slovensku, pokiaľ nie je uvedené inak. Ponuka tovaru je určená pre priemysel, obchod, živnosti a remeslá. 
Zmeny v zmysle technického vývoja, dizajnu, ako aj chyby v obsahu a cenách vyhradené. Podľa nášho najlepšieho vedomia sú všetky informácie a ceny obsiahnuté tu platné v čase tlače.  
IGM nástroje a stroje s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu ceny alebo ukončenie predaja tovaru bez upozornenia. Fota a obrázky sú ilustračné a môžu sa líšiť od skutočného vyhotovenia.  
IGM nástroje a stroje s.r.o., V Kněžívce 201, Tuchoměřice, 252 67, Praha-západ, IČ pre DPH SK4120050792, Česká republika.

Február - August
2017

Obj. kód: F000-90134-SK

Ceny sú platné od 1.2. 2017 do 31.8. 2017 
alebo do vypredania zásob.

Kontaktujte svojho predajcu: 

MODŘICE, BRNO-VENKOV
Brněnská 1066
664 42 Brno - Modřice
Prevádzková doba: Po - Pi  7.30 – 17.00 

TUCHOMĚŘICE, PRAHA - ZÁPAD
V Kněžívce 201
252 67 Tuchoměřice
Prevádzková doba: Po - Pi  7.30 – 17.00

IGM Predajné a Testovacie centrá

www.igm.sk
internetový obchod

predaj@igm.sk 
e-mailová adresa

220 839 030 
telefón

Tovar môžete zakúpiť v predajnej sieti u predajcov po celom Slovensku alebo na e-shopu www.igm.sk, 
prípadne telefonicky alebo e-mailom. V tom prípade bude tovar odoslaný zo skladu v Českej republike priamo na Vašu adresu.
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Ľahké a presne 
zastrihnutie pásky

Z ručnej olepovačky 
vytvorí skvelý 
stacionárny stroj

Integrovaná 
zásuvka s 
vypínačom 
pre pohodlné 
ovládanie

Nastaviteľný otočný 
zásobník pre veľké, aj 
malé cievky

Pevné a 
masívne nohy

Zásobník pásky v cene

Teflónom 
potiahnutá 
základňa

Digitálny 
ovládací 
panel

Rýchle ohriatie najnovšej generácie roztaví lepidlo do 5 minút 
zo studeného stavu. Olepovačka má plynulé nanášanie lepidla, 
ktoré je možné regulovať ľahko dostupným ovládačom. 
Inovovaný systém nanášania lepidla, ktorý je lepší než dvojité 

DR500 je celosvetovo prvou olepovačkou, ktorá môže pracovať 
aj v systéme bezdrôtovej prevádzky.

Nová revolučná rada inovovaných olepovačiek IGM je určená pre ľahké olepovanie ABS, PVC, 
lamina nábytkových hrán, alebo dyhy na rovné, či tvarované dielce. Rozohriaté taviteľné lepidlo 
nanáša nový inovovaný nanášací systém priamo na pásku tak, aby došlo k rovnomernému 
naneseniu lepidla v celej výške 65 mm.

IGM DR500 a BR300 Ručné olepovačky s nanášaním lepidla

• Odporučené použitie: Profesionálna výroba • Príkon (230 V): 855 W 
• Hrúbka olepovacej hrany: 0,4–3 mm • Šírka olepovacej hrany: 10–65 mm 
• Skosenie hrany: 75–105 ° • Rýchlosť posuvu: 2–6 m/min 
• Rozsah teploty: 120–200 °C • Odporučená tavná teplota: 140 °C 
• Obsah tavnej komory: 400 ml • Rozmery (DxŠxV): 340x300x350 mm

Súčasť balenia: Rohový prítlak, balené v ľahkom 
prepravnom boxe pre bezpečnú prepravu.

• Rýchlosť posuvu: 2–6 m/min 
• Hmotnosť stroja: 9,8 kg

• Rýchlosť posuvu: 4 m/min 
• Hmotnosť stroja: 8,7 kg

• Plynulá zmena posuvu 2–6 m/min s ovládaním na rukoväti. 
• Digitálny displej pre ovládanie teploty a posuvu, a indikácie nabitia batérie.

Celosvetovo prvá olepovačka 
s napájacou Aku batériou

Rohový prítlak pre 
ľahké olepovanie 
vnútorných rohov

Ľahká voľba rýchlosti 
posuvu otočným 
ovladačom na rukoväti

Meradlo s odčítaním šírky pásky v 

Vylepšený systém 
regulácie množstva 
nanášania lepidla

923,00 €
1 107,60 € s DPH
Bežná cena 1 244,20 € s DPH
Obj.kód: 142-BR300

„Kvalita lepenia na nerozoznanie od priemyselného stroja“

BR300 DR500

IGM olepovačky novej generácie majú veľa jedinečných 
a patentovaných prvkov, ktoré nikde inde nenájdete.

nanášanie, vždy presne a rovnomerne 
dávkuje lepidlo na pásku bez vynechávania, 
alebo pretekania na hrane pásky.

• Lepenie až 3mm hrany ABS, PVC alebo 1mm dyhy. 
• Inovovaný systém nanášania lepidla, ktorý je lepší než dvojité nanášanie. 
• Pevne a čisto nalepené hrany bez prietokov lepidla. 
• Rovné aj tvarované dielce do hrúbky 65 mm. 
• Olepovanie hrán pod uhlom +/- 15 °. 
• Masívne vedenie šmykového oporného stola s meradlom hrúbky dosky. 
• Vylepšená funkcia olepovania vnútorného rohu. 
• Veľmi rýchle rozohriatie do prevádzkovej teploty.

rozsahu 10–65 mm, 
nastavenie sklonu 
pre skosené hrany 
+/- 15 °

Súčasť balenia: 
• Aku batéria 
• 800 g veľmi kvalitného lepidla 
• Zásobník pásky 
• Rohový prítlak 
• Kapovacie kliešte na tvarované aj rovné dielce 
• Návod na obsluhu

Kapovacie 
kliešte súčasťou 
balenia

IGM Olepovací a orezávací stôl so zásobníkom pre DR500, BR300

Obsah balenia: Stôl s 
nohami, upevňovacia 
doska pre orezávaciu frézku 
PD80, zásobník na pásku, 
vypínač, 4 vákuové držadlá a 
magnetické podložky.

• Odporučené použitie: Remeselník 
• Príkon (230 V / 13 A): podľa upnutého zariadenia 
• Rozmery (DxŠxV): 1575x1065x600 mm 
• Hmotnosť: 21,5 kg

„Pohodlné olepovanie a orezávanie v jednom“

Je možné upnúť olepovačku, 
aj ohraňovaciu frézku

Magnetické podložky pre 
podoprenie tvarovaného 
dielca pri olepovaní, či 
orezávaní

441,00 €
529,20 € s DPH
Bežná cena 796,00 € s DPH
Obj.kód: 142-ST95A

Tento stôl je určený pre upnutie IGM ručných olepovačiek hrán typu 
BR300 a DR500. To je veľmi užitočné pri olepovaní menších dielov, akými 
sú čelá zásuviek, dosky stolov alebo korpusy nábytku. Taktiež umožňuje 
olepovať veľmi tenké alebo zakrivené dielce s oveľa lepším citom.

1 296,00 €
1 555,20 € s DPH
Bežná cena 1 923,60 € s DPH
Obj.kód: 142-DR500

Múdry tip

M966-01 Pákový ventil pre prísavku

M966-02 Rozbočka plast pre prísavku

Špeciálne vyvinuté taviteľné lepidlo v granulách pre 
IGM manuálne olepovačky hrán. Je prírodnej farby, 
má nízku viskozitu, rýchle tavenie a vysokú lepivosť. 
Lepidlo je určené pre lepenie hrán materiálov ABS, PVC, 
PP, melamín, polyester, či z dyhy. Odporúčame nastaviť 
teplotu na IGM olepovačke na hodnotu cca 120–140 °C, 
podľa teploty v dielni.

Pre ľahšie ovládanie 
prisatia odporúčame 
pákový ventil, ktorým 
otvoríte a zatvoríte 
prívod vzduchu, a 
tým ovládate upnutie 
alebo odopnutie dielca 
prísavkou.

Rozbočka je určena pro možnost připojení dalších 
vakuových přísavek. Využijete například při 
olepování větších dílců.

M967 Taviteľné 
lepidlo pre IGM 
olepovačky hrán

M964 Prísavka vákuová jednostranná

 Prísavka je určená pre 
uchytenie neporéznych dielcov pri 

Popis Kód € bez DPH € s DPH

5 kg M967-5 32,40 38,90
25 kg M967-25 120,60 144,80

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Vákuová prísavka M964 79,60 95,60
Pákový ventil M966-01 30,60 36,80
Rozbočka M966-02 4,80 5,80

olepovaní, frézovaní, rezaní, brúsení, vŕtaní a ďalších 
operáciách. K prísavke je privedený natlakovaný 
vzduch z kompresora a pomocou systému Venturiho 
trubice vytvorí prísavka silný podtlak. Z jednej strany je 
prísavka pripevnená k stolu, alebo podstavcu pomocou 
skrutiek. Gumové tesnenie je vymeniteľné a plocha 
prisávania sa dá upraviť pre malé a nepravidelné tvary.

„Pri olepovaní sa Vám bude hodiť“

• Odporučené použitie: Remeselník 
• Príkon: 550 W 
• Voľnobežné otáčky: 32000 ot./min 
• Max. zdvih: 0-24 mm 
• Hmotnosť: 1,8 kg

CMT10 New Ohraňovacia orezávacia frézka na hrany

• Priehľadná frézovacia základňa. 
• Stupnica pre presné nastavenie frézovanej hĺbky. 
• Ergonomicky tvar pre lepšiu prácu jednou rukou. 
• Jemné nastavenie hĺbky pomocou ozubeného mechanizmu.

Nový model 
orezávacej frézky 
je dodávaný 
s klieštinami 
priemerov 8 a 6 mm.

76,40 €
91,70 € s DPH
Bežná cena 101,10 € s DPH
Obj.kód: CMT10N

Stopka 8 mm

IGM F062 Rádiusové 
žiletkové frézy HM

Žiletková fréza osadená dvomi 
tvrdokovovými žiletkami 
pre zaoblenie hrán. Rádius 
je vybrúsený na všetkých 
4 stranách žiletky pre 
maximálnu efektivitu nástroja.

R D L Kód € bez DPH € s DPH

2 27 58 F062-02081 43,30 52,00
3 27 58 F062-03081 48,70 58,50

40,50 €
48,60 € s DPH
Obj.kód: 142-BC25

AKCIA

AKCIA

AKCIA

AKCIA

AKCIA
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IGM AF32 Podávač materiálu

• Typ: M3 • Odporučené použitie: Kutil • Motor (230 V): 95 W 
• Dosah ramena: 260 mm • Max. výška obrobka: 150 mm 
• Počet podávacích rolní: 3 • Veľkosť podávacích rolní: 76x30 mm 
• Rýchlosť posuvu: 2–12 m/min • Hmotnosť so stojanom: 10,5 kg

• Odporučené použitie: Remeselník 
• Motor (230 V): 240 W 
• Dosah rameňa: 260 mm 
• Max. výška obrobka: 150 mm 
• Počet podávacích rolní: 3 
• Veľkosť podávacích rolní: 80x30 mm 
• Rýchlosť posuvu: 5–6,5–8–11 m/min 
• Hmotnosť so stojanom: 33 kg

• Ideálny pre frézovacie stolíky, malé frézky, zrovnávačky, či píly. 
• 3 rolne s maximálnou priľnavosťou, nepíšuce po materiáli. 
• Plynule meniteľná rýchlosť, 2 až 12 m/min a navyše so spätným chodom. 
• Unikátne 3D nastaviteľné rameno, s dosahom až 260 mm. 
• Ľahký a malý podávač pre kutilov a remeselníkov.

• Ideálny pre malé a stredné frézky, zrovnávačky, či píly. 
• 3 rolne s maximálnou priľnavosťou, nepíšúce po materiáli. 
• Rýchlosti podávania 5; 6,5; 8; 11 m/min. 
• Motor 240 W s prepínačom spätného chodu. 
• Univerzálny stojan s dosahom 260 mm. 
• Stredný podávač pre kutilov a remeselníkov.

„Vymeňte nevýkonného pracovníka za výkonný podávač“

399,00 €
478,80 € s DPH
Bežná cena 542,30 € s DPH
Obj.kód: 141-AF32M

Popis Kód € bez DPH € s DPH

IGM Náhradné koleso úzke 
D120x25 pre podávač DC30-DC40 141-R12025 15,50 18,60

IGM Náhradné koleso D120x60 
pre podávač DC30-DC40 141-R12060 13,30 16,00

Popis Kód € bez DPH € s DPH

IGM Inštalačná doska pre 
podávače M3 a AF32 141-DP 48,70 58,50

IGM DC30 a DC40 EASY Podávače materiálu

Doplnky k podávačom IGM DC30 a DC40

IGM M3 Podávač materiálu

Easy podávač má unikátny indikátor naklopenia pre prácu pod uhlom a 
auto-stop doraz pre presné preklopenie zo zvislej do vodorovnej polohy 
a naopak. K správnej údržbe tiež prispieva indikátor stavu oleja.

Šikovný motor, tvrdené a zakalené ozubené kolesá a precízne brúsený 
závitový hriadeľ motora garantujú viac krútiaceho momentu a viac 
sily pre posuv. Podávač je osadený najmodernejším servo motorom 

Profesionálne podávače vhodné aj pre priemyselné použitie. Nestarnúci 
design, vysoká flexibilita, skvelá efektivita a silný točivý moment, to sú 
nové IGM EASY profesionálne podávače.

• Typ: DC30 / DC40 
• Odporučené použitie: Profesionálna výroba 
• Motor (400 V): 375 W 
• Dosah rameňa: 460 mm 
• Max. výška obrobka: 250 mm 
• Počet podávacích rolní: 3 / 4 
• Veľkosť podávacích rolní: 120x60 mm 
• Rýchlosť posuvu: 2–22 m/min 
• Hmotnosť so stojanom: 53 / 56 kg

• Silný točivý moment a vysoká efektivita, úspora až 50 %. 
• Pre profesionálne frézky, zrovnávačky, či píly. 
• Plynulé rýchlosti podávania 2–22 m/min. 
• Šikovný DC Servo Motor 375 W so spätným chodom. 
• Masívny stojan s dosahom 460 mm a indikátorom naklopenia. 
• Auto-stop doraz pre preklopenie zo zvislej do vodorovnej polohy. 
• Indikátor stavu mazanie pre správnu údržbu.

Model DC40 má 4 podávacie rolne

DC40 - 4 podávacie rolneDC30 - 3 podávacie rolne

Malý a praktický podávač 
materiálu ideálny pre použitie 
na malej frézke, frézovacom 
stolíku, zrovnávačke, kotúčovej 
píle, či aj manuálnej olepovačke. 
Tri odpružené podávacie rolne s 
plynule meniteľnou podávacou 
rýchlosťou v rozsahu 2–12 m/
min a s prepínaním spätného 
chodu zaisťujú praktickosť. 
Výsuvný stojan s ramenom má 
patentovaný 3D nastaviteľný kĺb 
pre optimálnu polohu podávača. 
Môže byť namontovaný skrutkami 
priamo k stroju pomocou IGM 
Inštalačnej dosky pre podávače.

630,00 €
756,00 € s DPH
Bežná cena 948,60 € s DPH
Obj.kód: 141-DC30T

704,00 €
844,80 € s DPH
Bežná cena 1 056,80 € s DPH
Obj.kód: 141-DC40TNáhradné úzke koleso

Náhradné koleso

Stredný podávač materiálu s tromi odpruženými rolňami, ktoré majú výbornú priľnavosť a skvele sa vysporiadajú 
s nerovnosťami. Je ideálny pre konštantný posuv pri frézovaní alebo rezaní dreva aj iných materiálov. Voliť 
môžete zo štyroch rýchlostí podávania, ktoré sa menia pozíciou ozubených kolies. Spätný chod sa ovláda 
ručným ovládačom. Vodorovná aj zvislá poloha podávača sa nastavuje na univerzálnom stojane pomocou dvoch 
ovládacích skrutiek a potom sa bezpečne zaistia. Dá sa použiť k vodorovnému aj zvislému tlaku na materiál. Môže 
byť namontovaný priamo k stroju skrutkami alebo pomocou IGM Inštalačnej dosky pre podávače.

Múdry tip Inštalačná doska pre 
podávače M3 a AF32

Múdry tip

„Priemyselné podávače do viaczmenných prevádzok“

Nastavenie a zobrazenie 
rýchlosti podávania

Inštalačná doska

s plynulou reguláciou posuvu. Jednoducho si 
navolíte požadovanú rýchlosť na digitálnom 
ovládači v rozsahu 2–22 m/min. Perfektne 
odpružené rolne priemeru 120 mm a šírky 60 mm 
majú výbornú priľnavosť a skvele sa vysporiadajú 
s nerovnosťami. Ak sa potrebujete dostať bližšie 
k nástroju , dá sa štandardná rolňa nahradiť 
špeciálnou úzkou rolňou šírky 25 mm.

244,00 €
292,80 € s DPH
Bežná cena 396,80 € s DPH
Obj.kód: 141-M3M

JET Jednotka pre automatický štart

JET jednotka pre automatické zapnutie, či vypnutie je určená 
pre všetky stroje pracujúce pod napätím 230V alebo 400V. Toto 
zariadenie je nevyhnutné pre každého, kto chce pracovať s 
hobľovačkou, brúskou, kotúčovou pílou, pásovou pílou, atď., bez 
toho aby musel myslieť na zapnutie odsávacieho zariadenia. Po 
zapnutí daného stroja sa vďaka jednotke automaticky zapne aj 
druhé zariadenie: K zapnutiu odsávanie dôjde do 3 sekúnd, čím sa 
zabráni preťaženiu ističa. Po vypnutí hlavného stroja sa odsávanie 
vypne po cca 3-4 sekundách, aby došlo k odsatie zvyšného prachu.

• Môžu byť pripojené až dva hlavné stroje. 
• Automatické oneskorenie zapnutia odsávača. 
• Automatické odsávanie po vypnutí stroja.

Múdry tip

180,20 €
216,30 € s DPH
Obj.kód: 121-10000340

AKCIA

AKCIA

AKCIA

AKCIA
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Pre všetky modely platí: 
• Otáčky: 5500 ot./min 
• Max. uberanie pri zrovnávaní/ 
hrúbkovaní: 3 / 4,5 mm 
• Max. výška hrúbkovania: 225 mm

JET JPT Zrovnávacie a hrúbkovacie frézky

1 108,00 €
1 329,60 € s DPH
Bežná cena 1 985,40 € s DPH
Obj.kód: 121-JPT-260M

• Odporučené použitie: Remeselník 
• Príkon / Výkon (230 V): 2,65 / 1,7 kW 
• Max. šírka zrovnávania: 256 mm 
• Hmotnosť: 170 kg

• Použitie: Profesionálna výroba 
• Príkon / Výkon (400 V): 3,5 / 2,2 kW 
• Max. šírka zrovnávania: 307 mm 
• Hmotnosť: 230 kg

• Použitie: Profesionálna výroba 
• Príkon / Výkon (400 V): 4,5 / 3,0 kW 
• Max. šírka zrovnávania: 407 mm 
• Hmotnosť: 330 kg

JPT-410

2 330,00 €
2 796,00 € s DPH
Bežná cena 3 087,90 € s DPH
Obj.kód: 121-JPT-410T

1 663,00 €
1 995,60 € s DPH
Bežná cena 2 337,90 € s DPH
Obj.kód: 121-JPT-310T

JPT-260 JPT-310

Celková veľkosť a kompaktnosť stroja 
umožňuje široké použitie všade tam, kde by 
ste sa s klasickým strojom nikdy nedostali. Je 
vhodný pre každú kutilskú dielňu a tiež pre 
prevoz na montáže. JET JPT-10B má pevnú a 
stabilnú konštrukciu, presné zrovnávacie stoly 
a dlhý stôl prieťahu.

JET JPT-10B Zrovnávacia a hrúbkovacia 
frézka stolná s podstavcom
• Zrovnávacia šírka 254 mm. 
• Výkonný motor 1,5 kW. 
• Presné zrovnávacie stoly a dlhý stôl prieťahu. 
• Jednoduchý prechod od zrovnávania k hrúbkovaniu. 
• Naklopenie operného pravítka 90–45 °. 
• Vhodná pre prevoz na montáže.

„Ideálna zrovnávačka pre víkendové hobľovanie“

• Výkonný motor. 
• Uberanie materiálu až 2,5mm. 
• Masívne vedenie agregátu. 
• Dvojnožový valec.

• Odporučené použitie: Remeselník 
• Príkon: 1800 W • Otáčky: 9000 ot./min 
• Rýchlosť posuvu: 7 m/min 
• Max. uberanie: 2,5 mm 
• Max. hrúbka dielca: 153 mm 
• Max. šírka dielca: 318 mm 
• Hmotnosť: 30 kg

304,00 €
364,80 € s DPH
Bežná cena 392,80 € s DPH
Obj.kód: 121-JWP-12M(Jedna sada nožov ZDARMA je upnutá v hobľovacom valci.)

+ ZDARMA 2 sady nožov HSS 
na mäkké a tvrdé drevo

• Odporučené použitie: Kutil 
• Príkon (230 V): 1,5 kW 
• Otáčky: 9000 ot./min 
• Max. uberanie pri zrovnávaní / 
hrúbkovaní: 3 / 2 mm 
• Max. šírka zrovnávania: 254 mm 
• Max. výška hrúbkovania: 120 mm 
• Hmotnosť: 34 kg

JET JWP-12 Hrúbkovacia 
frézka stolná

Pohodlne, 
len jednou 
rukou, sa 
dá zdvihnúť 
liatinový stôl.

Pohodlne, len jednou rukou, sa dá zdvihnúť liatinový stôl. Prechod od zrovnávania k hrúbkovaniu nemôže byť 
jednoduchší. Presnosť je štandardom vďaka dlhému liatinovému stolu a presnému pravítku, tak ako aj 
vždy výborný povrch vďaka trojnožovej hlave. Nastavenie výšky vstupného stola pomocou excentrickej páčky 
je jednoduché. Možnosť nastavenia výšky výstupného stola excentrom (JPT-310 a JPT-410). Odsávacia hubica 
udržuje stroj čistý pri pripojení k vhodnému systému odsávania. Stroj pre profesionálne dielne, údržby, či kutilov 
so širokým rozsahom použitia.

JET JPT Zrovnávacie a hrúbkovacie frézky so žiletkovým valcom

Žiletkový 
hobľovací valec 
so 4 špirálovými 
drážkami

Tvrdokovové vý-
menné žiletky až 
s 20-krát dlhšou 
životnosťou

4 veľmi presné 
rezné hrany so 
zaoblením na 
každej žiletke

Pre všetky modely platí: 
• Otáčky: 5500 ot./min 
• Max. uberanie pri zrovnávaní / 
hrúbkovaní: 3 / 4,5 mm 
• Max. výška hrúbkovania: 225 mm

• Použitie: Profesionálna výroba 
• Príkon / Výkon (400 V): 4,5 / 3,0 kW 
• Max. šírka zrovnávania: 407 mm 
• Hmotnosť: 330 kg

• Použitie: Profesionálna výroba 
• Príkon / Výkon (400 V): 3,5 / 2,2 kW 
• Max. šírka zrovnávania: 307 mm 
• Hmotnosť: 230 kg

JPT-410HHJPT-310HH

„Najlepšie opracovaný a čistý povrch zaručujú 
žiletky naskladané do štyroch špirálových rád“

2 515,00 €
3 018,00 € s DPH
Bežná cena 3 220,20 € s DPH
Obj.kód: 121-JPT-310HH-T

3 441,00 €
4 129,20 € s DPH
Bežná cena 4 323,20 € s DPH
Obj.kód: 121-JPT-410HH-T

375,00 €
450,00 € s DPH
Bežná cena 485,00 € s DPH
Obj.kód: 121-JPT-10B

• Odporučené použitie: Profesionálna výroba 
• Príkon: 3,7 kW • Otáčky: 1400 ot./min 
• Rýchlosť posuvu: 2 alebo 3 m/min 
• Hrúbka dielca: 0,8–133 mm • Min. dĺžka dielca: 230 mm 
• Šírka brúsneho pásu: 75 alebo 100 mm 
• Max. šírka dielca: 635 mm • Hmotnosť: 332  kg

PREHRAŤ 
VIDEO

3 500,00 €
4 200,00 € s DPH
Bežná cena 4 632,00 € s DPH
Obj.kód: 121-DDS-225

Múdry 
tip

Numerické odčítanie 
výšky stola pre JPT-
260-310-410

Poskytne Vám 
vizuálnu kontrolu a 
uľahčí tak nastavenie 
výšky stola. 
Rozlíšenie na 0,1 mm.

Múdry tip

JET DDS Dvojvalcová brúska
• Brúsny papier šírky 75 alebo 100 mm. 
• Zdvih stola na štyroch závitových tyčiach. 
• Dopravníkový pás s dvomi rýchlosťami. 
• Šírka dielca až 635 mm. 
• Finálny povrch na jeden priechod.

Dva brúsne valce umožňujú finálnu úpravu povrchu 
na jeden priechod. Predný valec zrovnáva, zadný valec 
má jemné mikronastavenie, aby bolo možné nastaviť 
finálne brúsenie. Upínacie klipsy a priadzový povrch 
valca zjednodušuje výmenu pásu a použitie brúsky. 
Dopravníkový pás je z rastrového gumotextilného 
materiálu a je poháňaný prevodovkou s možnosťou 

„Finálne vybrúsenie už na jeden priechod“

Kefovací valec drôtený 0,24 mm – Valec je určený pre 
intenzívnejšie kefovanie stredne tvrdých a tvrdších 
driev. Vďaka drôtu 0,24 mm ľahko vykefuje štruktúru a 
dokáže aj narušiť povrch tvrdého dreva.

Kefovací valec abrazívny Abralon hrubosť 80G – Valec 
je určený pre kefovanie mäkkých driev a na úpravu 
povrchu po drôtenej kefe. Vlákna sú šetrnejšie a 
vytvárajú finálny kefovaný povrch.

Drôtený 0,24 mm Abrazívny Abralon

Pohodlne, len jednou rukou, sa dá zdvihnúť liatinový stôl. Prechod od zrovnávania k hrúbkovaniu nemôže byť 
jednoduchší. Presnosť je štandardom vďaka dlhému liatinovému stolu a presnému pravítku, tak ako aj 
vždy výborný povrch vďaka trojnožovej hlave. Nastavenie výšky vstupného stola pomocou excentrickej páčky 
je jednoduché. Možnosť nastavenia výšky výstupného stola excentrom (JPT-310 a JPT-410). Odsávacia hubica 
udržuje stroj čistý pri pripojení k vhodnému systému odsávania. Stroj pre profesionálne dielne, údržby, či kutilov 
so širokým rozsahom použitia.

45,70 €
54,90 € s DPH
Obj.kód: 121-10000291

1 181,30 €
1 417,60 € s DPH
Obj.kód: 121-BD225A

1 345,40 €
1 614,50 € s DPH
Obj.kód: 121-BD225B

AKCIA

AKCIA

AKCIA
AKCIA

AKCIA

dvoch rýchlostí podľa typu 
brúseného materiálu.



5Červené ceny v tabuľkách sú už ceny po zľave. Výška zľavy z cenníkových cien môže byť uvedená v %. www.igm.sk

„Spoľahlivé brúsky s rýchlou výmenou brúsneho pásu“

• Odporučené použitie: Kutil 
• Príkon: 400 W 
• Otáčky: 1450 ot./min 
• Priemer brúsneho kotúča: 152 mm 
• Šírka pásu: 100 mm 
• Rýchlosť pásu: 4,8 m/s 
• Hmotnosť: 19 kg

• Uhlové pravítko vedené v T-drážke. 
• Sklopné rameno s brúsnym pásom. 
• Pracovný stôl z liateho hliníka. 
• Rýchle napnutie a uvoľnenie 
brúsneho pásu.

159,30 €
191,20 € s DPH
Bežná cena 199,70 € s DPH
Obj.kód: 121-JSG-64

• Odporučené použitie: Profesionálna výroba 
• Príkon / Výkon: 950 / 700 W 
• Otáčky: 1400 ot./min 
• Max. šírka / priemer brúsenia: 150 / 300 mm 
• Naklopenie stola: +15 ° až -45 ° 
• Hmotnosť: 54 kg

Liatinová a masívna 300 mm čelná 
brúska pre profesionálne zaťaženie.

JET JDS-12 Tanierová brúska

Indukčný motor vhodný pre nepretržitú 
prevádzku. Masívny 415x245 mm liatinový 
stôl s prednastavenými polohami na 90 ° a 
45 °. Integrovaná T-drážka. Brzdné zariadenie 
pre zastavenie brúsky do niekoľkých sekúnd 
zaručuje vysokú prevádzkovú bezpečnosť. 
Dodávané bez filtračnej patróny.

Uhlové pravítko a centrovací 
tŕň pre kruhové dielce v 
základnej výbave.437,00 €

524,40 € s DPH
Bežná cena 551,10 € s DPH
Obj.kód: 121-JDS-12M

Podstavec k 
brúske nie 
je súčasťou 
balenia.

JET JSG-64 Kombinovaná brúska

Stojan pod brúsku

496,00 €
595,20 € s DPH
Bežná cena 617,30 € s DPH
Obj.kód: 121-JSG-96M

Brúska

• Odporučené použitie: Remeselník 
• Príkon: 950 W • Otáčky: 1400 ot./min 
• Priemer brúsneho kotúča: 230 mm 
• Šírka pásu: 150 mm 
• Max. výška dielca: 290/115 mm 
• Rýchlosť pásu: 10 m/s 
• Hmotnosť: 40 kg

• Brúsny kotúč priemeru 230 mm. 
• Liatinový stôl s dorazmi na 45 ° a 90 °. 
• Pásová brúska naklápateľná vertikálne/vodorovne. 
• Podperný stôl s grafitovou podložkou. 
• Integrované odsávanie vývodom 100 mm. 
• Šírka pásu 150 mm.

JET JSG-96 
Kombinovaná brúska

Kombinovaná brúska má brúsny kotúč 
z polovice zakrytý a ako opora slúži 
presne brúsený liatinový stôl, ktorý je 
môžné naklápať o 45 °. Stôl je vybavený 
T-drážkou, ktorú využijete pre pravítko a 
hrot. Brúska môžu byť upevnená priamo 
na pracovný stôl, alebo 
na voliteľný podstavec s 
úložným priestorom.

JET 16-32 Plus Valcová brúska

• Odporučené použitie: Remeselník 
• Príkon: 1900 W • Otáčky: 1400 ot./min. 
• Priemer brúsneho valca: 125 mm 
• Rýchlosť posunu: 0–3 m/min. • Hrúbka dielca: 0,8–75 mm 
• Min. dĺžka dielca: 60 mm • Max. šírka dielca: 405 (810) mm 
• Šírka brúsneho pásu: 75 mm • Hmotnosť: 65 kg

• Plynulá regulácia posuvu. 
• Nastaviteľná stupnica pre odčítanie výšky. 
• Presné vedenie agregátu. 
• Vnútorné rebrovanie valca pre lepší odvod tepla. 
• Ľahká výmena brúsneho pásu. 
• Podstavec v základnej výbave.

Praktická 
valcová brúska 
s podstavcom, 
brúsnym pásom a 
podávacím pásom 
v cene. Disponuje 
dostatočným 
výkonom a 
umožňuje brúsiť až 
do šírky 810 mm.

897,00 €
1 076,40 € s DPH
Bežná cena 1 190,80 € s DPH
Obj.kód: 121-1632M

„Nenápadná brúska s profi šírkou brúsenia“

Prídavné stoly
Voliteľná výbava

„Masívny kefovací stroj pre začiatočníka, aj zabehnuté stolárstvo“

• Automatické zníženie rýchlosti posuvu pri preťažení stroja. 
• Plynule nastaviteľný posuv 0–3 m/min. 
• Digitálne odčítanie výšky stola. 
• Predlžovacie stoly v základnej výbave stroja. 
• Ľahká zmena medzi kefovaním, brúsením a dobrusovaním profilovaných dielcov. 
• Možnosť dovybaviť piatimi typmi kief pre široké možnosti štruktúr povrchov. 
• Možnosť zmeny na plnohodnotnú valcovú brúsku výmenou kefy za brúsny valec. 

Kefovacie valce pre JBS-22

Kefovacia brúska JET je určená k vytváraniu imitácie 
starého dreva zvýraznením štruktúry vlákien pomocou 
kefovacieho valca. S ďalšou výbavou umožňuje ľahkú 
zmenu medzi kefovaním, brúsením a dobrusováním 
profilovaných dielcov. Môžete tiež brúsiť lišty a výplne 
s hĺbkou profilu až 15 mm, alebo egalizovať (zjednotiť) 
hrúbku dielcov. Je to unikátny viacúčelový kefovací stroj. 
Kefovacia brúska je v základe osadená jednou kefou 
hrubosti 46G, ktorá vďaka rotácii pri priechode dielcom 
vyberie jarné vlákna dreva.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Drôtený 0,5 mm 121-60-6004 775,00 930,00
Abralon hrubosť 46 121-60-6005 999,00 1 198,80
Abralon hrubosť 80 121-60-6001 999,00 1 198,80
Abralon hrubosť 120 121-60-6002 999,00 1 198,80
Abralon hrubosť 240 121-60-6003 999,00 1 198,80
Brusný válec ALU  hrubost 80 121-60-6006 282,00 338,40

• Použitie: Profesionálna výroba 
• Príkon: 2,2 kW 
• Otáčky: 1400 ot./min 
• Rýchlosť posuvu: 0–3 m/min 
• Kefa hrubosť: 46G 
• Hrúbka dielca: 2–100 mm 
• Min. dĺžka dielca: 125 mm 
• Max. šírka dielca: 515 (1030) mm 
• Hmotnosť: 155 kg

Digitálne zobrazenie 
hrúbky materiálu

Plynulá 
regulácia posuvu 
s technológiou 
SandSmart

PREHRAŤ 
VIDEO

JET JBS-22 Kefovacia brúska, kefa hrubosť 46

Múdry tip

2 800,00 €
3 360,00 € s DPH
Bežná cena 3 789,80 € s DPH
Obj.kód: 121-JBS22MA

JET 22-44 OSC Oscilačná 
valcová brúska

Oscilačná otvorená valcová 
brúska na podstavci s úložným 
priestorom. Oscilačný pohyb 
valca zaručuje dokonale hladký 
povrch a predlžuje životnosť 
brúsneho pásu. Technológia 
SandSmart s automatickou 
reguláciou posuvu pri 
preťažení, ktorú oceníte pri 
brúsení nerovných povrchov. 
Brúsny pás a podávací pás v 
cene. Umožňuje brúsiť až do 
šírky 1120 mm.

• Odporučené použitie: Profesionálna výroba 
• Príkon: 2300 W • Otáčky: 1400 ot./min 
• Priemer brúsneho valca: 125 mm 
• Rýchlosť posuvu: 0–3 m/min • Hmotnosť: 159 kg
• Hrúbka dielca: 0,8–100 mm • Min. dĺžka dielca: 60 mm 
• Max. šírka dielca: 560 (1120) mm 
• Šírka brúsneho pásu: 75 mm • Oscilácia: 70 ot./min 

Plynulá 
regulácia 
posuvu s 
technológiou 
SandSmart

• Unikátna technológia posuvu „Sand Smart“. 
• Plynulá regulácia posuvu. 
• Liatinová konštrukcia a zavesenie agregátu. 
• Vnútorné rebrovanie valce pre lepší odvod tepla. 
• Ľahká výmena brúsneho pásu. 
• Podstavec s úložným priestorom v základnej výbave.

„Vynikajúci povrch bez kompromisov“

1 886,00 €
2 263,20 € s DPH
Bežná cena 2 514,40 € s DPH
Obj.kód: 121-2244M

AKCIA

AKCIA

AKCIA

AKCIA

AKCIA

AKCIA

AKCIA

216,70 €
260,10 € s DPH
Obj.kód: 121-708597
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JET 10-20 Plus Valcová brúska

• Možnosť zvoliť kefovací valec. 
• Plynulá regulácia posuvu. 
• Nastaviteľná stupnica pre odčítanie výšky. 
• Presné vedenie agregátu. 
• Vnútorné rebrovanie valca pre lepší odvod tepla. 
• Ľahká výmena brúsneho pásu.

JET Unášací hriadeľ 
kief 250 mm

JET Kefovací valec polymér s 
brusivom - hrubosť 80

JET Kefovací valec pomosadzený 
oceľový drôt 0,3 mm

JET Kefovací valec pomosadzený 
viazaný oceľový drôt 0,3 mm

„Kefovačka a brúska, dva v jednom“

741,00 €
889,20 € s DPH
Bežná cena 1 040,80 € s DPH
Obj.kód: 121-1020M

Stolná valcová brúska JET 10-20 spojuje výkon, praktickosť a nároky na minimálny 
priestor. Výkonný motor 1300 W, regulovateľný posuv a presné vedenie agregátu 
ponúkajú brúsenie dosiek hrúbky 3 až 75 mm. Šírka dielca je max. 255 mm na 
jeden priechod, alebo 505 mm na dva priechody strojom. Elektronická regulácia 
posuvu plynulo mení posuv pre dosiahnutie dokonalého povrchu.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Kefovací valec Abralon 121-RB1020P80 337,00 404,40
Kefovací valec pomosadzený 
oceľový drôt 0,3 mm 121-RB1020TRE 294,00 352,80

Kefovací valec pomosadzený 
viazaný oceľový drôt 0,3 mm 121-RB1020COR 294,00 352,80

Unášací hriadeľ 121-RB1020 158,40 190,10

• Odporučené použitie: Remeselník 
• Príkon: 1300 W • Otáčky: 1400 ot./min 
• Priemer brúsneho valca: 125 mm 
• Rýchlosť posuvu: 0–3 m/min 
• Max. šírka dielca: 255 (510) mm 
• Šírka brúsneho pásu: 75 mm 
• Hrúbka dielca: 0,8–75 mm 
• Min. dĺžka dielca: 60 mm 
• Hmotnosť: 44 kg

Presné vedenie podperného 
stola na šiestich ložiskách a 
rovnom oceľovom profile

Zadný prídavný 
stôl v cene

Bočný prídavný stôl

Odsávanie zvrchu 
aj zospodu kotúča

Excentrické upnutie 
pravítka s praktickou 
čítacou lupou

• Skracovací stôl pre presné rezy. 
• Jednofázové, alebo trojfázové prevedenie. 
• Výkonný indukčný motor s brzdou. 
• Excentrické upínanie pozdĺžneho pravítka s čítacou lupou.

JET JTS-315SP Kotúčová píla pre stavbu a dielňu

„Šampión vo svojej cenovej kategórii“

• Odporučené použitie: Remeselník 
• Príkon (230 / 400 V): 2,2 / 3,1 kW • Kotúč: 315x30 mm 
• Otáčky: 2800 ot./min • Naklopenie kotúča: 0 ° až -47 ° 
• Max. výška rezu: 90 mm

Píla z pozinkovanej ocele pre použitie v dielni, alebo na stavbe. Nohy sa dajú 
zložiť pre prepravu v dodávke, či v osobnom automobile. Aj keď sú píly tohto 
typu zvyčajne používané na rozrezávanie, je možné ľahko a presne skrátiť 
materiál, buď kolmo, alebo pod uhlom, pomocou posuvného stola s vozíkom 
(dodávané ako štandard).

467,00 €
560,40 € s DPH
Bežná cena 639,40 € s DPH
Obj.kód: 121-JTS-315SPT

467,00 €
560,40 € s DPH
Bežná cena 639,40 € s DPH
Obj.kód: 121-JTS-315SPM

JET JTS-10 Stolná kotúčová píla s podstavcom

• Použitie: Kutil 
• Príkon (230 V): 1500 W 
• Kotúč: 254x30 mm 
• Otáčky: 4500 ot./min 
• Max. šírka rezu: 410 mm 
• Výška rezu až: 80 mm 
• Hmotnosť: 37 kg

230 V 400 V

PREHRAŤ 
VIDEO

• Podstavec v cene. 
• Silný motor s brzdou. 
• Naklápanie a výškové nastavenie kotúča. 
• Uhlové pravítko. 
• Paralelné pravítko. 
• Rozšírenie stola vľavo, vpravo a vzadu. 
• HM pílový kotúč v cene.

Veľmi obľúbená píla pre bežné rezanie všetkých 
druhov dreva a dosiek na báze dreva. Impozatná 
výška rezu 80 mm. Paralelné pravítko sa dá 
upnúť z oboch strán pílového kotúča. Vhodná 
pre kutilov, údržby, či na montáže.

„Ideálna píla pre dielňu, aj na montáže“

219,00 €
262,80 € s DPH
Bežná cena 290,80 € s DPH
Obj.kód: 121-JTS-10M

• Optimálna pracovná výška zaisťujúca pohodlie pri práci. 
• Stabilný a pevný stojan. 
• 10 brúsnych vretien s priemermi v rozsahu 6–100 mm s rýchlou montážou. 
• Kvalitné ložiská zaisťujú vysokú presnosť vretena. 
• Prevodovka v olejovom kúpeli zaručuje dlhú životnosť. 
• Pravidelná oscilácia poskytuje hladký povrch obrobka. 
• Veľký liatinový stôl umožňuje brúsenie rozmerných dielcov. 
• Nastaviteľný uhol pracovného stola.

JET JOSS-S Oscilačná valčeková brúska

Súčasť balenia: 
• Brúsne vreteno s rukávmi hrubosti 100G: 
6x125mm, 9x150mm, 12x150mm, 15x150mm, 
19x230mm, 25x230mm, 38x230mm, 50x230mm, 
75x230mm a 100x230mm 
• 3x Prechodová vložka s guľatým otvorom 
• 3x Prechodová vložka s oválnym otvorom

Integrovaný 
úložný priestor

Oscilačný 
pohyb valca

Jednoduchá 
výmena vrete-
na - len jednym 
kľučom

Flexibilný kryt 
pre zvýšenie 
účinku 
odsávania

Rýchle a ľahké 
naklopenie stola 
-15 ° až +45 °

• Odporučené použitie: Profesionálna výroba 
• Príkon / Výkon (230 V): 1200 / 750 W 
• Otáčky: 1400 ot./min 
• Výška brúsnych valčekov: 230 mm 
• Pohyb oscilácie: 38 mm 
• Výška stola: 990 mm 
• Rozmery stola: 623x623 mm 
• Naklopenie stola: -15 ° až +45 ° 
• Hmotnosť: 98 kg

1 111,00 €
1 333,20 € s DPH
Bežná cena 1 814,20 € s DPH
Obj.kód: 121-JOSS-SM

Voliteľná výbava

„Profesionálna brúska pre každodenné brúsenie“

AKCIA

AKCIA

AKCIA

AKCIA

Brúsne valčeky pre valčekové brúsky

Hrubosť Rozmer Kód € bez DPH € s DPH

60 100 x 230 mm 121-575834 18,90 22,70
80 100 x 230 mm 121-575835 18,90 22,70
100 100 x 230 mm 121-575836 18,90 22,70
120 100 x 230 mm 121-575837 18,90 22,70

Hrubosť Rozmer Kód € bez DPH € s DPH

60 75 x 230 mm 121-575830 15,40 18,50
80 75 x 230 mm 121-575831 15,40 18,50
100 75 x 230 mm 121-575832 15,40 18,50
120 75 x 230 mm 121-575833 15,40 18,50

Hrubosť Rozmer Kód € bez DPH € s DPH

60 50 x 230 mm 121-575826 11,70 14,10
80 50 x 230 mm 121-575827 11,70 14,10
100 50 x 230 mm 121-575828 11,70 14,10
120 50 x 230 mm 121-575829 11,70 14,10

IGM Fachmann Čistič 
brúsnych pásov

Chytrý 
tip

Ideálny pomocník pre 
predĺženie životnosti 
brúsnych papierov. Po 
dokončení brúsenia 
ľahko vyčistíte zvyšky 
brúsneho prachu zanesené 
v brúsnom plátne, a tým 
môžete brúsne plátno 
alebo papier opäť použiť. 8,60 €

10,40 € s DPH
Bežná cena 12,90 € s DPH
Obj.kód: MCBP

Kompletná ponuka brúsnych valčekov na www.igm.sk.

AKCIA
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• Odporučené použitie: Remeselník • Príkon: 1800 W 
• Kotúč: 305x30 mm • Otáčky: 3800 ot./min 
• Naklopenie kotúča: 0 ° až -45 ° 
• Natočenie kotúča: 45 ° L / 45 ° R 
• Rezná kapacita: 305x105 mm • Hmotnosť: 22,5 kg

• HM pílový kotúč v cene. 
• Silný motor s brzdou. 
• Laser pre označenie rezu. 
• Vhodná aj na lamináty. 
• Čisté rezy mäkkého aj tvrdého dreva. 
• Rozšírenie stola až na 730 mm v cene. 
• Pracovný stôl z liateho hliníka.

JET JSMS-12L Pokosová píla s 
pojazdom a laserom

332,00 €
398,40 € s DPH
Bežná cena 439,10 € s DPH
Obj.kód: 121-JSMS-12LM

JET JSMS-10L Pokosová píla s 
pojazdom a laserom

• 9 predvolieb uhlov úkosu. 
• HM pílový kotúč v cene. 
• Silný motor s brzdou. 
• Laser pre označenie rezu. 
• Vhodná aj pre lamináty. 
• Čisté rezy mäkkého aj tvrdého dreva. 
• Rozšírenie stola až na 1030 mm v cene.

• Použitie: Remeselník • Príkon: 1500 W 
• Kotúč: 254x30 mm • Otáčky: 4500 ot./min 
• Naklopenie kotúča: 0–45 ° 
• Natočenie kotúča: 45 ° L / 45 ° R 
• Rezná kapacita: 305x90 mm • Hmotnosť: 18 kg

219,00 €
262,80 € s DPH
Bežná cena 290,80 € s DPH
Obj.kód: 121-JSMS-10LM

• Odporučené použitie: Profesionálna výroba 
• Príkon: 1600 W • Kotúč: 250x30 mm 
• Otáčky: 2950 ot./min. • Naklopenie kotúča: 0° až -45° 
• Natočenie kotúča: 45° L/ 45° R 
• Rezná kapacita: 300x60 mm • Hmotnosť: 22 kg

JET JMS-10S Pokosová píla s pojazdom 
a indukčným motorom

• Indukčný motor. 
• Priamy pohon kotúča. 
• Presné vedenie priečneho posuvu. 
• Pracovný stôl z liateho hliníka. 
• Rýchla brzda motora. 
• Upínacia svorka. 
• Masívna konštrukcia a robustné prevedenie.

„Vyberte si svojho parťáka medzi pokosovými pílami JET“

JET JWBS-18Q Pásová píla
Jedinečné pásové píly JET s parametrami a konštrukciou pre profesionálne práce. 
Máme pásovú pílu na každý druh práce. U nás si vyberie kutil, aj profesionál.

PREHRAŤ 
VIDEO

Extrémne stabilná 
konštrukcia TSC (Trianguar 
Stability Control)

1 482,00 €
1 778,40 € s DPH
Bežná cena 2 094,40 € s DPH
Obj.kód: 121-JWBS-18QT

JET JWBS-14Q Pásová píla

Má dve rýchlosti, liate vyvážené kolesá, zamykanie, super liatinový stôl, ktorý môžete nakloniť od -10° do +45°. 
Paralelné pravítko, ktoré je fixované na prednej a zadnej strane stola, siaha mierne nad liatinový stôl. Pílový pás 
je vedený nad a pod stolom medzi ložiskami a valčekmi, ktoré mu poskytujú veľmi presné vedenie, čo vedie 
k ideálnej kvalite rezu a predlžuje životnosť pílového pásu. Stroje sú vybavené bezpečnostnými vypínačmi, 
elektromechanickou motorovou brzdou a ľahko prístupným uvoľnením pásu pri jeho výmene.

• Použitie: Profesionálna výroba 
• Príkon / Výkon (230 V): 950 / 550 W 
• Šírka brúsneho pásu: 3–25 mm 
• Max. šírka rezu: 350 mm • Max. výška rezu: 200 mm 
• Rozmery stola: 500x385 mm 
• Naklopenie stola: -10 ° až 45 ° • Hmotnosť: 90 kg

„Stredné parametre, ale 
maximálna stabilita a využitie“

Naklopenie stola 
-10 ° až +45 °

Presné a 
nastaviteľné 
vedenie pásu

1 036,00 €
1 243,20 € s DPH
Bežná cena 1 321,50 € s DPH
Obj.kód: 121-JWBS-14QM

Formátovacia kotúčová píla JET JTS-600XL je 
profesionálny stroj, ktorý je určený pre presné 
rezanie dreva a veľkoplošných materiálov s dĺžkou 
rezu na formátovacom vozíku až 1300 mm. Vďaka 
kompaktnosti je vhodná do menších a stredných 
dielní, alebo ako doplnkový stroj do prevádzok. Píla 
je vhodná aj k dorezávaniu veľkoplošných materiálov. 
Správne zvolený pílový kotúč pre rezanie lamina na 
tejto formátovacej píle skvalitní čistotu rezu na spodnej 
strane, ale nemôže nahradiť funkciu predrezu.

JET Formátovacie a kotúčové 
píly bez predrezu„Nie som len píla, som Váš kvalitný pomocník“

1 693,00 €
2 031,60 € s DPH
Bežná cena 2 232,00 € s DPH
Obj.kód: 121-JTS-600XLT

JET Mobilné 
podstavce 
pre stroje

Oceľové pojazdné podstavce majú nastaviteľné veľkosti, 
sú vybavené dvomi pevnými kolesami na zadnej strane 
a dvomi uzamykateľnými kolesami na prednej strane. Na 
menší sa zmestí stroj so základňou od 460 mm do 610 mm a 
s hmotnosťou do 250 kg, na väčší môžete umiestniť stroj so 
základňou od 610 mm do 860 mm a s hmotnosťou 500 kg.

do 250 kg do 500 kg

96,00 €
115,20 € s DPH
Bežná cena 145,20 € s DPH
Obj.kód: 121-708119

• Prevedenie z hliníkového odliatku. 
• Sklopný dĺžkový doraz. 
• Nastavenie uhla +/- 60 °. 
• Zarážky pre rýchle nastavenie uhlov. 
• Ľahká ovládateľnosť. 
• Vedenie v T-drážke.

JET Presné uhlové pravítko 
s dorazmi pre JTS-600X

• Príkon (400 V): 2,5 kW 
• Kotúč: 250x30 mm 
• Otáčky: 4000 ot./min 
• Naklopenie kotúča 0–45 ° 
• Max. výška rezu pri 45 ° / 90 °: 54 / 80 mm 
• Max. dĺžka / šírka rezu: 1300 / 610 mm 
• Hmotnosť: 157 kg

Múdry tip

Múdry tip

• Dĺžka formátovacieho stola 1300 mm. 
• Pevná a stabilná konštrukcia stroja. 
• Masívny liatinový držiak pílového agregátu. 
• Liatinové ovládacie kolesá.  
• Ľahká obsluha a jednoduchá údržba. 
• Pevný a presný formátovací stôl z eloxovaného, extrudovaného hliníka. 
• Presné uhlovanie na hlavnom pravítku vďaka otočným dorazom.

• Odporučené použitie: Profesionálna výroba 
• Príkon / Výkon (400 V): 4,25 / 2,2 kW 
• Šírka pílového pásu: 3–32 mm 
• Dĺžka pásu: 3480 mm 
• Rýchlosť pásu: 550 a 970 m/min 
• Max. šírka rezu: 460 mm 
• Max. výška rezu: 300 mm 
• Rozmery stola: 485x485 mm 
• Naklopenie stola: -10 ° až +45 ° 
• Priemer kolesa: 470 mm • Hmotnosť: 165 kg

48,80 €
58,60 € s DPH
Obj.kód: 121-10000073

551,20 €
661,50 € s DPH
Obj.kód: 121-JMS-10SM

110,00 €
132,00 € s DPH
Obj.kód: 121-708118

AKCIA AKCIA

AKCIA

AKCIA

AKCIA

AKCIA
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Múdry 
tip

Múdry tip

JET JWL-1440VS Sústruh na drevo
JWL-1440VS je druhou úspešnou generáciou robustných sústruhov JET strednej 
veľkosti, ktoré vynikajú robustnou liatinovou konštrukciou, dostatkom sily, presnosťou 
a flexibilitou, ktorá je pri sústružení dreva potrebná. Vreteno je uložené v masívnych 
ložiskách a je poháňané 750W motorom s plynulou reguláciou otáčok a s digitálnym 
ukazovateľom na LCD displeji. Vreteno je možné indexovať po 10 ° pomocou 
blokovacieho mechanizmu. Sústruh ponúka celú kopu vynikajúcich vlastností, akými 
sú otočný a posuvný vretenník a voliteľné unikátne predĺženie lôžka, ktoré môžete 
upnúť do troch samostatných pozícií. Štandardne sa dodáva stolná verzia, ku ktorej je 
možné voliteľne dokúpiť podstavec a unikátne liatinové 508 mm predĺženie lôžka. To 
môžete upnúť do troch samostatných pozícií pre čelné sústruženie veľkých priemerov 
s kapacitou až 800 mm, alebo predĺžiť točnú dĺžku sústruhu až na 1524 mm. Pozrite sa 
na video. Je to jednoznačne najlepší sústruh strednej kategórie.

• Kompletne liatinová konštrukcia s extra širokým lôžkom. 
• Vylepšené uzamknutie koníka. 
• Ľahko čitateľný displej s ukazovateľom otáčok. 
• Liatinový vretenník otočný o 360° so 7 prednastavenými pozíciami. 
• Pozície v 0, 30, 60, 90, 120, 180, a 270 stupňoch pre maximálnu variabilitu a optimálny užívateľský komfort. 
• Elektronická plynulá regulácia otáčok 280–2500 ot./min. 
• Vylepšené uzamknutie pozície a predĺžený zdvih opierky. 
• Trapézový šmykový závit koníka typu Acme pre vŕtacie operácie. 
• Voliteľné predĺženie lôžka o 508 mm a liatinový podstavec (2x nohy).

pohľad zhora

Otočný 
vretenník

• Použitie Profesionálna výroba 
• Výkon (230 V): 750 W 
• Otáčky: 280–2500 ot./min 
• Max. priemer nad lôžkom: 370 mm 
• Osová vzdialenosť: 1100 mm 
• Závit vretena: M33x3,5 
• Kužeľ vretenníka / koníka: MK2 / MK2 
• Otvor vretenníka / koníka: 9,5 / 9 mm 
• Zdvih koníka: 108 mm 
• Rozmery (DxŠxV): 1840x535x550 mm 
• Hmotnosť: 100 kg

PREHRAŤ 
VIDEO

„Sústruženie sa stane Vašou radosťou a vášňou“JET JWL-1221VS Sústruh na drevo

• Odporučené použitie: Profesionálna výroba • Príkon / Výkon (230 V): 940 / 730 W 
• Otáčky: 60–900, 110–1800, 220–3600 ot./min 
• Max. točný priemer nad lôžkom: 315 mm • Osová vzdialenosť: 520 mm 
• Závit vretena: M33x3,5 • Kužeľ vretenníka / koníka: MK2 / MK2 
• Otvor vretenníka / koníka: 9,5 / 9,5 mm • Zdvih koníka: 57 mm 
• Dĺžka x šírka x výška: 1000x365x450 mm • Hmotnosť: 55 kg

• Elektronická plynulá regulácia otáčok 60–3600 ot./min. 
• Silný 730 W motor so spätným chodom. 
• Kompletne liatinová konštrukcia s extra širokým lôžkom 170 mm. 
• Liatinový koník a vretenník poskytujú maximálnu tuhosť a pevnosť. 
• Mimoriadne stabilný a bez vibrácií. 
• Nový systém napínania pásu, vždy perfektný a rýchlo zmena. 
• Ergonomicky umiestnené ovládacie prvky po pravej ruke. 
• Indexácia vretena po 15 °.

JET JWL-1221VS je kompaktný revolučný sústruh novej generácie plný unikátnych 
konštrukčných riešení, ktoré uľahčia a spríjemnia prácu a obsluhu stroja. Celý sústruh 
bol navrhnutý tak, aby ste mali vždy pri sústružení všetko pod kontrolou. Je vyrobený 
z liatiny s úctyhodnou šírkou lôžka 170 mm, zaisťujúcou vysokú stabilitu, minimálne 
vibrácie a oveľa lepšiu podporu pri sústružení. Vreteno je uložené v masívnych 
ložiskách a je cez remeň poháňané 730 W DC motorom s plynulou reguláciou 
otáčok a s digitálnym ukazovateľom na LCD displeji, vrátane prepínača spätného 
chodu. Kompletne nový systém napínania remeňa. Vreteno sa dá indexovať po 15° 
pomocou blokovacieho mechanizmu. Všetky ovládacie prvky – regulácia otáčok, 
digitálny ukazovateľ, volič vpred a vzad, sú umiestnené vpravo, vždy po ruke. Tento 
skvelý inovatívny sústruh môžete rozšíriť o podstavec, predĺženie lôžka o 560 mm a 
podstavec pre predĺženie. Je to nepochybne najlepší malý sústruh.

738,00 €
885,60 € s DPH
Bežná cena 1 014,40 € s DPH
Obj.kód: 121-JWL-1221VS

Ľahké nastavenie 
otáčok vretena

PREHRAŤ 
VIDEO

Kopírovacie zariadenie CTP sa montuje na 
sústruh a umožňuje vykonávať kopírovacie 
práce podľa plochej šablóny, či celého kusu.

pre sústruh JWL-1440VS a JWL-1642

JET CTP Kopírovacie 
zariadenie 1000 mm

Výhodná sada

Sústruh JWL-1440 
+ Podstavec

1 482,00 €
1 778,40 € s DPH
Bežná cena 2 087,90 € s DPH
Obj.kód: 121-JWL-1440VS-S1

Výhodná sada

Sústruh JWL-1221VS 
+ Podstavec

923,00 €
1 107,60 € s DPH
Bežná cena 1 374,80 € s DPH
Obj.kód: 121-JWL-1221VS-S1

• Použitie: Remeselník • Príkon / Výkon (230 V): 500 / 370 W • Otáčky: 400–3300 ot./min 
• Max. priemer nad lôžkom: 250 mm • Osová vzdialenosť: 350 mm • Závit vretena: M33x3,5 
• Kužeľ vretenníka / koníka: MK-2 • Zdvih koníka: 50 mm • Rozmery (DxŠxV): 630x200x360 mm • Hmotnosť: 36 kg

• Liatinové masívne stabilné lôžko šírky 110 mm. 
• Liatinový koník a vretenník. 
• Vysoká stabilita a minimálne vibrácie. 
• Motor vhodný pre dlhodobú prevádzku. 
• Ľahko, vo všetkých smeroch, nastaviteľná 
opierka nástrojov. 
• Indexovanie vretena po 15 °. 
• 6 stupňov otáčok od 400 do 3300 ot./min. 
• Ľahká zmena otáčok.

JET JML-1014I 
Sústruh na drevo

315,00 €
378,00 € s DPH
Bežná cena 423,60 € s DPH
Obj.kód: 121-JML-1014IM

JET JWL-1642 Sústruh na drevo

• Odporučené použitie: Profesionálna výroba 
• Príkon / Výkon (230 V): 2000 / 1100 W 
• Otáčky: I. 0–1200, II. 0–3200 ot./min 
• Max. priemer nad lôžkom: 405 mm 
• Osová vzdialenosť: 1090 mm 
• Závit vretena: M33x3,5 
• Kužeľ vretenníka / koníka: MK-2 
• Otvor vretenníka / koníka: 9 mm 
• Zdvih koníka: 100 mm 
• Rozmery (DxŠxV): 1760x510x1450 mm 
• Hmotnosť: 200 kg

• Točný priemer až 400 mm. 
• Masívne liatinové lôžko a podperné nohy. 
• Posuvný liatinový vretenník. 
• Mimoriadne stabilný chod a bez vibrácií. 
• Digitálny ukazovateľ otáčok. 
• Posuvný a otočný vretenník. 
• Elektronická regulácia otáčok so spätným chodom. 
• Držiak nástrojov.

1 963,00 €
2 355,60 € s DPH
Bežná cena 2 382,00 € s DPH
Obj.kód: 121-JWL-1642M

„Kvalitné príslušenstvo pre dokonalý výsledok“
Široká ponuka upínacích čeľustí a 
príslušenstva

Kompletná ponuka príslušenstva pre sústruhy na www.igm.sk.

430,00 €
516,00 € s DPH
Obj.kód: 121-CTP901120

AKCIA

AKCIA

AKCIA

AKCIA

NOVINKAPresná skľučovadlá
pre sústruhy na drevo

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Sada Skľučovadlo G3 80mm pre sústruh na drevo 145-717780 147,20 176,70
Sada Skľučovadlo SN2 100mm pre sústruh na drevo 145-717784 136,70 164,10

• Samocentrovacie skľučovadlo so štyrmi čeľusťami.
• Odolné telo z pevnostnej poniklovanej ocele.
• Vyššia presnosť, skvelé centrovanie a minimalizácia vibrácií.
• Indexovanie po 15 °.
• Typ G3 je odľahčený pre malé sústruhy do točného priemeru až 360mm.
• Typ SN2 pre sústruhy o točňom priemere až 508mm.
• Závit M33x3,5 pri type SN2 a 25,4 x 8tpi pri type G3 zaistí 
dokonalé centrovanie.
• Široká ponuka upínacích čeľustí pre oba typy skľučovadiel.

145-101187 
Upínacie čeľuste 
čapové 25mm pre 
skľučovadlo G3 
a SN2

145-101191 
Upínacie čeľuste 
rybinové 50mm 
pre skľučovadlo 
G3 a SN2

145-101194 
Upínacie čeľuste 
trojstupňové pre 
skľučovadlo G3 
a SN2

145-101199 
Upínacie čeľuste 
s čapmi pre 
skľučovadlo G3 a 
SN2 - D200mm

145-101200 
Upínacie čeľuste 
mäkčené pre 
skľučovadlo G3 
a SN2 

145-717784
Obsahuje: Skľučovadlo 100mm, 
50mm upínacie čeľuste, čapové 
čeľuste, závit M33x3,5

145-717780
Obsahuje: Skľučovadlo 80mm, 
50mm upínacie čeľuste, čapové 
čeľuste, trojstupňové čeľuste, závit 
25,4 x 8tpi

AKCIA
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Filter

Cyklónový 
systém

Odpadová 
nádoba

• Odporučené použitie: Profesionálna výroba 
• Príkon (230 V): 1,5 kW • Prietok vzduchu 
(hadica 150 mm): 1600 m3/h • Objem odpadovej 
nádoby: 75 L • Max. podtlak: 1400 Pa 
• Veľkosť častíc: 2 mikróny • Hmotnosť: 65 kg

• Odporučené použitie: Profesionálna výroba 
• Príkon (230 V): 3,0 kW • Prietok vzduchu 
(hadica 200 mm): 2540 m3/h • Objem odpadovej 
nádoby: 250 L • Max. podtlak: 1656 Pa 
• Veľkosť častíc: 2 mikróny • Hmotnosť: 110 kg

121-JCDC-15M

1 108,00 €
1 329,60 € s DPH
Bežná cena 1 429,70 € s DPH
Obj.kód: 121-JCDC-15M

121-JCDC-30T

1 795,00 €
2 154,00 € s DPH
Bežná cena 2 375,00 € s DPH
Obj.kód: 121-JCDC-30T

• Účinná cyklónová technológia. 
• Nízka hlučnosť. 
• Diaľkové ovládanie s časovačom (pre JCDC-3). 
• Účinná filtrácia aj jemného prachu 2 mikróny. 
• Masívne kovové prevedenie. 
• Kovový kontajner na odpad. 
• Čistenie filtračného nástavca bez demontáže. 
• Dvojstupňové filtrovanie pilín a prachu. 
• Mobilné kolesá cyklónu a odpadnej nádoby.

JET JCDC Cyklónové odsávacie jednotky

Súčasť balenia: 
Filtračné nástavce z vlnitého polyesteru, 
Nádoba na odpad kovová, 
Záslepka rozbočky odsávania, 
Rozbočka odsávania, 
Diaľkové ovládanie (len pre JCDC-3)

Diaľkový ovládač

JET Cyklónová filtračná jednotka má 
bezkonkurenčné filtračné vlastnosti a najlepší 
odsávací výkon pri odsávaní triesok a prachu 
od strojov. Dokáže sa jedinečne prispôsobiť 
typu použitia, čo prispieva k jej jednoduchému 
používaniu. Pevná konštrukcia stroja a nižšia 
hlučnosť, než majú odsávače, zaišťujú pohodlnú 
prácu v dielni aj po dlhšej dobe. Pre ľahšie a 
pohodlnejšie ovládanie je cyklón vybavený 
diaľkovým ovládačom (platí pre JCDC-3). 

„Nové cyklónové jednotky zlepšujú a 
posúvajú dopredu svet odsávania“

Mikrofiltračný nástavec na malé častice 
(brúsny prach) do 2 mikrónov sa ponúka 
ako voliteľné príslušenstvo. Tento filter je 
navyše vybavený ovládacou kľukou, ktorou 
otáčate vnútornými lopatkami a čistíte tak 
filter zvnútra bez potreby demontáže, tým 
ľahko udržíte výkon odsávača na maxime.

Múdry tip

Mikrofiltračný nástavec 
pre DC-1100A/DC-1900A

250,00 €
300,00 € s DPH
Bežná cena 330,00 € s DPH
Obj.kód: 121-708739

• Odporučené použitie: Profesionálna výroba 
• Príkon (400 V): 4,25 kW • Podtlak: 1800 Pa 
• Prietok vzduchu (hadica 150 mm): 2900 m3/h 
• Objem odpadového vreca: 2x 200 L 
• Veľkosť častíc: 30 mikrónov • Hmotnosť: 86 kg

• Odporučené použitie: Profesionálna výroba 
• Príkon (230 V): 1,9 kW • Podtlak: 1700 Pa 
• Prietok vzduchu (hadica 150 mm): 1620 m3/h 
• Objem odpadového vreca: 200 L 
• Veľkosť častíc: 30 mikrónov • Hmotnosť: 55 kg

• Odporučené použitie: Kutil 
• Príkon (230 V): 550 W 
• Prietok vzduchu (hadica 100 mm) 900 m3/h 
• Objem odpadového vreca: 55 L 
• Veľkosť částic: 30 mikrónov 
• Hmotnosť: 19 kg

JET Odsávače pilín a prachu s technológiou Vortex Cone

JET odsávače sú určené 
pre dlhodobé použitie 
s vysokým podtlakom a 
výkonom.

s mikrofiltračným nástavcom

s filtračným vakom

s filtračným vakom

Robustné a dobre vybavené odsávacie zariadenia určené pre odsávanie viacerých strojov. 
Motor a špeciálne skonštruované dúchadlo pre vysoký výkon a tichý chod bez vibrácií. 
Odsávač je vybavený veľmi účinným ventilátorom a unikátnou technológiou „Vortex Cone“, 
ktorá udržuje vysoký výkon a zabraňuje predčasnému zaneseniu filtra. Rýchla inštalácia.

DC-1900A

DC-1100A a DC-1100CKM

DC-1100CKM

DC-1100A

DC-1900A

408,00 €
489,60 € s DPH
Bežná cena 524,70 € s DPH
Obj.kód: 121-DC-1100A 726,00 €

871,20 € s DPH
Bežná cena 1 058,40 € s DPH
Obj.kód: 121-DC-1900AT

„Vyberte si svoj odsávač k hobľovačke, či brúske“
VORTEX CONE Technológia
DC1100A a DC1900A odsávače sú 
vybavené unikátnou konštrukciou 
Vortex Cone, ktorá dokáže dlhodobo 
udržovať vysoký výkon 
odsávača a tým zabraňuje 
predčasnému zaneseniu 
filtra. Kužeľová patentovaná 
konštrukcia dokonale oddelí 
odpad zo vzduchu a odvedie 
ho do zberného vaku.

PREHRAŤ 
VIDEO

Dobre vybavené odsávacie zariadenie určené pre 
stroje s menšou produkciou odpadu. Motor a špeciálne 
skonštruované dúchadlo pre vysoký výkon a tichý chod 
bez vibrácií. Rýchla inštalácia. Štyri kolieska umožňujú 
celkovú pohyblivosť. Dodáva sa s piatimi vrecami na 
odpad a filtračným vakom na častice veľkosti nad 30 
mikrónov. Hadica je súčasťou balenia.

JET DC-900A Odsávač 
pilín a prachu

215,00 €
258,00 € s DPH
Bežná cena 286,50 € s DPH
Obj.kód: 121-DC-900AM

610,00 €
732,00 € s DPH
Bežná cena 854,70 € s DPH
Obj.kód: 121-DC-1100CKM

Súčasť balenia: 
• Filtračný vak nad 30 mikrónov 
• Odpadové vrecia 
• 4 ks všesmerné kolieska 
• Odsávacia hadica

filter 2 mikróny

filtračný vak 30 mikrónov

filtračný vak 30 mikrónov

Ponúkané modely mobilných cyklónov sú vhodné k 
umiestneniu v malej dielni alebo strednej remeselnej 
dielni. Jednotlivo sa dajú pripojiť až tri stroje naraz, 
alebo môžete cyklón pripojiť k pevnému rozvodnému 
potrubiu vo Vašej dielni a zabezpečiť tak odsávanie 
všetkých strojov. Mobilné cyklóny poskytujú 
trvale veľkú produktivitu. Ich výhoda oproti 
odsávačom je jasná hlavne pri kombinácii s 
klasickými strojmi a brúskami, kedy vzniká 
veľa jemného prachu. Mikrofiltračný nástavec 
má veľkú filtračnú plochu, ktorú môžete čistiť 
bez demontáže. Tým je zaistený dlhodobý 
komfort filtrácie. Nádoba pre hrubý odpad 
je dostatočne veľká a veľmi ľahko ju môžete 
vyčistiť. Nádoba na odpad je na kolieskach 
a k uvoľneniu, či utesneniu dôjde pomocou 
dvoch excentrov.

AKCIA

AKCIA

AKCIA

AKCIA

AKCIA

AKCIA AKCIA

Hadica odsávacia 
priehľadná pre 
100mm hrdlo

Dĺžka Kód € bez DPH € s DPH

2,5 m FHP-100025 24,20 29,10
5 m FHP-100050 43,20 51,90
10 m FHP-100100 82,50 99,00

Pre odsávanie 
ľahko abrazívnych 
materiálov (hoblín, 
triesok), prachu, 
dymu a pod.

Hadicová spona, D100–122mm, 
9 mm šírka

Špeciálna spona s dvojitým 
mostíkom určená pre 100mm 
odsávacie hadice. Zaručuje 
silný tlak aj pri najnáročnejších 
aplikáciách. Okraje spony sú 
zaoblené a tým nedochádza k 
poškodeniu hadice. Vyrobená 
z nehrdzavejúcej ocele.

8,00 €
9,60 € s DPH
Obj.kód: FHS-102122

JET Hradidlo s Alu priehradkou pre 
hadicu 100 mm
Hradidlo s hliníkovou priehradkou 
je bezpečné a zabraňuje vytváraniu 
statickej elektriny.

12,90 €
15,50 € s DPH
Bežná cena 17,10 € s DPH
Obj.kód: 121-JW1142

JET Koncovka so závitom 
pre hadicu 100 mm

Koncovka je určená pre ľahké upevnenie hadice na 
stroj. Vďaka závitu na koncovce sa dá ľahko pripevniť na 
flexibilnú gumovú hadicu.

6,50 €
7,80 € s DPH
Bežná cena 8,60 € s DPH
Obj.kód: 121-JW1047

JET Redukčná 
multi-koncovka 
pre priemery 
25–150 mm

Redukčná koncovka je 
vďaka sedmim rôznym 
veľkostiam vhodná pre 
pripojenie širokej škály 
zariadení, či elektronáradia.

8,60 €
10,40 € s DPH
Bežná cena 11,40 € s DPH
Obj.kód: 121-JW1039

JET Koleno 90 ° pre 
odsávaciu hadicu 100 mm
Koleno má mierny rádius, ktorý vytvára 
menší odpor vzduchu a zároveň 
minimalizuje riziko upchania potrubia.

8,60 €
10,40 € s DPH
Bežná cena 11,40 € s DPH
Obj.kód: 121-JW1017

JET Odbočka 45 ° pre odsávaciu 
hadicu 100 mm
T-odbočka hadice alebo potrubia 
je vyrobená z veľmi kvalitného 

8,60 €
10,40 € s DPH
Bežná cena 11,40 € s DPH
Obj.kód: 121-JW1015

JET Odbočka 90 ° pre odsávaciu 
hadicu 100 mm
T-odbočka hadice alebo potrubia 
je vyrobená z veľmi kvalitného ABS 
plastu s hladkým vnútorným otvorom.

8,60 €
10,40 € s DPH
Bežná cena 11,40 € s DPH
Obj.kód: 121-JW1013

ABS plastu 
s hladkým 
vnútorným 
otvorom.
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JET JRT-1 Frézovací stolík

Frézovací stolík pre presné frézovanie stopkovými 
frézami väčších priemerov. Je vybavený bezpečnostným 

• Bezpečnostný vypínač: 230 V, 50–60 Hz 
• Max. 1600 W (P1) 
• Max. priemer nástroja: 50 mm 
• Rozmery pravítka: 540-610x75 mm 
• Rozmery stola s rozšírením: 1030x360 mm 
• Hmotnosť: 10 kg

JET JRT-2 
Frézovací stolík

JET JDR-34 Radiálna vŕtačka stolná
Radiálna vŕtačka pre remeslo a profi výroby

• Odporúčané použitie: 
Profesionálna výroba 
• Výkon (230 V): 350 W 
• Otáčky: 500–2500 ot./min 
• Počet rýchlostí: 5 
• Zdvih vretena: 80 mm 
• Uchytenie vretena: MK-2 
• Skľučovadlo max.: 16 mm 
• Rozmery stola: 220x220 mm 
• Priemer stĺpa: 62 mm 
• Hmotnosť: 42 kg

JET JBG Dvojkotúčové brúsky

• Kvalitné zakrytované ložiská. 
• Liatinový kryt motora. 
• Nastaviteľné opierky pre nástroje. 
• Nastaviteľný bezpečnostný štít. 
• Osvetlenie pracovnej plochy.

• Príkon: 450 W 
• Otáčky: 2950 ot./min. 
• Hmotnosť: 10 kg

122,30 €
146,80 € s DPH
Bežná cena 161,10 € s DPH
Obj.kód: 121-JBG-150

Múdry 
tip

„Zvoľte si klasiku pre dlabanie“

• Odporučené použitie: Profesionálna výroba 
• Príkon / Výkon (400 V): 1100 / 940 W 
• Otáčky: 2880 ot./min • Skľučovadlo: 1–16 mm 
• Max. zdvih vretena nad stôl: 140 mm 
• Max. priečny pozdĺžny posuv agregátu: 200 mm 
• Max. priečny pohyb agregátu (do dlabu): 150 mm 
• Rozmery stola: 200x500 mm 
• Hmotnosť: 140 kg

• Presné vedenie vŕtacej hlavy. 
• Dva smery pohybu vŕtacej hlavy. 
• Presné jednopákové prevedenie pohybu. 
• Výkonný motor. 
• Univerzálne skľučovadlo. 
• Vedenie hlavy na šmykových puzdrach. 
• Prevedenie v CE norme.

IGM Dlabačka univerzálna

JET 719A Dlabačka ostrohranná

Presné 
rybinové 
vedenie

Pracovný 
povrch - 
doska MDF

Posuv stola 
v dvoch 
osách

Podstavec 
s úložným 
priestorom

Jedinečná možnosť 
otočenia agregátu o 180°

Dĺžkový 
doraz 
pre 
sériovú 
výrobu

JET Vymedzovací doraz pre použitie 
s otočenou hlavou

voliteľná výbava

982,00 €
1 178,40 € s DPH
Bežná cena 1 301,60 € s DPH
Obj.kód: 121-719A-M

Súčasť balenia: 
• Skľučovadlo 13 mm 
• Hĺbkový doraz 
• Stojan s úložným priestorom 
• Povrch stola z MDF 
• Vŕtacie valcové puzdra 
(15,8; 19; 20,6 a 46 mm) 
• Veľký držiak dielca

„Dlabačka pre Váš 
dokonalý dlab“ „Príslušenstvo pre domáci servis vrtákov“

• Použitie: Profesionálna výroba • Príkon: 1300 W 
• Otáčky: 1450 ot./min • Max. veľkosť dlabacieho dláta: 25x25 mm 
• Skľučovadlo: 13 mm • Max. výška dielca: 195 mm 
• Rozmery stola: 180x520 mm • Hmotnosť: 125 kg

• Ľahké spúšťanie a zdvíhanie vretena je zaistené masívnym 
hrebeňom, ozubeným kolesom v kombinácii s rybinovým 
vedením a plynovým piestom. 
• Bočný hĺbkový doraz pre presnú hĺbku. 
• Rýchloupínací zverák pre rýchle upnutie a uvoľnenie dielca. 
• Otočný agregát o 180° umožňuje vŕtanie zámkov v už 
hotových dverách. 
• Výkonný motor.

Súčasť balenia: 
• Skľučovadlo 
• Stojan s vŕtaciou hlavou a 
ovládacím mechanizmom 
• Upínacií excentr 1 ks

+ ZDARMA 
3 ks vrtákov

1 296,00 €
1 555,20 € s DPH
Bežná cena 1 853,10 € s DPH
Obj.kód: 144-VD16-T

na konci vybavená gumovou rukoväťou, ktorá 
spríjemňuje držanie a presné ovládanie. Výšku vŕtacej 
hlavy voči obrobku je možné jednoducho nastaviť 
ovládacím kolesom. Súčasťou mechanizmu zdvihu je 
orientačná stupnice. Vŕtacia hlava je osadená výkonným 
1500W motorom s konštantnými otáčkami, ktorý 
zaručuje využitie všetkých priemerov dlabacích vrtákov.

Špeciálna konštrukcia vrtákov pre 
„vŕtanie“ obdĺžnikových dier - dlabov pre 
čapy a zámky. Najjednoduchšia výroba 
čapových spojov. Skladá sa z dvoch častí, 
ostrohranného dlabáku a vrtáku. Pre použitie 
na ostrohranných dlabačkách, či vŕtacích 
dlabačkách a vŕtačkách s prípravkom.
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D

Line
Pro�

Ostrohranné dlabacie vrtáky Profi

D Kód € bez DPH € s DPH

6 121-10003306 25,40 30,50
8 121-10003308 25,40 30,50
10 121-10003310 26,90 32,30
12 121-10003312 31,30 37,60
24 121-10003324 64,00 76,80

Neexistuje jednoduchšie ostrenie 
ostrohranných dlabacích vrtákov, než s 
touto sadou. Do kužeľového záhlbníka 
nasadíte príslušnú vodiacu stopku 
podľa priemeru vrtáku v ostrohranom 
dlabáku a niekoľkými otáčkami 
vybrúsite vnútorné ostrie ostrohraného 
dlabáku. Pomocou jemného 
diamantového brúsika, ktorý je 
súčasťou sady, zrazíte na čisto vonkajšie 
otrepy ostrohraného dlabáku.

Naostrený ostrohranný dlabací vrták výrazne zvyšuje 
výkon Vášho stroja. Odporúčame Vám túto dvojicu 
špeciálne vyrobených diamantových kužeľových 
brúsikov pre väčšinu CMT a IGM japonských 
ostrohranných dlabákov a pre štvorcové dláta Veritas.

IGM Diamantový kužeľový brúsik pre 
ostrohranné dlabaciie vrtáky 2 ks

IGM Sada pre ostrenie ostrohraných dlabacích vrtákovNOVINKA

NOVINKA

57,60 €
69,20 € s DPH
Bežná cena 76,80 € s DPH
Obj.kód: FOS-0001

5,00 €
6,00 € s DPH
Bežná cena 6,80 € s DPH
Obj.kód: FOS-0002

Brúsny roztok 100 ml

Brúsny roztok znižuje o 95 % hrdzavenie nástroja pri 
použití namiesto vody. Znižuje možnosť zanesenia a 
zlepšuje výkon diamantového brúsika.

Frézovací stolík JRT-2 je vhodný pre rôzne značky ručných 
frézok. Z výroby sú predpripravené upínacie otvory pre ručnú 
frézku CMT7E a CMT8E, ktoré sú vybavené ľahkým systémom 
zdvihu z vrchnej strany stola. Stredová doska stola je 
skonštruovaná tak, aby sa dala jednoducho odmontovať pre 
vytvorenie otvorov pre ľubovoľnú ručnú frézku. Hmotnosť 
stolíka je v porovnaní s konkurenčnými stolíkmi skoro 
dvojnásobná, čo má pozitívny vplyv na pracovné pohodlie a 
kvalitu frézovania.

„Stabilné a praktické frézovacie stolíky JET“

• Rozmery liatinového stola: 610x360 mm 
• Predĺženie pracovnej plochy: 210x360 mm 
• Rozmery frézovacieho pravítka: 540–610x75 mm
• Max. priemer frézy pod stolíkom: 82,5 mm 
• Odsávanie: 57 mm (100 mm) • Rozmery (DxŠxV): 
1030x360x615 mm • Hmotnosť: 23 kg

vypínačom s možnosťou pripojenia hornej frézky s výkonom až 1600 W. Súčasťou stolíka je pravé a ľavé rozšírenie 
stola na dĺžku 1030 mm, frézovacie pravítko s ochranným odklopným krytom, prítlačný hrebeň a pokosové 
pravítko. Stolík je určený pre umiestnenie na stôl, či na podstavec.

IGM univerzálna dlabačka je určená pre výrobu dlabov a otvorov do dreva a drevu príbuzných materiálov. Pevnú 
a stabilnú konštrukciu ocenia remeselníci a menšie profesionálne výroby. Výhodou je pohyblivá vŕtacia hlava. Pri 
vŕtaní, či dlabaní je obrobok pevne uchytený excentrom a vďaka tomu nemôže dôjsť k jeho uvoľneniu. 
Vďaka celkovej hmotnosti a veľkosti je dlabačka vhodná pre stredne veľké obrobky. Ovládacia páka je 

83,40 €
100,10 € s DPH
Bežná cena 105,50 € s DPH
Obj.kód: 121-JRT-1M

84,20 €
101,10 € s DPH
Obj.kód: 121-719A-MDA

12,20 €
14,70 € s DPH
Obj.kód: 102-DWS/LF/100

382,40 €
458,90 € s DPH
Obj.kód: 121-JDR-34

IGM F370 Dlabací vrták s lámačmi triesok

Vynikajúci výkon 
a trvanlivosť sú 
prednosťou vždy 
precízne vybrúsených 
IGM dlabacích 
vrtákov z nástrojovej 
ocele. Dlabací 
vrták má 2 zuby s 
vybrúsenými lámačmi 
triesky, ktoré rozlámu 
triesku aj pri hlbokých 
dlabov.

D3 d L Kód € bez DPH € s DPH

6 50 105 F370-06061 6,70 8,10
7 55 110 F370-07061 7,20 8,70
8 60 115 F370-08061 7,00 8,40
9 65 120 F370-09061 7,40 8,90
10 70 125 F370-10061 7,10 8,60
11 75 130 F370-11061 9,50 11,40
12 80 135 F370-12061 9,50 11,40
13 85 140 F370-13061 10,00 12,00
14 90 145 F370-14061 9,80 11,80
15 95 150 F370-15061 10,70 12,90
16 100 155 F370-16061 10,30 12,40
17 105 160 F370-17061 11,10 13,40
18 110 165 F370-18061 13,40 16,10
19 115 170 F370-19061 14,40 17,30
20 120 175 F370-20061 15,70 18,90
22 125 180 F370-22061 16,20 19,50
24 125 180 F370-24061 16,80 20,20

AKCIA
AKCIA

AKCIA

AKCIA
AKCIA

AKCIA

AKCIA

AKCIA

180,20 €
216,30 € s DPH
Obj.kód: 121-JRT-2M
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• Príkon: 1000 W 
• Otáčky: 8 000–20 000 ot./min 
• Max. zdvih 0–59 mm 
• Max. priemer frézy: 77,5 mm 
• Hmotnosť 4 kg

Snímateľná 
pružina zdvihu

Frézovacie 
pravítko

Ľahko prístupné uhlíky

Na oboch typoch CMT frézok sa 
dá nastaviť výška frézovania 
vo frézovacom stolíku zhora 
pomocou ručnej kľuky.

Nastaviteľná výška 
frézovania vo 
frézovacom stolíku

CMT 8E Horná frézka 1000 W, 
klieština 8 a 12 mm

• Elektronická regulácia rýchlosti s plynulým štartom 8000 až 20000 ot./min. 
• Dobre prístupné uhlíky. 
• Bezpečnostný kryt vypínača s ochranou proti zapnutiu. 
• Bočné vetracie otvory zamedzujú prenikaniu prachu do motora. 
• Revolverový doraz pre rýchle nastavenie hĺbok rezu. 
• Jednoduché nastavenie výšky frézovania vo frézovacom stolíku. 
• Prepínanie medzi voľnou a pevnou polohou zdvihu frézky. 
• Ochranné kryty. 
• Multifunkčná pracovná doska pre ľahké frézovanie. 
• Rýchle upevnenie a odstránenie multifunkčnej pracovnej dosky.

CMT 7E Horná frézka 2400 W, 
klieština 8 a 12 mm

Prepínanie medzi 
voľnou a pevnou 

polohou zdvihu frézy

Súčasť balenia:  
frézovacie pravítko, koncovka 
pre odsávanie prachu, jemné 
mikrometrické nastavenie, kľúč pre 
ľahkú výmenu nástrojov, klieština 
priemeru 8 amm a 12 mm, návod na 
obsluhu.

Súčasť balenia: 
Frézovacie pravítko, 
Koncovka pre odsávanie prachu, 
Jemné mikrometrické nastavenie, 
Kľúč pre ľahkú výmenu nástrojov, 
Klieštiny priemeru 8 a 12 mm, 
Kľuka pre ľahký zdvih v stolíku, 
Návod na obsluhu

207,00 €
248,40 € s DPH
Bežná cena 273,60 € s DPH
Obj.kód: CMT8E

260,00 €
312,00 € s DPH
Bežná cena 345,80 € s DPH
Obj.kód: CMT7E

IGM Prípravok na dverné zámky 
pre klasické falcové dvere

Veľmi presný prípravok je navrhnutý pre rýchlu 
a presnú výrobu otvorov (dlabov) pre dverné 
zámky na klasických drevených dverách s falcom, 
alebo hliníkových dverí pomocou vŕtačky. Rez je 
hladký, čistý a veľmi rýchlo urobený.

K práci potrebujete len vŕtačku s otáčkami 2000–3000 ot./min 
a so skľučovadlom do 13 mm.

Obsah balenia: Prípravok, trvdokovové frézy priemeru 
16, 20 a 22 mm, Návod na obsluhu.

• Presne a rýchlo vŕta otvor pre zámok pomocou vŕtačky. 
• Pre klasické drevené, aj hliníkové dvere. 
• Rychlodorazy pre jednoduché nastavenie dĺžky a hĺbky. 
• Možnosť dovybaviť sadou na vŕtanie otvorov pre káble. 
• Súčasťou 3 tvrdokovové frézy priemeru 16, 20 a 22 mm pre veľmi čistý rez.

• Adaptér pre veľmi hlboké vŕtanie. 
• Použitie pre vŕtanie dier priamo cez stranu dverí. 
• Pre montáž elektrických zámkov atď. 
• Zaisťuje správne a presné vedenie vrtáku.

Pomocou redukcie a dlhého vrtáka vyvŕtate 
dlhé otvory cez celú šírku dverí pre kabeláž na 
elektrické zámky a pod.

Redukcia sa dá použiť len s vŕtacím 
prípravkom na dverné zámky. Redukcia 
sa nasadí na vodiace puzdro prípravku. 
Dlhý vrták je presne vedený do rezu. 
Dlhý vrták je k dispozícii ako samostatné 
príslušenstvo.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Fréza HM pre drevené dvere - D16mm 137-CWB16 18,70 22,50
Fréza HM pre drevené dvere - D18mm 137-CWB18 18,70 22,50
Fréza HM pre drevené dvere - D20mm 137-CWB20 18,70 22,50
Fréza HM pre drevené dvere - D22mm 137-CWB22 18,70 22,50
Fréza pre hliníkové dvere - D16mm 137-NAB16 9,41 11,30
Redukcia na dlhé otvory 137-DBB-LDA 16,30 19,60
Dlhý vrták 950 mm 137-10950 24,30 29,20
Dlhý vrták 1250 mm 137-101250 29,10 35,00

150,60 €
180,80 € s DPH
Bežná cena 199,20 € s DPH
Obj.kód: 137-JIG2

CMT Šablóny pre dlabané misky

Šablóny Vám zostanú už navždy a môžete ich 
kombinovať k viac než len jednému typu mís, 
či podnosov. Takže s trochou fantázie môžete 
vytvoriť naozaj zaujímavé tvary. Klieštinovú 
upínaciu hlavu použijete ako predĺženie v 
prípade výroby hlbšej misy.

CTMP-101
400 x 400mm

CTMP-103 
400 x 400mm

CTMP-105
330 x 300mm

CTMP-012 CTMP-011

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Šablóna 011 CTMP-011 13,30 16,00
Šablóna 012 CTMP-012 15,80 19,00
Šablóna 101 CTMP-101 18,50 22,20
Šablóna 103 CTMP-103 18,50 22,20
Šablóna 105 CTMP-105 18,50 22,20

Systém frézovania ornamentov CMT 
predstavuje revolučné riešenie, ktoré vytvára 
jedinečné ornamenty rôznej hĺbky pomocou 
hornej frézky.

Sada obsahuje: 
frézu na ornamenty, 
šablónu na zásuvky 
klasický vzor A a rám 
na zásuvky.

Výhodná sada obsahuje frézu na 
ornamenty a šablónu na zásuvky 
s rámom s klasickým vzorom 
A. Za zvýhodnenú cenu získate 
najpoužívanejší vzor a frézu na 
ornamenty. Kedykoľvek si môžete 
dokúpiť ďalšie vzory a rámy z našej 
ponuky.

CMT CRCS 
Start1 Sada na 
ornamenty

A

„Vyberať si môžete z viac než  30 vzorov ornamentov“

„Potešte druhých krásnou a originálnou miskou“

124,40 €
149,30 € s DPH
Bežná cena 164,60 € s DPH
Obj.kód: CRCS-START1

• Odporučené použitie: Remeselník 
• Rozmery liatinového stola: 800x600 mm 
• Rozmery frézovacieho pravítka: 840-900x75 mm 
• Maximálny priemer frézy pod stolíkom: 95 mm 
• Odsávanie: 57 mm 
• Rozmery (DxŠxV): 900x600x1000 mm 
• Hmotnosť: 26,5 kg

• Ľahká stabilná konštrukcia. 
• Pravítko a prítlaky v základnej výbave. 
• Upnutie všetkých typov frézok. 
• Veľká pracovná plocha.

CMT Frézovací stolík

Súčasť balenia: • Stredová doska s redukčnými krúžkami - C99911033 
• Priehľadné bezpečnostné krytky - C99911006 • Horný prítlak materiálu - C99911008 
• Prítlačný hrebeň - C99911009 • Uhlové pravítko - C99911010

CMT frézovací stolík bol navrhnutý pre 
remeselníkov a domácich majstrov, 
ktorým vyhovuje štandardné prevedenie 
pracovného zariadenia. Frézovací 
stolík rozširuje využitie a možnosti 
ručných frézok. Vďaka skúsenostiam 
značky CMT ponúka frézovací stolík 
ideálnu kombináciu ceny a úžitkových 
vlastností. Pracovnú plochu tvorí MDF 
laminátová doska s veľkosťou 80x60x2,5 
cm. Pohodlnú pracovnú výšku 90 cm 
zaisťuje stojan z pevnej ocele s výškovo 
nastaviteľnými nohami. Stredová doska 
je pripravená pre upnutie a využitie 
CMT horných frézok. Dajú sa však upnúť 
všetky frézky ľubovoľných značiek a 
modelov na trhu.

296,00 €
355,20 € s DPH
Bežná cena 457,80 € s DPH
Obj.kód: C99911000

NOVINKA

CMT Sada Fréza so šablónou 
pre dlabané misky, S=12

S CMT šablónou CBTS-002 ľahko 
vytvoríte rozdelené misky a podnosy. 
Sukovníkom najprv nahrubo vyvŕtate 
jednotlivé miskové dutiny. Potom 
môžete žliabkovacou frézou načisto 
zahladiť tvar jednotlivých segmentov. 
Výsledné misy a podnosy sú krásne a 
zanechajú v každom obdiv a úžas.

85,20 €
102,30 € s DPH
Bežná cena 112,70 € s DPH
Obj.kód: CBTS-002

• Príkon: 2,4 kW 
• Otáčky: 8000–20000 ot./min 
• Max. zdvih: 0–68 mm 
• Max. priemer frézy: 79 mm 
• Hmotnosť: 6 kg

„Ideálne horné frézky pre Váš frézovací stolík“

„Vybavte sa na pohodlné frézovanie“

AKCIA

AKCIA

AKCIA

AKCIA

AKCIA

AKCIA
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Popis Kód € bez DPH € s DPH

473 ml 123-9104 5,70 6,90
3,78 l 123-9106 21,70 26,10

Disperzné lepidlo na 
drevo s predĺženou 
dobou montáže má 
rovnaké vlastnosti 
ako Titebond Original. 
Poskytuje však viac času 
pre lepenie zložitejších 
zostáv. Použitie v 
interiéroch, hlavne v 
exponovaných častiach, 
ktoré sú vystavené vyšším 
teplotám, akými sú napr. 
kuchynské linky, obklady 
radiátorov a pod.

• Veľmi pevné disperzné lepidlo. 
• Použitie len v interiéri. 
• Dlhšia fixačná doba než Original. 
• Zvýšená odolnosť voči vyšším teplotám.

Titebond Extend 
Lepidlo na drevo

Titebond Quick & 
Thick (No-run, No-drip) 
Lepidlo na drevo

Disperzné lepidlo s 
najrýchlejšou fixáciou, 
veľmi rýchlo zasychá. 
Ideálne pre lepenie 
napríklad okrasných 
líšt a ďalších projektov 
požadujúcich rýchle 
lepenie bez stekania. 
Jednoduché použitie a 
rýchla fixácia, ktorá však 
dostatočne dovoľuje 
vyrovnanie dielov.

• Veľmi pevné disperzné lepidlo. 
• Použitie len v interiéri. 
• Veľmi krátka fixačná doba. 
• Spoj je silnejší než pevnosť dreva.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

237 ml 123-2403 3,30 4,00
473 ml 123-2404 5,70 6,90

CMT Kutúč pre zásmolky

Nový 100mm CMT kotúč pre zásmolky s teflónovým 
oranžovým povrchom je vyrobený z akostnej ocele. 
Telo je osadené 4 tvrdokovovými zubami, ktoré 
garantujú dlhú životnosť. D100x22x8 R30mm Z4. 
Určené pre lamelovacie frézky

CMT Kotúč lamelovací pre 
lamelové spoje

Nový 100mm CMT lamelovací kotúč s teflónovým 
oranžovým povrchom je vyrobený z akostnej ocele. 
Telo je osadené tvrdokovovými zubami, ktoré 
garantujú dlhú životnosť. D100x3,96 d22 Z6 HM 
striedavý zub. Určené pre lamelovacie frézky.

70,80 €
85,00 € s DPH
Bežná cena 105,30 € s DPH
Obj.kód: C24000404

18,90 €
22,70 € s DPH
Bežná cena 28,50 € s DPH
Obj.kód: C24000604 TMTM

IGM Fachmann M990 Vyspravovacie 
lodičky
• Prevedenie SMREK. 
• Veľkosť 13, R100 (68x8,1x14,1 mm). 
• K dispozícii v balení po 200 ks.

Vyspravovacie lodičky (zásmolky) sú určené pre 
vyspravovanie chýb v masívnom dreve (smolníky a 
praskliny). Po vyfrézovaní drážky vlepte vysprávku 
disperzným lepidlom a po jeho zaschnutí odbrústejeho 
prečnievajúcu časť.
Popis Kód € bez DPH € s DPH

Balenie 200 ks M990-03013 7,40 8,90

IGM Fachmann M990 Spojovacia lamela

• Držaná tolerancia tak, aby neboli voľné, ani tesné. 
• Pri kontakte s disperzným lepidlom zväčší veľkosť. 
• K dispozícii v balení po 100 ks a 1000 ks.

Lamely sú vyrábané z lisovaného tvrdého dreva. 
Lamely sú mierne zlisované z výroy, takže pri kontakte 
s lepidlom upevnia spoj.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Veľkosť 10, 100 ks M990-02011 3,00 3,60
Veľkosť 10, 1000 ks M990-02010 23,60 28,40
Veľkosť 20, 100 ks M990-02021 3,00 3,60
Veľkosť 20, 1000 ks M990-02020 23,60 28,40

IGM FKP656 Vrtací prípravok sada 
656mm + ZDARMA 100ks kolíkov 8x35

Presnosť a jednoduchosť pri vŕtaní kolíkov. Vŕtací prípravok 
automaticky vytvára presný rohový spoj s fazetkou 0,5 
mm. Koncové dorazy prípravku zaisťujú zarovnanie 
spájaných dielcov z prednej, či zadnej strany.

• Pre kolíkovanie na hrane dielca. 
• Pre spájanie na konfirmáty. 
• Možnosť upnutia vrtákov rôznych priemerov. 
• Rozstup otvorov podľa európskej normy.

Súčasť balenia: 
Vŕtací prípravok 656 mm so 4 upínacími pätkami, 
Vŕtacie vreteno FKP101 pre kolíkové spoje, 
Krúžok pre rýchlu zmenu hĺbky o 15 mm (pre kolíky 35 mm), 
Kolíkovací vrták HM D 8x30 S8, 
Centrovací kolík 8 mm, Inbus pre vŕtacie puzdro, 
100 ks kolíkov 8x35 mm

Kolíky i konfirmáty je možné 
vyrábať jednoduchou výmenou 
vrtákov vo vŕtacom puzdre.

Univerzálny vŕtací prípravok je určený pre presné a produktívne ručné kolíkovanie nábytkových 
dielcov. Docielite vysokú presnosť a produktivitu práce. Jednotlivé pozície dier sú 
skonštruované s rozstupom 32 mm, čo zodpovedá štandardnej euro norme pre strojné 
kolíkovanie dielcov. Prípravok je určený pre použitie s našimi kolíkovacími 
vrtákmi s HM tvrdokovovou špičkou, ktoré sú upnuté vo vŕtacom puzdre 

136,40 €
163,70 € s DPH
Bežná cena 180,50 € s DPH
Obj.kód: FKP656-set

Vrtání konfirmátů

„Prípravky preverené vŕtaním, kolíkovaním a spájaním“

Silný motor 
710W

Integrovaná 
rukoväť na 
pravítku

Hliníkové 
uhlové pravítko 
s presným 
nastavením

Sklápacie 
pravítko 0°–90° s 

prednastavenými 
uhlami po 22,5°

Hliníkový kryt 
prevodovky

IGM Fachmann MJS104K 
Lamelovacia frézka

• Silný motor a hliníková prevodovka. 
• Revolverový hĺbkový doraz pre nastavenie 6-tich hĺbok frézovania. 
• Uhlové sklápacie pravítko 0–90 ° s integrovanou rukoväťou. 
• Šmykové vedenie pre maximálnu záťaž.

Presná a príjemná 
frézka na 
ovládanie. Rukoväť 
je pripevnená na 
pravítku, takže 
pevne držíte stroj s 
pravítkom na dielci 
a druhou rukou 
posúvate frézku po 
vodidlách do rezu.

Revolverový 
hĺbkový doraz

• Príkon: 710 W 
• Otáčky: 9 000 ot./min 
• Max. hĺbka rezu: 20 mm  
• Kotúč: 100x22 mm 
• Šírka kotúča - drážky: 4 mm 
• Nastaviteľné pravítko: 0–45–90 ° 
• Hmotnosť: 2,8 kg

192,60 €
231,20 € s DPH
Bežná cena 286,80 € s DPH
Obj.kód: MJS104K

„Lamelovačka pre Vašu kvalitnú prácu“

IGM FKP900 Vrtacia šablóna sada 900mm + 
ZDARMA 100ks kolíkov 8x35

Práca so šablónou je veľmi rýchla. Na vŕtacou puzdre nastavíte hĺbku vŕtania a upnete 
ho do Vašej vŕtačky. Vložíte prípravok na dosku, opriete o dorazy a pripnete svorkami, 
alebo len pevne pridržíte druhou rukou. Vďaka kolíkovaciemu vrtáku s vodiacim 
hrotom a predrezmi, vyvŕtate otvory ľahko, presne a bez otrepov na okraji otvora. Je 
to jednoduché a veľmi rýchle.

Pre kolíkovanie do plochy Vŕtanie úchytiek Otvory pre NK pánty Otvory pre podpery políc

Kolíkovacia šablóna do plochy má 
integrované šablóny pre podpery 
políc a NK pánty.

• Pre kolíkovanie do plochy. 
• Otvory pre konfirmáty do plôch. 
• Pre nosiče políc. 
• Pre vŕtanie úchytiek. 
• Pre NK závesy (Hettich, Blum, Mepla, Grass a ďalšie).

Vrtacie vreteno nahradzuje už 
značne zastaralý a namáhavý 
systém kalených oceľových 
puzdier a lacných oceľových 
vrtákov, ktoré vydržia byť ostré 
v lamine naozaj len pár dier.

Jednoduchosť a rýchlosť - ľahké 
spracovanie celého korpusu

Navyše zľava 
-10% od 5ks

IGM Vŕtacie vreteno FKP101 je určené pre univerzálnu 
vŕtaciu šablónu FKP900 a vŕtacie prípravky FKP400 
a FKP656. Jedinečné vŕtacie puzdro nahradzuje 
už značne zastaralý a namáhavý systém kalených 
oceľových puzdier a lacných oceľových vrtákov, ktoré 
vydržia ostré v lamine naozaj len pár dier. Vŕtacie 
puzdro tiež umožňuje použitie rôznych priemerov 
kolíkovacích HM tvrdokovových vrtákov od 3 do 12 
mm s priemerom stopky 8 mm.

IGM Vŕtacie vreteno pre vŕtacie 
prípravky FKP656 a FKP900

Krúžok pre 
vŕtanie 15 mm 
do plochy

FKP101-8

FKP101
FKP102

IGM Vŕtacie 
vreteno s 
predĺženým 
zdvihom 
FKP102

Obsah balenia: 
Vŕtacie vreteno, 
Inbus pre nastavenie hĺbky a upnutia vrtáku, 
Centrovací kolík 5 mm a 7 mm

118,30 €
142,00 € s DPH
Bežná cena 156,60 € s DPH
Obj.kód: FKP900-set

4-špirálové drážky

D Kód
€ bez 
DPH

€ s DPH Kód
€ bez 
DPH

€ s DPH

3 C30603021 12,90 15,50
5 C30605011 9,00 10,80 C30705011 9,50 11,40
6 C30606011 9,30 11,20 C30706011 9,80 11,80
7 C30607011 10,00 12,00 C30707011 10,50 12,60
8 C30608011 10,00 12,00 C30708011 10,50 12,60
9 C30609011 11,00 13,20 C30709011 11,30 13,60
10 C30610011 10,80 13,00 C30710011 11,30 13,60
12 C30612011 12,00 14,40 C30712011 12,90 15,50

D

C306=30
C307=40

20

D8

C306=55,5
C307=67

CMT 306/307 Vrták kolíkovací 
nepriechodzí

CMT 368 Vrták kolíkovací priechodzí

D

2043

D8

70

D Kód € bez DPH € s DPH

5 C36805011 11,90 14,30
6 C36806011 12,40 14,90
7 C36807011 13,20 15,90
8 C36808011 13,40 16,10

Univerzálna vŕtacia šablóna je určená pre presné a produktívne ručné kolíkovanie nábytkových dielcov do plochy s 
Euro rozstupom 32 mm, pre vŕtanie dier nosičov políc priemeru 3 a 5 mm, pre vŕtanie otvorov pre úchytky, pre vŕtanie 
a značenie otvorov pre NK pánty. FKP900 obsahuje šablóny pre predvŕtanie dier najpoužívanejších NK pántov. So 
šablónou FKP900 zhotovíte diery pre Euro skrutky, či skrutky podložiek pántov na korpusovom dielci, 
a tiež predvŕtate diery pre pánty na dvierkach vrátane označenia stredu misky NK pántu. S 
FKP900 docielite vysokú presnosť a produktivitu práce ako v dielni, tak na montáži. 
Šablóna je určená pre použitie s vŕtacím vretenom FKP101, do ktorého je 
možné upnúť vrtáky rôznych priemerov od 3 do 12 mm.

25,50 €
30,60 € s DPH
Obj.kód: FKP101 30,30 €

36,40 € s DPH
Obj.kód: FKP102

AKCIA

AKCIA

AKCIA

AKCIA

AKCIA AKCIA

AKCIA

AKCIA AKCIA

rovnakým spôsobom ako v 
kolíkovačke.
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Múdry tipCMT C998002 Klzivo na drevo

Zabraňuje nalepovaniu živice. 
Konzervuje kovové časti strojov a 
nástrojov. Odpudzuje vlhkosť. Klzivo 
je možné aplikovať rozprašovačom, 
alebo nanášať hubkou na pracovné 
pláty stolov. Po použití klziva 
dosiahnete plynulý posuv materiálu 
a tým čisto opracovaný povrch.

Množstvo Kód € bez DPH € s DPH

1 l C99800201 11,70 14,10
5 l C99800203 41,60 50,00

CMT Industrial Pílový kotúč na železo

Perfektné „SUCHÉ“ rezanie na všetkých typoch píl na kovy aj 
na drevo. Excelentná kvalita rezu. Špeciálny typ zubov spolu 
s výberovou kvalitou tvrdokovových rezných hrán zaručuje 
dlhú životnosť.

Ideálny pre tieto typy materiálov: • mäkká a tvrdá oceľ, liatina, 
profilovaná liatina, oceľové trubky a plechy • profily pre hliníkové 
dvere a okná, sendvičové panely s PVC povrchom • sendviče s oceľovým 
povrchom, garážové brány, fasádne panely • kovanie nábytkové, 
šatníkové tyče, kovania na posuvné dvere a pod.

Plasty Železo Oceľ

VÝBORNÉ VÝBORNÉ VÝBORNÉ

Pílové kotúče na nehrdzavejúcu oceľ so 
zvýšenou odolnosťou proti opotrebovaniu.

Ideální na nerez

ŽIVOTNOST
DLOUHÁ

Trapézové zuby z extra tvrdého tvrdokovu pre 
rezanie lamina, drevotrieskových dosiek a MDF. 
Vysoká životnosť. Pre píly s predrezom.

CMT Chrome Pílové kotúče na lamino, 
DTD a MDF pre píly s predrezom

Preglejka
VÝBORNÉ

Lamino
VÝBORNÉ

ŽIVOTNOST
DLOUHÁ

„Za kvalitou kotúčov CMT stojí doživotná záruka“

D d Z Kód € bez DPH € s DPH

250 30 80 COMBI3 C28168010M 51,50 61,80
300 30 96 COMBI3 C28169612M 63,10 75,80
350 30 108 COMBI3 C28170814M 80,50 96,60

ODHLUČŇOVACIE 
DRÁŽKY S VÝPLŇOU a 

EXPANZNÉ DRÁŽKY

STABILIZÁTOR 
PNUTIA

PRECÍZNE 
OSTRENIE

TROJVRSTVOVÉ 
SPÁJKOVANIE

na pílové 
kotúče

CMT Chrome Predrezové pílové 
kotúče

Kvalitné ORANGE CHROME predrezové dvojdielne 
pílové kotúče pre píly s predrezovým agregátom. 
Chrómovaný povrch redukuje prichytávanie zvyškov 
lepidla a živice na kotúč. Ideálne pre rezanie lamino 
dosiek. Extra tvrdé tvrdokovové zuby.

D d Z Kód € bez DPH € s DPH

120 20 12 C28972024H 44,50 53,40
120 22 12 C28972024K 44,50 53,40
125 20 12 C28972524H 44,50 53,40

Lamino

VÝBORNÉ

Šírka zubu: 2,8–3,6 mm Zuby: 
Striedavo šikmé 5°.

CMT CHROME Pílový kotúč 
pre pozdĺžne a priečne rezy

Nová rada pílových kotúčov s chrómovaným povrchom, ktorý redukuje prichytávanie zvyškov lepidla a živice 
na telo kotúča. Má nové tlmiace žliabky vyplnené oranžovým polyuretánom pre zníženie vibrácií a hlučnosti. 
Striedavo šikmé zuby z extra tvrdého tvrdokovu pre rezanie mäkkého a tvrdého dreva, preglejky, škárovky atď. 
Vysoká životnosť.

pre pozdĺžne rezy

pre pozdĺžne a priečne rezy 
univerzálne

pre finálne priečne 
rezy a lamino

Drevo

VÝBORNÉ

Preglejka

VÝBORNÉ

Preglejka

VÝBORNÉ

Lamino

VÝBORNÉ

Drevo

DOBRÉ
Preglejka

DOBRÉ

CMT Čistiaca emulzia 
pre nástroje

Pre perfektné očistenie drevoobrábacích nástrojov 
od smoly a ďalšieho znečistenia. Bezpečná a netoxická 
emulzia zvyšuje životnosť nástrojov.

Množstvo Kód € bez DPH € s DPH

0,5 l C99800101 11,50 13,80
3,8 l C99800103 40,80 49,00

Múdry tip

CMT Sady kotúčov na lamino

Najlacnejšie sady kvalitných CMT kotúčov určené k 
deleniu laminotrieskových materiálov. Hlavný kotúč s 
trapézovým zubom a skladaný predrezový kotúč.

Lamino

VÝBORNÉ

D d Z Kód € bez DPH € s DPH

300
100

30
20

96
20 FA-300100 92,60 111,20

300
120

30
20

96
24 FA-300120 92,60 111,20

CMT Sada drážkovacích 
pílových kotúčov

CMT sada pre drážkovanie je vynikajúcim nástrojom pre presné drážkovanie 
dosiek na píle. Negatívny uhol čela -5 ° zaručuje hrany drážok bez otrepov. 
Sada sa skladá z dvoch krajných kotúčov, šiestich vnútorných pílových lamiel 
a dištančných krúžkov 4 ks 0,1 mm; 2 ks 0,2 mm; 2 ks 0,3 mm; 2 ks 0,5 mm. 
Kombináciou lamiel a dištančných krúžkov dosiahnete požadovanú šírku drážky.

Šírka zubu: 6,35–22,23 mm 
Zuby: FTG+ATB

• CMT design proti spätnému rázu. 
• Exkluzívna CMT kompozícia tvrdokovových zubov. 
• Laserom spracovaný kotúč tvrdosti 42-44 Rockwella 
vyrobený z nemeckej ocele. 
• Pre presné rezy bez otrepov.

K

Perfektný rez drážky, bez 
otrepov a vyštipovania v 
mäkkom / tvrdom dreve, 
preglejke, lamine, OSB, či 
drevotrieske.

D d Z Kód € bez DPH € s DPH

200 30 24 C23052408M 171,50 205,80

Voskové mazivo, 342g
Predlžuje životnosť ostria zubov, znižuje 
zahrievanie kotúča pri rezaní. Vhodné 
pri rezaní hliníka. Odporúčame nanášať 
v pravidelných časových intervaloch. 
Nanášajte priamo na zub vypnutej píly.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

324 g 102-TRENDIWAX 12,00 14,40

Priečny rez dreva bez klincov (< 175 mm), rezanie 
surového a palivového dreva (D < 175 mm).

ŘEZ
UNIVERZAL

hrubý
rovnýCENA

VÝKON
<175mm

HCS Basic WOOD9”/3TPI
225mm/8.5mm JS1111K

stromy
příčný řez

dřevo

Rezanie dreva a konštrukčných dosiek HCS

Balení I L H K TS TPI Kód € bez DPH € s DPH

5ks 205 225 19 1,25 8,5 3 C-JS1111K-5 11,30 13,60

Priečny rez dreva bez klincov (< 190 mm), rezanie surového dreva. Vhodné pre 
prerezávanie stromov (D < 190 mm) a rezanie palivového dreva ( D < 190 mm).

ŘEZ
RYCHLÝHCS Top WOOD9-1/2”/5TPI

240mm/5mm JS1531L hrubý
rovný <190mmstromy

příčný řez
dřevo

Balení I L H K TS TPI Kód € bez DPH € s DPH

5ks 220 240 19 1,50 5 5 C-JS1531L-5 13,50 16,20

Priečny rez dreva bez klincov (< 100 mm), rezanie surového dreva. Vhodné na 
prerezávanie stromov (priemer < 100 mm). Vynikajúci pre oblúkové a šikmé rezy.

ŘEZ
UNIVERZAL

hrubý
rovný jemný obloukCENA

VÝKON
zanořovací <100mmJS617K HCS Basic WOOD6”

/3
TP

I
15

0m
m

/8
.5

m
m

stromy
příčný řez

dřevo

Balení I L H K TS TPI Kód € bez DPH € s DPH

5ks 130 150 19 1,25 8,5 3 C-JS617K-5 9,70 11,70

Rezanie stavebného dreva (< 100 mm), drevených stien (< 100 mm), drevotriesky, MDF 
(6–60 mm), preglejky (< 100 mm). Vynikajúci pre zanorovacie rezy.

jemný oblouk zanořovací <100mm
JS644D HCS Top WOOD6”

/6
TP

I
15

0m
m

/4
.3

m
m

příčný řez
dřevoŘEZ

JEMNÝ
dřevostavby desky

jemný
rovný

Balení I L H K TS TPI Kód € bez DPH € s DPH

5ks 130 150 19 1,25 4,3 6 C-JS644D-5 8,30 10,00

D d Z Kód € bez DPH € s DPH

250 30 40 COMBI3 C28564010M 34,70 41,70
300 30 48 COMBI3 C28564812M 48,60 58,40
350 30 54 COMBI3 C28565414M 59,50 71,40
400 30 60 COMBI3 C28566016M 87,80 105,40

D d Z Kód € bez DPH € s DPH

250 30 60 COMBI3 C28566010M 41,60 50,00
300 30 72 COMBI3 C28567212M 53,90 64,70
350 30 84 COMBI3 C28568414M 71,30 85,60
400 30 96 COMBI3 C28569616M 109,70 131,70

D d Z Kód € bez DPH € s DPH

250 30 80 COMBI3 C28568010M 55,50 66,60
300 30 96 COMBI3 C28569612M 66,90 80,30
350 30 108 COMBI3 C28570814M 82,20 98,70

CMT Pílový kotúč na cementotrieskové 
dosky

dlhšia životnosť než 
tvrdokovové kotúče
Pílové kotúče s kónickým, alebo rovným diamantovým 
zubom pre delenie extra tvrdých materiálov, akými sú: 
DuPont Corian®, cementotrieskové a cementovláknité 
dosky, MDF, DTD, termoplasty a sádrokartón.

60X 

DOBRÉ

D d Z Kód € bez DPH € s DPH

160 20 10 2/6/32 C23616010H 90,10 108,20
190 30 12 2/7/42 C23619012M 126,50 151,80
250 30 16 COMBI3 C23625016M 161,00 193,20
300 30 20 COMBI3 C23630020M 204,00 244,80

DOBRÉ

D d Z Kód € bez DPH € s DPH

254 30 60 COMBI3 C22606010M 75,00 90,00
305 30 80 COMBI3 C22608012M 97,70 117,30
355 30 90 COMBI3 C22609014M 109,50 131,40

D d Z Kód € bez DPH € s DPH

250 30 72 COMBI3 C22657210M 79,80 95,80
305 25,4 80 C22658012 107,80 129,40
355 25,4 90 C22659014 119,80 143,80

AKCIA

AKCIA

AKCIA

AKCIA

AKCIA
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CMT Multifunkčná 
oscilačná píla 300W
CMT multifunkčná oscilačná píla má výkonný 300 wattový motor s regulovateľnou rýchlosťou 
otáčok, umožňujúci široké využitie naprieč obormi. Robustná konštrukcia prevodovky umožňuje 
lepší prenos sily na nástroj. Rýchloupínací systém uľahčuje výmenu nástavcov.

• Odporučené použitie: Remeselník • Príkon: 300 W • Voľnobežné otáčky: 11000–21000 ot./min 
• Vibrácie: 19,7 m/s2 • Typ otvoru upnutia: Univerzálne • Amplitúda: 1,5 m/s2 • Hmotnosť: 1,2 kg

• Rýchloupínací systém nástavcov. 
• Dodávané s rukoväťou a odsávaním. 
• Výkonný motor 300 W. 
• Elektronická zmena otáčok. 
• Praktické držanie stroja. 
• Manuálna výmena nástroja pomocou kľúča. 
• Bohatá ponuka príslušenstva pre široké použitie.

Obsah balenia: 
• 1x Multifunkčný nástroj 
• 1x Rukoväť 
• 1x Odsávanie 
• 1x Manuál 
• 1x Plastový kufor

Fachmann Digitálny hĺbkomer

Digitálny hĺbkomer je určený pre jednoduché a presné nastavenie 
nástroja v horných frézkach, frézovacích stolíkoch, spodných 
frézkach, či pílach. Dosadacie plochy majú rozstup 60 mm. Môžete 
merať nastavenie nástroja až do 80 mm alebo otvory až do hĺbky 55 
mm pomocou odnímateľného meracieho kolíka. Telo hĺbkomeru je 
vyrobené z tvrdého plastu a oceľové 
posuvné pravítko má stupnicu v 
mm aj v palcoch. Nohy sú vybavené 
magnetom pre lepšie prichytenie k 
oceľovým stolom strojov.

20,00 €
24,00 € s DPH
Bežná cena 28,10 € s DPH
Obj.kód: MDH-001

Stopkové frézy FACHMANN so zavrtávacím 
HM zubom sú ideálne pre frézovanie drážok. 
Zavrtávací zub uľahčuje zanorenie frézy do 

Stopka 12 mm

Stopka 8 mm

Stopka 8 mm

D x I Z Kód € bez DPH € s DPH

8 x 20 20 x 4,1 x 1,1 F041-08081 45,10 54,20
10 x 30 30 x 5,5 x 1,1 F041-10081 45,10 54,20
12 x 30 30 x 5,5 x 1,1 F041-12081 49,20 59,10
14 x 30 30 x 5,5 x 1,1 F041-14081 52,50 63,00

D x I Z Kód € bez DPH € s DPH

12 x 50 50 x 5,5 x 1,1 F041-12521 58,30 70,00

IGM F041 Drážkovacie žiletkové frézy Z1

Fréza s jedným mininožom a upínacím klinom. Pozdĺžna a priečna drážka mininoža umožňuje lepšie 
nastavenie a zabezpečenie proti axiálnemu pohybu noža. Pre frézovanie a dokončovanie, postupné 
zavrtávanie a drážkovanie v doskových materiáloch (lamino, DTD, MDF), či v tvrdom dreve. Použitie 
pre ručné frézovanie, alebo v CNC obrábacích centrách.

Typy F043-196 a F045-
193 / 95 sú určené 
pre orezávanie, 
kopírovanie 
a formátovanie 
podľa šablóny pri 
použití šablóny zhora. 
Pre opracovanie 
doskových materiálov 
(lamino, DTD, MDF), či 
tvrdého dreva.

Stopka 12 mm

Stopka 12 mm

Stopka 8 mm

tvrdé 
drevo

lamino drevotrieska MDF Corian

F045-165

IGM F045 Drážkovacia 
žiletková fréza Z2

D x I Z Kód € bez DPH € s DPH

16 x 48,3 48,3 x 12 x 1,5 F045-16531 47,80 57,40

D x I Z Kód € bez DPH € s DPH

16 x 35 28,3 x 12 x 1,5 F045-16481 55,50 66,60

D x I Z Kód € bez DPH € s DPH

19 x 48,3 48,3 x 12 x 1,5 F045-19521 53,00 63,60

Stopka 12 mm

Stopka 20 mm

Stopka 8 mm

IGM Fachmann M110, 
M111 Drážkovacie frézy so 
zavrtávacím HM zubom

Zavrtávací HM 
zub pre ľahké 
zavŕtanie do 
materiálu

D I L Kód € bez DPH € s DPH

12 40 80 M110-92081 21,00 25,20

D I L Kód € bez DPH € s DPH

12 50 92,1 M111-92521 25,00 30,00

Stopka 12 mm

Stopka 8 mm

IGM Fachmann M112 
Drážkovacia fréza s ložiskom

Pre vyfrézovanie presnej, či zložitej 
drážky je na tejto stopkovej fréze nad 
hlavným ostrím upevnené ložisko, 
pomocou ktorého sa dá kopírovať 
šablóna, ktorú upevníte nad obrábaný 
materiál.

D I L Kód € bez DPH € s DPH

12 25 61 M112-12081 14,40 17,30
16 25 65 M112-16081 19,20 23,10

D I L Kód € bez DPH € s DPH

19 50 61 M112-19021 28,40 34,10

CMT C900622 
Zaoblovacia 
obojstranná fréza 
R2+R3mm

Vytvorte úžasné dekorácie s 
touto CMT frézou! Má dvojitý 
rádius R2mm a R3mm, ktorý 
zmeníte jednoduchým otočením 
frézovacích kotúčov. Vymeniteľné 
podložky sú súčasťou balenia. 
Len pre použitie s frézovacím 
stolíkom. Nepoužívajte pri 
ručnom frézovaní.

��

�

�

�

�

CMT C923A Tanierová 
drážkovacia fréza s ložiskom

D I Kód € bez DPH € s DPH

47,6 3 C92333011A 35,90 43,10
47,6 4 C92334011A 35,90 43,10
47,6 5 C92335011A 35,90 43,10

CMT C955 Fréza na 
spoje 22,50-45°

POUŽITIE: Ideálne pre výrobu 
rohových spojov v materiáli 
hrúbky 28,5 mm.

D I t Kód € bez DPH € s DPH

70 31,7 15 - 28,5 C95550311 81,80 98,20
50,8 22,2 9,5 - 19 C95550411 63,20 75,90

Stopka 12 mm

Nová CMT fréza dopĺňa zostavu na 
zábradlie a hrany stolov. Má pozvoľné 
rádiusové zaoblenie a skvele sa hodí 
pre zábradlie s prvkami funkcionalizmu.

CMT C956 Fréza na hrany stola a 
držadlá zábradlí

Profil A 
C956601

Profil C 
C956702

D I Profil Kód € bez DPH € s DPH

63,5 19 A C95660111 65,40 78,50
31,7 38,1 C C95670211 63,50 76,20

Voliteľné príslušenstvo k multifunkčnej oscilačnej píle

66,70 €
80,10 € s DPH
Bežná cena 98,40 € s DPH
Obj.kód: CMT11

Stopka 12 mm
R D I Kód € bez DPH € s DPH

3-2 34 31,7 C90062211 77,90 93,50

Trojzubá drážkovacia tanierová 
fréza je určená pre drážky a 
žliabky pre perá, T-lišty, lamelové 
a perodrážkové spoje, pre 
tesnenia a pod. • Dodávané 
ako kompletná fréza (tanier 
+ upínací tŕň + ložisko). • 
Prevedenie proti spätnému rázu.

NOVINKA

NOVINKA
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CMT Ponorný pílový list s tvrdeným 
zubom HCS, na drevo
Balení W I zubů Kód € bez DPH € s DPH

1 ks 10 28 18 C-OMM01-X1 4,40 5,30

CMT Ponorný pílový list s tvrdeným 
zubom HCS, na drevo
Balení W I zubů Kód € bez DPH € s DPH

1 ks 28 48 18 C-OMM03-X1 4,70 5,70

CMT Ponorný pílový list s predĺženou 
živostnosťou BIM, na drevo
Balení W I zubů Kód € bez DPH € s DPH

1 ks 34 40 18 C-OMM05-X1 7,30 8,80

CMT Ponorný pílový list s predĺženou 
živostnosťou BIM, na drevo
Balení W I zubů Kód € bez DPH € s DPH

1 ks 68 40 18 C-OMM07-X1 8,70 10,50

CMT Ponorný pílový list BIM, na 
drevo, kov
Balení W I zubů Kód € bez DPH € s DPH

1 ks 32 40 18 C-OMM12-X1 7,70 9,30

CMT Škrabka špičatá HL
Balení W I Kód € bez DPH € s DPH

1 ks 28 50 C-OMM21-X1 6,50 7,80

W

I

W

I

W

I

W

I

W

I

CMT Ponorný pílový list s tvrdeným 
zubom HCS, na drevo
Balení W I zubů Kód € bez DPH € s DPH

1 ks 22 48 18 C-OMM02-X1 4,60 5,60

CMT Ponorný pílový list s japonským 
ozubením HCS, na drevo
Balení W I zubů Kód € bez DPH € s DPH

1 ks 34 40 14 C-OMM04-X1 6,00 7,20

CMT Ponorný pílový list s japonským 
ozubením HCS, na drevo
Balení W I zubů Kód € bez DPH € s DPH

1 ks 68 40 14 C-OMM06-X1 8,00 9,60

CMT Ponorný pílový list HW na 
drevo, kov
Balení W I zubů Kód € bez DPH € s DPH

1 ks 35 40 20 C-OMM14-X1 17,60 21,20

CMT Brúsne 
papiere na drevo

W

CMT Leštiace 
rúno dierované 
93 mm, pre Delta 
dosku

WW

Balení W Kód € bez DPH € s DPH

4 ks 93 C-OMA30000-X4 15,20 18,30

Balení W G Kód € bez DPH € s DPH

10 ks 93 40 C-OMA30040-X10 3,10 3,80
10 ks 93 60 C-OMA30060-X10 3,10 3,80
10 ks 93 80 C-OMA30080-X10 3,10 3,80
10 ks 93 100 C-OMA30100-X10 3,10 3,80
10 ks 93 120 C-OMA30120-X10 3,10 3,80
10 ks 93 180 C-OMA30180-X10 3,10 3,80

CMT Delta brúsna 
doska dierovaná

W

Balení W Kód € bez DPH € s DPH

1 ks 93 C-OMM30-X1 8,00 9,60

W

CMT Ponorný 
pílový kotúč 
HCS, na drevo

CMT Ponorný 
pílový kotúč 
BIM, na drevo, 
kov

W
Balení W zubů Kód € bez DPH € s DPH

1 ks 87 18 C-OMM08-X1 8,00 9,60

Balení W Z Kód € bez DPH € s DPH

1 ks 87 20 C-OMM17-X1 12,50 15,00

F045-164/195

l

D

S

B

materiálu. Sú prvotriedne 
brúsené a určené pre 
všetky typy materiálov 
od mäkkého dreva cez 
tvrdé drevo, DTD, lamino, 
lepené materiály až po 
umelý kameň.

Múdry 
tip

„Pomocník na takmer každú prácu“

AKCIA

AKCIA

AKCIA

AKCIA

AKCIA

AKCIA

AKCIA

AKCIA

AKCIA

AKCIA
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Rezná šírka 40mm Kód € bez DPH € s DPH

Pár nožov F026-000 10,40 12,50
Pár nožov F026-001 10,40 12,50
Pár nožov F026-002 10,40 12,50

Rezná šírka 50mm Kód € bez DPH € s DPH

Pár nožov F026-500 21,20 25,50
Pár nožov F026-501 21,20 25,50
Pár nožov F026-502 21,20 25,50

F026-500

F026-000

F026-501

F026-001

F026-502

F026-002

ISO30

Upínacia hlava ISO30 s 
tŕňom je dodávaná vrátane 
koncovky D12-8 a matice.

Upínacia hlava 
ISO30 s tŕňom

Popis D Kód € bez DPH € s DPH

ISO30 D30x100 F400-01900 74,40 89,30

IGM Presná klieština 
ER (DIN6499)

Kvalitné a presné 
klieštiny ER 
podľa DIN6499 
sú vyrobené s 
presnosťou na 0,01 
mm. Tolerancia 
upnutia priemeru 
+0 / -0,7 mm. 
Balené v plastovom 
puzdre.

Presné klieštiny ER32

34

3

26

L

D
d

Presné klieštiny ER40

d D L Kód € bez DPH € s DPH

6 33 40 F400-10600 12,50 15,00
8 33 40 F400-10800 12,50 15,00
10 33 40 F400-11000 12,50 15,00
12 33 40 F400-11200 12,50 15,00
14 33 40 F400-11400 12,50 15,00
16 33 40 F400-11600 12,50 15,00
18 33 40 F400-11800 12,50 15,00
20 33 40 F400-12000 12,50 15,00

d D L Kód € bez DPH € s DPH

16 41 46 F400-11610 14,90 17,90
20 41 46 F400-12010 14,90 17,90
25 41 46 F400-12510 14,90 17,90

52

2,52°

d

35

• Klieštinový kužeľ v kombinácii s dlhým upínacím otvorom pre 

IGM Presná klieština 
EOC-25 DIN 6388

d Kód € bez DPH € s DPH

12 F400-15120 17,50 21,00
16 F400-15160 17,50 21,00
20 F400-15200 17,50 21,00
25 F400-15250 17,50 21,00

Hlavy ISO30 pre klieštiny 
ER32 (D3-20mm)

IGM F400 Upínacie 
hlavy ISO30 ER32 
(DIN 6499)

ISO30

50

Presné a kvalitné upínacie 
hlavy pre CNC frézky s 
kužeľom ISO30. Určené pre 
klieštiny ER32 (3-20mm). 
Dodávané vrátane upínacej 
matice a koncovky.

Presné a kvalitné 
upínacie hlavy 
s kužeľom 
HSK-F63 pre CNC 
frézky. Dodávané 
vrátane upínacej 
matice.

IGM F400 Upínacie 
hlavy HSK-F63

Určená pre upnutie 
nástrojov s vnútorným 
upínacím otvorom 30 
mm. Presne vyrobená 
z kvalitnej ocele z 
jedného kusu. Kužeľ 
HSK-F63. Dodávaná 
vrátane štandardnej 
koncovky. Voliteľnú 
koncovku bez 
osadenia je možné 
dokúpiť.

Upínacia hlava 
HSK-F63 s tŕňom

Koncovka
(Biesse)

Pravotočivé
Kód

Levotočivé
Kód € bez DPH € s DPH

Ø12/8 F400-01001 F400-01002 58,60 70,40

HSK-F63

L

63

Kleština L (mm)
Pravotočivé
Kód

Levotočivé
Kód € bez DPH € s DPH

ER32 73 F400-01601 F400-01602 72,40 86,90
ER40 78 F400-01701 F400-01702 78,40 94,10
DIN 6388 77 F400-01761 91,30 109,60

Popis D D3 Kód € bez DPH € s DPH

HSK-F63 ø30x100 63 F400-01800 77,80 93,40

100

143

168

D
3

D

IGM 199 Špirálová fréza so 
zaobleným čelom HWM Z2

Stopka = D
D R I L Kód € bez DPH € s DPH

8 4 32 80 C19908111 25,40 30,50
10 5 32 80 C19910011 40,50 48,60
12 6 32 80 C19912011 56,30 67,60
16 8 35 110 C19916011 109,10 131,00

D I L Kód € bez DPH € s DPH

12 35 83 F193-12021 56,30 67,60
16 55 110 F193-16061 115,00 138,00
20 52 110 F193-20031 163,10 195,80

Stopka = D, Pravotočivé

D I L Kód € bez DPH € s DPH

12 42 90 F195-12121 67,50 81,00
16 55 110 F195-16061 123,80 148,60
20 60 120 F195-20031 168,70 202,50

IGM 197 Špirálová fréza s lámačmi 
triesok pozitívna Z2+2

D3 d L Kód € bez DPH € s DPH

12 42 90 F197-12121 76,00 91,20
16 55 110 F197-16061 130,20 156,30
18 55 110 F197-18001 157,00 188,40
20 70 120 F197-20131 203,00 243,60

„Univezálne profilovanie masívneho dreva na CNC strojoch“

IGM Fachman M170 
Diamantové frézy

Stopka = D
D I L Kód € bez DPH € s DPH

12 26 70 M170-12021 61,10 73,40
12 36 80 M170-12121 80,90 97,10
12 40 90 M170-12221 101,10 121,40
16 36 95 M170-16161 81,60 98,00
18 45 100 M170-18231 102,00 122,40
20 45 105 M170-20231 102,00 122,40
20 54 115 M170-20331 122,40 146,90

„Najlepšia kvalita pre 
CNC aj horné frézky“

Výhodná cena. Až 3x naostriteľná. Dvojité 
podbrúsenie chrbta pre hladší rez.

• Extra jemný tvrdokov pre dlhú životnosť. 
• Špirálové ostrie s pozvoľnou špirálou pre čistý rez. 
• Minimálne zahrievanie nástroja zvyšuje odolnosľ ostria. 
• Vynimočná geometria umožňuje zvýšený posuv.

Priemery označené namodro 
sú ideálnymi nástrojmi tiež 

pre ručné frézovanie hornou frézkou. 
Majú upínaciu stopku 8, alebo 12 mm. 
Design nástroja je navrhnutý ako pre 
CNC stroje, tak pre ručne frézky.

F195 Špirálová fréza s lámačmi triesok 
Z3 pozitívna

Stopka = D, Pravotočivé

F193 Špirálové frézy Z3 
pozitívne

Stopka = D, Pravotočivé

Matica s kinetickým odsávacím systémom prachu je určená pre 
zlepšenie frézovania na CNC strojoch. Zabezpečuje jedinečnú 
úspešnosť odsávania pri frézovaní drevotriesky, lamina, MDF, 
Corianu, sádrokartónu, OSB a HPL dosiek. Systém je vhodný 
pre všetky štandardné klieštinové skľučovadlá používané v 
drevárskych CNC frézkach, klieštinové systémy ER32, Er40 a 
ECO25 (DIN6388). Telo odsávacej matice je vyrobené z ľahkej 
zliatiny potiahnutej silným keramickým povrchom, ktorý 
zabezpečuje maximálnu ochranu, minimalizuje trenie a je zároveň 
antistatický. Kinetické odsávanie je výkonné a účinné aj pri 
nízkych otáčkach a to od 6 000 až do 20 000 otáčok za minútu.

• Výkon a kvalitné opracovanie. 
• Životnosť nástroja a úspora času. 
• Nahradzuje štandardnú upínaciu maticu. 
• Zlepšuje kvalitu vzduchu v dielni. 
• Ľahké telo a tichá prevádzka.

CMT Matica s kinetickým odsávaním

Popis Kód € bez DPH € s DPH

pre klieštiny HSK DIN 6388 C992101EOC25 267,00 320,40
pre klieštiny ER32 C992101ER32 267,00 320,40
pre klieštiny ER40 C992101ER40 267,00 320,40

2-10mm

„Konečne čistý dielec bez triesok a pilín po frézovaní“

„Presné upínacie hlavy a klieštiny 
pre viaczmenné prevádzky“

PREHRAŤ 
VIDEO

IGM Univerzálna CNC fréza pre profilové nože

IGM Stopková fréza je určená pre univerzálne profilovanie masívneho dreva 
na CNC strojoch. Použitie pre šírku 40 mm a 50 mm (séria F026). Univerzálne 
profilové nože môžete objednať iba v pároch. Fréza je dodávaná bez nožov. 
Pre zvýšenie bezpečnosti odporúčame frézovať drevo na niekoľko priechodov. 
Univerzálne profilové nože sú vhodné pre frézovanie mäkkého dreva.

Stopka 20mm

NOVINKA

IGM Stopková fréza 
na plochy HM

Stopka 12mm

D I L Kód € bez DPH € s DPH

60 12 80 F463-00421 57,10 68,60

IGM frézy na plochy 
sú ideálne pre rýchly 
posuv a veľké uberania 
materiálu. Výsledkom je 
vždy dokonalý povrch 
dna rezu. Frézy majú 
tri uberacie žiletky, pre 
vytvorenie naozaj ostrého 
rohu.

Dlabacia fréza na dvere 
žiletková HM

Pre vyvŕtavanie extra hlbokých dlabov pre 
zámky dverí. Ideálne pre frézovanie tvrdého 
dreva, či drevených kompozitov. Dajú sa 
frézovať dlaby postupne, krok za krokom, až do 
konečnej hĺbky, s vysokou rýchlosťou. Určené 
pre použitie s CNC obrábacími centrami.

Stopka 16 mm
D L2 L3 L4 L1 Kód € bez DPH € s DPH

16 16 105 123 180 D1212-16161 534,00 640,80
16 23 95 95 150 F464-16011 437,00 524,40

D I L Kód € bez DPH € s DPH

65 40-50 93 F463-30131 120,00 144,00

silné zovretie a tuhosť. • Konzistentné silné 
zovretie v celej dĺžke 52mm v rozsahu 0-0,5 
mm upínacieho priemeru. • Navrhnuté pre 
všetky druhy zložitejších operácií s nárokom na 
presnosť upnutia.

HSK-F63

Múdry 
tip

AKCIA

AKCIA

AKCIA

AKCIA
AKCIA

AKCIA
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IGM Elastické brúsne huby
IGM elastická brúsna huba je určená k čisteniu, lešteniu, 
hladeniu, matovaniu, odihleniu a brúseniu kovu, dreva, lakov, 
keramiky a porcelánu. Vode, oleju a chemikáliám odolná 
hubička je vhodná k použitiu za sucha aj mokra. Možná 
kombinácia s lapovacou pastou. Ideálne pre ošetrenie, 
prebrúsenie, preleštenie a matovanie nehrdzavejúcich kovov. 
Zbaví povrchových chýb a vracia pôvodný vzhľad!

Použiteľné operácie: 
• brúsenie 
• leštenie 
• údržba nehrdzavejúcich zariadení 
• čistenie od povrchovej hrdze 
• zarovnanie alebo zaoblenie hrán 
• odstraňovanie nežiadúcich stôp po opracovaní

• Využiteľné celé telo hubičky. 
• Prispôsobivosť k nerovnému povrchu. 
• Minimálne uberanie materiálu, nemení tvar obrobka. 
• Rovnomerné rozmiestnenie brúsneho zrna. 
• Minimálne zahrievanie pri brúsení. 
• Nedochádza k zaneseniu, či zamazaniu. 
• Použiteľnosť v extrémnych podmienkach. 
• Nespôsobuje spálenie, nešpiní brúsený materiál. 
• Dlhá doba životnosti pri správnom použití. 
• Zachovanie rovnakých vlastností.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Stredná, 46G 143-0465080 4,40 5,30
Stredne jemná, 90G 143-0905080 4,40 5,30
Jemná, 150G 143-1505080 4,40 5,30

„Presné meranie je základom kvalitného výrobku“
IGM Fachmann MDV Digitálna vodováha

• Dĺžka: 40 cm • Rozsah merania: 0–360 ° • Rozlíšenie:  0,1 ° • Batéria: 2x  
AAA (LR03) • Rozmery (DxŠxV): 416x50x21 mm • Hmotnosť: cca 330 g

Digitálna vodováha je dlhá 40 cm, má 2 libely a digitálne zobrazenie uhla. Elektronika vodováhy má kopu 
pokročilých funkcií. Meria uhol v stupňoch k absolútnej rovine alebo k relatívnemu (zvolenému) uhlu. Užitočné 
smerové šípky označujú odklon od roviny alebo vertikály. Okrem sklonu v stupňoch zobrazuje tiež sklon v mm/m 
dĺžky. K dispozícii je funkcia HOLD pre pridržanie nameranej hodnoty. Ľahko čitateľný Flip - displej s modrým 
podsvietením sa automaticky prevracia pri práci nad hlavou.

22,60 €
27,20 € s DPH
Bežná cena 31,70 € s DPH
Obj.kód: MDV-002

Táto 60cm digitálna vodováha má 2 libely, kopu 
vylepšení a mnoho pokročilých funkcií. Môže 
merať uhly v stupňoch, alebo sklony v percentách, 
alebo mm/m. Zvukovým signálom Vás upozorní pri 
dosiahnutí 0 °, 45 ° a 90 °. Hliníkové telo má spodnú 
stranu precízne ofrézovanú pre dosiahnutie najvyššej 
presnosti. Užitočné smerové šípky označujú odklon od 
roviny alebo vertikály. K dispozícii je funkcia HOLD pre 
pridržanie nameranej hodnoty. Ľahko čitateľný Flip - 
displej sa automaticky prevracia pri práci nad hlavou. 
Bodový laser slúži ako optické predĺženie k presnému 
prenosu výšok a uhlov.

• Dĺžka: 60 cm • Rozsah 
merania: 0–360 ° • Rozlíšenie:  
0,1 ° • Batéria: 2x  AAA (LR03) • 
Rozmery (DxŠxV): 600x22x57 mm • Hmotnosť: cca 660 g

48,00 €
57,60 € s DPH
Bežná cena 67,40 € s DPH
Obj.kód: MDV-001

Funkcia zamknutia 
pre prenos uhlov. 
Nehrdzavejúca oceľ 
garantuje dlhú živostnosť.

Ľahko zmeriate ako uhol, tak dĺžku, jedným meradlom. 
Zobrazuje uhol rýchlo a presne na jasne svietiacom 
digitálnom displeji. Ľahká obsluha dvomi ovládacími 
tlačidlami.

IGM Fachmann FDU-003 
Digitálne uhlové 
pravítko

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Pravítko 200 mm FDU-003020 18,20 21,90
Pravítko 500 mm FDU-003050 26,00 31,20

• Meranie uhlov v rozmedzí +/- 180 ° s rozlíšením na 0,1 °. 
• Vybavený automatickým vypínaním. 
• Možnosť uzamknutia hodnoty. 
• Vode odolný. 
• Zabudovaný magnet.

IGM Fachmann FDU-001 Digitálny uhlomer

Vode odolný digitálny uhlomer umožňuje merať 
uhly v rozmedzí +/- 180 ° s rozlíšením na 0,1 °. 
Digitálny uhlomer je vybavený autovypínáním, 
je malý a má zabudovaný magnet, pomocou 
ktorého môžete veľmi ľahko zmerať napríklad uhol 
naklopenia pílového kotúča na Vašej píle.

IGM Fachmann FDU-002 
Digitálny uhlomer s ramenom

Tento digitálny uhlomer s ramenom je merací nástroj 
s mnohými funkciami. Veľmi ľahko môžete zmerať 
uhol a pomocou pravítka dĺžky 270 mm narysovať 
zároveň rysku rezu. Čitateľný veľký displej Vám ukáže 
presný uhol v rozmedzí 0–225 ° s rozlíšením na 0,05 °. 

• Veľký a dobre čitateľný displej. 
• Uhlomer a vodováha v jednom. 
• Meranie uhlov v rozmedzí 0–225 °. 
• Rozlíšenie na 0,05 °. 
• 270mm pravítko. 33,00 €

39,60 € s DPH
Bežná cena 46,40 € s DPH
Obj.kód: FDU-002

30,80 €
37,00 € s DPH
Bežná cena 43,20 € s DPH
Obj.kód: FDU-001

Sada obojsmerných svoriek pre lepenie rámov, 2x 60 cm, 2x 100 cm, 4x pätka

• Funkcia stiahnutia a rozpínania. 
• Presné 90° upínanie. 
• Upínací tlak až 450 kg. 
• Vodiaca tyč I-profilu minimalizuje krútenie. 
• Ergonomická rukoväť z tlakovo liateho hliníka. 
• Plastový doraz pre vodorovné vyrovnanie. 
• Polypropylénové kryty čeľustí odolné lepidlám a nepíšúce po materiáli. 
• Krížové podpery pre stabilné stiahnutie rámov v štyroch bodoch.

• Max. otvorenie čeľuste (60 cm svorka): 65 cm. 
• Max. otvorenie čeľuste (100 cm svorka): 106 cm. 
• Kapacita pri rozpínaní (60 cm svorka): 24–79 cm. 
• Kapacita pri rozpínaní (100 cm svorka): 24–119 cm. 
• Hĺbka krku: 85 mm.

Nové silné a presné svorky s funkciou stiahnutia a rozpínania sú určené pre upínanie škárovačiek, či drevených 
dielov tlakom zovrenia až 450 kg. Tieto svorky majú najrýchlejší nastavovací mechanizmus - naklopením rukoväte sa 
jednoducho uvoľní posuvná čeľusť, ktorá môže byť presunutá kdekoľvek po vodiacej tyči. Pohyblivú čeľusť sa dá otočiť 
a svorka môže byť použitá aj na rozpínanie, čo je veľmi užitočné napríklad pri výrobe okenných a dverných rámov.

Súčasť balenia:
2x 100 cm obojstranná svorka,
2x 60 cm obojstranná svorka 
a 4x krížové podpery pre rámy

Svorka stužovadlo
• Masívne liatinové čeľuste. 
• Vodiaca tyč z valcovanej ocele. 
• Prítlačná sila až 900 kg. 
• Dokonale chránený závit piestovým systémom. 
• Ergonomicky tvarovaná sklopná sťahovacia rukoväť.

Profesionálne masívne svorky s liatinovými čeľusťami MAXI majú veľký rozsah využitia pre stolárov, 
kovovýrobu, zváranie, stavbu, atď. Majú dokonale odliate liatinové čeľuste a vodiacu tyč z valcovanej 
ocele. Koník drží v požadovanej polohe pomocou vloženej brzdy na zadnej strane. Vylepšený model 
R dosahuje prítlačnej sily až 1 tona. Skrytý závit je chránený pred lepidlom, iskrami pri zváraní, 
oceľovými trieskami alebo cementom. Svorka umožňuje upnutie plochých dielcov, aj napríklad dielca 
valcového prierezu.

Hĺbka krku 12 cm. Maximálny tlak 900 kg.

Tlak až 
900 kg

Line
Pro�

Vložená 
brzda

Otočná 
rukoväť

Piestový systém

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Maxi F 20 cm 135-60020 19,60 23,60
Maxi F 60 cm 135-60060 27,40 32,90
Maxi F 80 cm 135-60080 31,60 38,00

Multifunkčná podpera

• Nový patentovaný nastavovací a uzamykací systém. 
• Nosnosť až do 450 kg, podľa dĺžky. 
• Úplne odolné voči poveternostným vplyvom. 
• Finálne dotiahnutie pomocou závitovej skrutky. 
• Pružinový mechanizmus pre rýchle umiestnenie. 
• Naklápacie protišmykové podložky. 
• Nylónová rukoväť vystužená sklennými vláknami. 
• Ľahké a jednoduché použitie.

Nastaviteľná podpera má veľa využití. Pri použití podpier 
máte vždy voľné ruky. Je to nenahraditeľný pomocník pri 
práci nad hlavou, napríklad pri práci so stropnými kazetami. 
Podperu nastavíte a umiestnite napríklad medzi zárubne. 
Niekoľkokrát otočíte rukoväťou pre maximálne dotiahnutie.

Line
Pro�

Rozpätie, hmotnosť Kód € bez DPH € s DPH

40-60 cm, 1,1kg 135-34000 23,40 28,10
60-100cm, 1,36kg 135-30010 24,40 29,30
95-170cm, 1,81kg 135-30011 27,40 32,90
155-290cm, 2,61kg 135-30012 29,80 35,80
200-375cm, 3,18kg 135-34004 34,00 40,80

CMT TGA Sada kopírovacích 
puzdier
CMT sada siedmich kopírovacích puzdier rozširuje možnosti prác 
s Vašou hornou frézkou. Ideálne pre prácu so šablónami, akými 
sú výroba rybinových spojov, frézovanie schodíkov, zádlabov 
pre pánty, či zámky a ostatné práce. Tieto kopírovacie puzdra 
môžete použiť s akoukoľvek frézkou s 30mm otvorom osadenia. 

Súčasť balenia:
Počet 1 1 1 1 1 1 1 2 1

Vnútorný priemer (mm) 15,87 16,66 13,49 10,31 8,73 7,14 6,35 poistná 
matica

adaptér
Vonkajší priemer (mm) 20,24 19,05 15,87 12,7 11,11 9,52 7,93

Výška (mm) 14,28 14,28 14,28 7,93 3,96 7,93 3,96

42,20 €
50,70 € s DPH
Bežná cena 56,30 € s DPH
Obj.kód: CMT-TGA

NOVINKA

Múdry 
tip „NOVÁ generácia dokončovacích blokov“

„2D sada pre sťahovanie a kvalitné lepenie.“

Upnutie sedí do väčšiny najčastejšie 
používaných frézok. Pre použitie s 
niektorými frézkami je potrebné použiť 
redukčnú základňu.

Uhlomer slúži zároveň ako vodováha, 
obsahuje jednu libelu.

110,30 €
132,40 € s DPH
Bežná cena 144,90 € s DPH
Obj.kód: 139-39193

AKCIA AKCIA

AKCIA

AKCIA

AKCIA

AKCIA

AKCIA

AKCIA

AKCIA

AKCIA

IGM Fachmann MDV Digitálna vodováha s laserom


