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TRUHLÁŘSKÉ STROJE

Kotoučové pily

IGM LAGUNA Fusion 3 
Kotoučová pila

Součástí balení:
•  Boční podélné pravítko
•  Úhlové pravítko
•  Podavač malých dílců
•  Horní odsávací kryt
•  Zadní prodloužení stolu
•  Tvrdokovový pilový kotouč pro univerzální 
použití (průměr 250/30 mm, Z40)
•  Odsávací hadice
•  Návod k obsluze

Litinová ovládací kola s odklopnou rukojetí a uzamčením proti protočení zajišťují 
lehké a přesné naklopení pilového kotouče do 45° a zdvih nahoru a dolů. Pila má 
důmyslně řešené odsávání pilin ze spodní části i z horního odsávacího krytu. Pro 
připojení odsavače je pila vybavena 100mm kovovým hrdlem.

Velký litinový pracovní stůl je první, co vás na 
pile zaujme. Stůl poskytuje dostatečně velkou 
plochu při řezání velkých formátů. Pila Fusion 
3 je dodávána se zadním prodloužením stolu 
o dalších 500 mm, které oceníte při řezání 
delších dílců. Součástí pily je masivní podélné 
pravítko s rukojetí z měkčeného plastu, které 
lze velmi lehce posouvat a zamknout ve 
zvolené pozici. Rozměr se odečítá na měřítku 
s odečítací lupou s možností kalibrace. 
Hliníkový profil pravítka lze posouvat v 

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Pila Fusion 3 151-Fusion3 43 650 52 817
Rozšíření šířky řezu, 1320 mm 151-Fusion52 4 386 5 308
Vložka pro pilový kotouč 151-FusionTP 1 121 1 357
Rozvírací klín pro neprůchozí řezy 151-Fusion3-27 509 616

•  Robustní litinové zavěšení motoru.
•  Litinová ovládací kola.
•  Dvě T-drážky z obou stran pilového kotouče.
•  Plynulé a snadné ovládání naklopení a výšky řezu.
•  Páka pro rychlou výměnu kotouče.
•  Polohovatelný centrální vypínač.
•  Rychlé upínání rozvíracího klínu.
•  Integrovaná uzamykatelná kola.
•  Zadní přídavný stůl v ceně.

Typ Fusion 3

Doporučené použití Profesionální výroba

Výkon 2200 W (230V) 

Doporučený jistič
16A, vypínací charakteristika 

C (16/1/C)

Kotouč x upínání 250 x 30 mm

Otáčky 2850 ot./min.

Naklopení kotouče 0° - 45° 

Max. výška řezu při 45°/ 90° 56 / 79 mm

Max. šířka řezu 914 mm

Odsávání 100 mm

Rozměr litinového stolu 1118 mm 792 mm

Rozměry T- drážky 24,3 mm (19 mm), x 4,2 (10,7)

Délka x šířka x výška 1663 x 1575 x 1081 mm

Hmotnost 157 kg

Rozměry balení:

1/2  Dřevěná bedna 1130 x 1100 x 1190 mm

2/2 Kartonová krabice 1370 x 110 x 105 mm

Hmotnost včetně balení 193,2 kg

Rozvírací klín pro 
neprůchozí řezy
Tloušťka klínu: 2,27 mm

Rozšíření šířky řezu na 1320mm

Stabilní rozšíření stolu pro pilu IGM Laguna 
Fusion 3 rozšiřuje šířku řezu na 1320mm. 
Stůl je vyroben z MDF a je vybaven 
výškově nastavitelnými podpěrami.

Součást balení:
•  Hliníkové vodítko pravítka
•  Stůl z MDF
•  Výškově nastavitelné nohy

Náhradní vložka 
pro pilový kotouč
Pevná vložka z kartitu 
je v rozích vybavena 
červíky pro přesné 
zarovnání se stolem pily.

Pila je poháněna silným 2200W motorem. Robustní zavěšení motoru poskytuje 
stabilitu při práci a zaručuje tak perfektní řez. Vložka v litinovém stolu je vhodná 
pro všechny úhly řezu, od 0° do 45°. Vložka je jednoduše vyjímatelná pomocí 
excentrického zámku a je vybavena nastavitelnými šrouby pro přesné zarovnání 
s rovinou stolu.

Pila má mnoho chytrých řešení. Například rychlé 
upínání pro jednoduché vyjmutí rozvíracího klínu 
jedním pohybem nebo páčka pro aretaci hřídele a 
praktické sejmutí a nasazení kotouče. Pro přesun 
po menší dílně jsou u stroje v základní výbavě 
uzamykatelná kola. Pro boční pravítko, úhelník a 
podavač materiálu jsou k dispozici úložná místa.

Stroj je dodáván v přepravní bedně částečně rozložený. 
Orientační doba sestavení cca 1 hodina.

Snadná 
manipulace 
se strojem

Zadní přídavný 
stůl v ceně

Robustní 
podélné 
pravítko

Litinová 
ovládací kola

Rychlé 
upínání 
rozvíracího 
klínu

Integrovaná 
uzamykatelná kola

Páka pro rychlou 
výměnu pilového 
kotouče

Duralové 
úhlové 
pravítko

Polohovatelný 
centrální 
vypínač

(volitelná výbava)
kód: 151-Fusion52

(volitelná výbava) kód: 151-Fusion3-27
(volitelná výbava)
kód: 151-Fusion3-27

podélném směru a překlopit o 90 stupňů pro snazší řezání tenkých 
dílů. V litinovém stole jsou dvě praktické T-drážky pro použití úhlového 
pravítka z obou stran pilového kotouče.

Pilové kotouče  str. 85 
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Typ JTS-600XLT

Doporučené použití Profesionální výroba

Příkon / Výkon 2,5 / 1,5 kW (400V)

Kotouč x upínání 250 x 30 mm

Otáčky 4000 ot./min.

Naklopení kotouče 0° - 45°

Max. výška řezu při 45°/ 90° 54 / 80 mm

Max. délka řezu formátovacího stolu 1300 mm

Max. šířka řezu na podélném pravítku 610 mm

Prodloužení podélné části stolu 800 x 270 mm

Formátovací stůl 1300 x 240 mm

Podpěrný stůl s teleskopickým ramenem 460 x 600 mm

Hlavní litinový stůl 800 x 350 mm

Odsávání 100 mm

Hmotnost 157   kg

Formátovací kotoučová pila JET JTS-600XL je profesionální 
stroj, který je určen pro přesné řezání dřeva a velkoplošných 
materiálů s délkou řezu na formátovacím vozíku až 1300 
mm. Díky kompaktnosti je vhodná do menších a středních 
dílen nebo jako doplňkový stroj do provozů. Pila je vhodná 
i k dořezávání velkoplošných materiálů. Správně zvolený 
pilový kotouč pro řezání lamina na této formátovací pile 
zkvalitní čistotu řezu na spodní straně, ale nemůže nahradit 
funkci předřezu.  Pevný podstavec, silný motor a teleskopická 
podpěra stolu zajišťují přesné řezání. Hlavní pravítko na 
vozíku s teleskopickou podpěrou umožňuje řezání dílců pod 
úhlem 45°- 135°. Stabilní chod stroje zabezpečuje silný motor 
s příkonem 2,5 kW. Odsávání pilin je zajištěno zespodu od 
agregátu a z krytu pilového kotouče.

Obsah dodávky: Základní pilový kotouč (průměru 
250/30mm, Z40), zadní a boční prodloužení stolu, posuvný 
stůl s pravítkem, překlopnými dorazy a podpěrami.

JET JTS-600XL Formátovací kotoučová pila

•  Délka formátovacího stolu 1300 mm.
•  Pevná a stabilní konstrukce stroje.
•  Masivní litinový držák pilového agregátu.
•  Litinová ovládací kola.
•  Snadná obsluha a jednoduchá údržba.
•  Pevný a přesný formátovací stůl z eloxovaného, extrudovaného hliníku. 
•  Přesné úhlování na hlavním pravítku díky otočným dorazům. 
•  Broušený masivní litinový stůl s bočním a zadním rozšířením.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Pila JTS-600XL 121-JTS-600XLT 48 857 59 117

Velká snadno čitelná 
stupnice naklopení 
kotouče až 45°

Délka formátovacího 
stolu 1300 mm

Možnost 
naklopení na 45°

Výložník pro přesné 
řezání v základní výbavě

Pravítko 2200 mm 
s posuvným dorazem Odsávání z vrchu a 

zespod kotouče
Přesný frézovaný 
litinový stůl

Podélné pravítko s integrovaným 
jemným nastavením

Broušený masivní litinový stůl 
s bočním a zadním rozšířením

Litinová ovládací kola

Platí pro oba modely

SLEDUJTE NAŠE VIDEA
www.youtube.com/igmfachshop
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Typ JTS-600X

Doporučené použití Profesionální výroba

Příkon / Výkon 2,5 / 1,45 kW (400V)

Kotouč x upínání 250 x 30 mm

Otáčky 4000 ot./min.

Naklopení kotouče 0° - 45°

Max. výška řezu při 45°/ 90° 54 / 80 mm

Max. délka řezu zakracovacího stolu 610 mm

Max. šířka řezu na podélném pravítku 610 mm

Prodloužení podélné části stolu 650 x 270 mm

Zakracovací stůl 1000 x 255 mm

Podpěrný stůl s teleskopickým ramenem 460 x 600 mm

Hlavní litinový stůl 800 x 350 mm

Odsávání 100 mm

Hmotnost 145   kg

Pro snadnou manipulaci s pilou 
doporučujeme mobilní podstavec.

Kotoučová pila se zkracovacím vozíkem JTS-600X má robustní podstavec, paralelní pravítko, silný motor, zkracovací posuvný 
stůl 1000 x 255 mm s výložníkem a 80 mm hloubku řezu. Velmi snadno si poradí s masivním dřevem a deskovým materiálem. 
Tento stroj zvládne všechny požadavky v malé a střední dílně, na údržbě nebo v kutilské dílně.

Přesné úhlové 
pravítko s dorazy

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Pila JTS-600X 121-JTS-600XT 39 085 47 293

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Mobilní podstavec 121-708118 2 751 3 329
Úhlové pravítko 121-10000073 1 990 2 408

•  Přesný broušený a rovný litinový stůl. 
•  Masivní litinový držák pilového agregátu pro přesné řezy. 
•  Jednoduché nastavení pomocí litinových ovládacích kol. 
•  Podélné pravítko s integrovaným jemným nastavením. 
•  Posuvný formátovací stůl z masivního eloxovaného hliníku. 
•  Pravítko 2200 mm na výložníku 460x600 mm pro dlouhé dílce. 
•  Uzamykatelný vypínač proti neoprávněné manipulaci. 
•  Odsávací hubice 100 mm pro odvod prachu a třísek.

JET JTS-600X Formátovací kotoučová pila

Mobilní podstavec
(volitelná výbava)
kód: 121-708118

(volitelná výbava) 
kód 121-10000073

Velká snadno čitelná 
stupnice naklopení 
kotouče až 45°

Možnost 
naklopení na 45°

Výložník pro přesné 
řezání v základní výbavě

Pravítko 2200 mm 
s posuvným dorazem Odsávání z vrchu a 

zespod kotouče Přesný frézovaný 
litinový stůl

Rychlé a snadné odstranění výložníku, snadno tak ušetříte místo ve vaší dílně.

Platí pro oba modely

Pilové kotouče  str. 85 
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Pila z pozinkované oceli pro použití v dílně nebo na stavbě. Nohy lze složit pro přepravu v dodávce nebo v osobním 
automobilu. I když pily tohoto typu jsou obvykle používány pro rozřezávání, lze snadno provádět přesné zakrácení buď 
kolmo nebo pod úhlem pomocí posuvného stolu s vozíkem (dodávány jako standard). Mezi další funkce této vynikající pily 
patří brzděný indukční motor, zadní odkládací přídavný stůl, odsávání nad a pod kotoučem a volitelné rozšíření stolu o boční 
přídavný stůl.
JTS-315 SP je k dispozici v provedení 230 V  a 400 V. Standardně je pila dodávána se zadním přídavným stolem, 315 mm HW 
pilovým kotoučem, který lze sklopit až na 47°, pravítkem pro podélné řezy, posuvným stolem, odsávací hubicí a servisními klíči.

•  Posuvný stůl pro přesné řezy v ceně. 
•  Zadní přídavný stůl v ceně. 
•  Brzděný indukční motor. 
•  Excentrické upínání podélného pravítka.

JET JTS-315SP Kotoučová pila

Typ JTS-315SP

Doporučené použití Řemeslník

Příkon
2,2 kW (230V)
3,1 kW (400V)

Výkon
1,6 kW (230V)

2 kW (400V)

Kotouč x upínání 315 x 30 mm

Otáčky 2800 ot./min.

Naklopení kotouče 0° - 47°

Max. výška řezu při 45° 60 mm

Max. výška řezu při 90° 90 mm

Max. délka/šířka řezu 600/310 mm

Max. řezná šířka s bočním stolem 860 mm

Zakracovací stůl 250 x 230 mm

Zadní prodloužení stolu 550 x 800 mm

Odsávání 100 mm

Hmotnost 61   kg

(volitelná výbava)
kód: 121-10000811

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Pila JTS-315SP 230V 121-JTS-315SPM 13 745 16 632
Pila JTS-315SP 400V 121-JTS-315SPT 12 746 15 423
Boční přídavný stůl 121-10000811 1 606 1 944

Zadní přídavný 
stůl v ceně

Boční přídavný 
stůl není součástí 
dodávky

Odsávání z vrchu a 
zespod kotouče

Excentrické 
upnutí pravítka 
s lupou

Přesné vedení 
podpěrného stolu 
na šesti ložiskách

Snadné složení pily pro přepravu
Pilové kotouče  str. 85 
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Tato vysoce oblíbená stolní pila je vybavena 
1.500 W motorem s brzdou a ve spojení s 
průměrem kotouče 254 mm dává impozantní 
výšku řezu až 80 mm. Všechny funkce, které 
najdete ve vyšších řadách pil jsou na JET JTS-10. 
Nastavitelná výška řezu, úhlové řezání 0 - 45° 
a úhlové pravítko, paralelní pravítko, rozšíření 
stolu a 40 zubový HW pilový kotouč. Dodávána 
včetně stolu - podstavce.

•  Vlastní podstavec v ceně.
•  Silný motor s brzdou.
•  Naklápění a výškové nastavení kotouče.
•  Úhlové pravítko.
•  Paralelní pravítko.
•  Rozšíření stolu vlevo, vpravo a zadní.
•  HW pilový kotouč v ceně.
•  Stavitelná výška řezu až 80 mm.

JET JTS-10 Stolní pila s podstavcem

Typ JTS-10

Doporučené použití Kutil

Příkon 1,5 kW (230V)

Kotouč x upínání 254 x 30 mm

Otáčky 4500 ot./min.

Naklopení kotouče 0° - 45°

Max. výška řezu při 45° 55 mm

Max. výška řezu při 90° 80 mm

Max. šířka řezu 410 mm

Velikost stolu 430 x 640 mm

Velikost stolu s rozšířením 940 x 950 mm

Odsávání 30 mm

Délka x šířka x výška 950 x 1070 x 1050 mm

Hmotnost 37   kg

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Pila JTS-10 121-JTS-10M 5 691 6 887

Stavitelná výška 
řezu až 80 mm

Zadní přídavný 
stůl v ceně

Podstavec v ceně

Pila s pracovním stolem z pozinkované oceli pro použití v 
menší dílně nebo jako univerzální stroj na stavbu. Mezi další 
přednosti této pily patří indukční motor s brzdou, zadní 
odkládací přídavný stůl a odsávání nad i pod kotoučem. 
Standardně je pila dodávána se zadním přídavným stolem, 
315 mm HW pilovým kotoučem, který lze sklopit až na 45°, 
pravítkem pro podélné řezy, odsávací hubicí, servisními klíči a 
podavačem pro bezpečnou práci.

•  Zadní přídavný stůl v ceně.
•  Indukční motor s brzdou.
•  Jednoduchá úprava naklopení a zdvihu kotouče.
•  Pevné upnutí podélného pravítka.
•  Odsávání od kotouče a na spodní straně stroje.
•  Pracovní deska z pozinkovaného ocelového plechu.
•  Podélné pravítko lze použít jako úhlové pravítko.
•  Kolečka a sklopná madla pro jednoduchý přesun pily.

JET JTS-315LA Kotoučová pila

Typ JTS-315LA

Doporučené použití Kutil

Příkon / Výkon 2,0 kW / 1,2 kW (230V)

Kotouč x upínání 315 x 30 mm

Otáčky 2800 ot./min.

Naklopení kotouče 0–45°

Max. výška řezu při 45° 60 mm

Max. výška řezu při 90° 83 mm

Max. šířka řezu 290 mm

Rozměry stolu 800 x 550 mm

Rozšíření stolu 800 x 400 mm

Odsávání 100 mm

Délka x šířka x výška 1650 x 650 x 1000 mm

Hmotnost 48 kg

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Pila JTS-315LA 121-JTS-315LAM 7 435 8 997

Součást balení:
•  Podavač pro řezání malých kusů
•  Podélné pravítko
•  Zadní přídavný stůl (800 x 400 mm)
•  HW pilový kotouč 315 mm
•  Odsávací hubice
•  Servisní klíče

Odsávání z vrchu 
a zespod kotouče

Sklopná madla pro 
jednoduchý přesun pily

Podélné pravítko lze použít jako úhlové pravítko

Plynulé naklopení 
kotouče

Plynulé nastavení 
výšky řezu

SLEDUJTE NAŠE VIDEA
www.youtube.com/igmfachshop

Pilové kotouče  str. 85 



Uvedené ceny jsou ceníkové.
Barva produktů se může lišit.+420 220 950 910 www.igm.cz

TRUHLÁŘSKÉ STROJE

10

JET JSMS-10L Pokosová pila 
s pojezdem a laserem

Typ JSMS-10L

Doporučené použití Řemeslník

Příkon 1,5 kW (230V)

Elektromagnetická brzda Ano

Uzamčení vřetene Ano

Kotouč x upínání 254 x 30 mm

Otáčky 4500 ot./min.

Naklopení kotouče 0° - 45° 

Natočení kotouče 45° L /  45° P

Přednastavené zarážky na 0°- 15°- 22,5°- 30°- 45°

Max. výška x šířka řezu při 90° 90 x 305 mm

Max. výška x šířka řezu při 45° 42 x 215 mm

Hmotnost 18   kg

Vysoce kvalitní, oblíbená pokosová pila 
s kompaktními rozměry a s vynikající 
řeznou kapacitou 305 x 90 mm.

Devět předvoleb pozic 
nabízí všechny potřebné 
úhly úkosu pro truhlářské 
a tesařské práce.

Pokosová pila o hmotnosti 18 
kg, avšak robustní konstrukce. 
Je to vynikající pomocník, 
bezpečný a s vynikajícími řezy 
za všech okolností. Pila řeže 
přesně a čistě měkké i tvrdé 
dřevo a lamináty díky 1500 W 
motoru s brzdou. Má laser, 
který označí řez. Je vybavena 
HW kotoučem. Rozšíření stolu 
poskytuje podporu dílců až v 
délce 1030 mm.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Pila JSMS-10L 121-JSMS-10LM 6 076 7 352

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Digitální úhloměr FDU-001 890 1 077
Pravítko 200mm FDU-003020 508 615
Kluzivo na dřevo - 1 litr C99800201 320 388
Přenašeč úhlů 127-33301 847 1 025
Uvex I-VO Ochranné brýle 103-9160065 300 363

•  9 předvoleb úhlů úkosu.
•  HW pilový kotouč v ceně.
•  Silný motor s brzdou.
•  Laser pro označení řezu.
•  Vhodná i pro lamináty.
•  Čisté řezy měkkého i tvrdého dřeva.
•  Rozšíření stolu až na 103 cm v ceně.

Rozšíření stolu 
až na 103 cm

HW pilový 
kotouč 
254 mm 
v ceně

Laser pro 
označení řezu

IGM Fachmann Digitální 
úhloměr +/- 180°, 
rozlišení na 0,1°
(volitelná výbava)
kód: FDU-001

(volitelná výbava)
kód: FDU-003020

(volitelná výbava)
kód: 127-33301

Multifix Úhlové měřítko, 
přenašeč úhlů

(volitelná výbava)
kód: FDU-003020

IGM Fachmann Digitální 
úhlové pravítko

Kluzivo na dřevo - 1 litr
(volitelná výbava)
kód: C99800201

Uvex I-VO Ochranné brýle
(volitelná výbava)
kód: 103-9160065

Pilové kotouče  str. 85 
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•  Keramická vodítka pilového pásu.
•  Vyvážená litinová kola.
•  Pevný robustní rám.
•  Páka pro rychlé napnutí a uvolnění pilového pásu.
•  Jemné a plynulé nastavení výšky řezu.
•  Masivní vysoké nastavitelné pravítko.
•  Naklopení stolu -7° až + 45°.
•  Kartáč proti ulpívání prachu na spodním kole.
•  Lze dovybavit mobilním podstavcem pro přesun po dílně.

IGM LAGUNA 1412 Pásová pila

Typ Laguna 1412

Doporučené použití Profesionální výroba

Výkon 1,3 kW (230V)

Velikost stolu 406 x 546 mm

Délka pásu 2946 mm

Šířka pásu min./max. 3 / 19 mm

Rychlost pásu 965 m/min

Max. výška řezu 305 mm

Max. šířka řezu k pravítku 310 mm

Max. šířka řezu ke sloupku 350 mm

Naklopení stolu -7° až +45°

Odsávání 100 mm

Délka x šířka x výška 800 x 683 x 1784 mm

Hmotnost 117 kg

Rozměry balení 580 x 600 x 1400 mm

Hmotnost včetně balení 141,5 kg

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Pila 1412 151-1412 29 160 35 284
Mobilní podstavec 151-1412MBA 2 070 2 505
Halogenová lampa 151-1836L 3 326 4 025
Úhlové pravítko 146-1001 434 526

Hlavní oporou pásové pily IGM Laguna 1412 
je pevný trojúhelníkový rám a silný 1,3kW 
asynchronní motor. Broušený pracovní litinový 
stůl o rozměrech 54 x 40 cm poskytuje stabilitu i 
při řezání větších dílců. Stůl lze naklopit od -7° do 
+45°. Masivní vysoké paralelní pravítko je snadno 
nastavitelné a lze nainstalovat do dvou pozic 
(vertikálně a horizontálně). Pevná litá kola jsou 
vyvážená a opatřena polyuretanovým páskem 
po celém obvodu kola. Pásek je navržen tak, aby 
zvládal vyšší teplotu a vydržel déle než běžné 
pryžové výplně kol. Šnekový převod horního 
vedení pásu zaručuje maximální stabilitu i při 
nejvyšší výšce řezu.

Pila je vybavena odolnými keramickými vodítky pilového 
pásu nad a pod stolem, které poskytují velmi přesné vedení. 
Tato vodítka zaručují ideální kvalitu řezu a prodlužují 
životnost pilového pásu. Průhledy v horní části stroje vám 
umožní kontrolovat napnutí nebo uvolnění pásu za chodu. 
Praktickým prvkem je také páka na zadní straně pily pro 
rychlé uvolnění pásu. Pila IGM Laguna 1412 se odlišuje 
proti konkurenci především promyšlenou konstrukcí, která 
umožňuje extra vysoký řez až 305 mm.

Pila je vybavena všemi ochrannými prvky splňujícími normy CE.
Stroj je dodáván v přepravní bedně částečně rozložený. Orientační doba sestavení cca 1 hodina.
Pila je dodávána bez pilového pásu, který lze objednat jako příslušenství.

Pila je určena pro profesionální dílnu, kde je 
požadována přesnost a vysoká kvalita výsledné práce.

Halogenová lampa

Jemné a plynulé 
nastavení výšky řezu

(volitelná výbava)
kód: 151-1836L

Lze dovybavit mobilním 
podstavcem pro snadný 
přesun po dílně
(volitelná výbava)
kód: 151-1412MBA

Pevný 
robustní rám

Masivní vysoké 
alu pravítko pro 
podélné řezy

Robustní 
litinový stůl

Výška řezu 
až 305 mm

Stabilní 
podstavec v ceně

Keramická vodítka 
pilového pásu

Součást balení:
•  Podélné pravítko

Pásové pily

Naklopení stolu 
-7° až + 45°
Naklopení stolu 
-7° až + 45°
Naklopení stolu 
-7° až + 45°
Naklopení stolu 

Kartáč proti 
ulpívání prachu 
na spodním kole

IGM Úhlové pravítko 
pro stroje s T-drážkou
Rozměry (DxŠxV): 46x15x15 cmRozměry (DxŠxV): 46x15x15 cm

(volitelná výbava)
kód: 146-1001

SLEDUJTE NAŠE VIDEA
www.youtube.com/igmfachshop
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•  Pedál s kotoučovou brzdou pro rychlé zastavení pásu.
•  Keramická vodítka pilového pásu.
•  Vyvážená litinová kola.
•  Pevný robustní rám.
•  Páka pro rychlé napnutí a uvolnění pilového pásu.
•  Jemné a plynulé nastavení výšky řezu až do 346 mm.
•  Vysoké a masivní pravítko z hliníku pro podélné řezy.
•  Naklopení stolu -7° až + 45°.
•  Kartáč proti ulpívání prachu na spodním kole.
•  Lze dovybavit mobilním podstavcem pro snadný přesun po dílně.

IGM LAGUNA 14BX Pásová pila

Pásová pila IGM Laguna 14bx je vybavena těžkým 
stabilním rámem a silným 1,9kW asynchronním 
motorem. Broušený pracovní litinový stůl o 
rozměrech 540 x 400 mm poskytuje stabilitu i při 
řezání větších dílců. Stůl lze naklopit v rozmezí 
od -7° do +45°. Masivní vysoké paralelní pravítko 
je snadno nastavitelné a lze nainstalovat do 
dvou pozic (vertikálně a horizontálně). Pevná litá 
kola jsou vyvážená a opatřená polyuretanovým 
páskem po celém obvodu kola. Pásek je navržen 
tak, aby zvládal vyšší teplotu a vydržel déle 
než běžné pryžové výplně kol. Šnekový převod 
horního vedení pásu zaručuje maximální stabilitu 
i při nejvyšší výšce řezu. Pro jednoduché zastavení 
pily je spodní kolo vybaveno kotoučovou brzdou, 
ta se aktivuje sešlápnutím pedálu.

Pila je vybavena odolnými keramickými vodítky 
pilového pásu nad i pod stolem. Keramická 
vodítka poskytují velmi přesné vedení, zaručují 
ideální kvalitu řezu a prodlužují životnost 
pilového pásu. Průhledy v horní části stroje vám 
umožní kontrolovat napnutí nebo uvolnění pásu 
za chodu, nebo případné sjíždění pásu z kola. 
Praktickým prvkem je také páka na zadní straně 
pily pro rychlé uvolnění pásu. Pila IGM Laguna 
14bx se odlišuje proti konkurenci především 
promyšlenou konstrukcí, která umožňuje extra 
vysoký řez až 346 mm.

Pila je vybavena všemi ochrannými prvky splňujícími normy CE.
Stroj je dodáván v přepravní bedně částečně rozložený. Orientační doba sestavení je cca 1 hodina.
Pila je dodávána bez pilového pásu a úhlového pravítka, které lze objednat jako příslušenství.

Pila je určena pro profesionální dílnu, kde je 
požadována přesnost a vysoká kvalita výsledné práce.

Typ Laguna 14BX

Doporučené použití Profesionální výroba

Výkon 1,9 kW (230V)

Velikost stolu 406 x 546 mm

Délka pásu 2946 mm

Šířka pásu min./max. 3 / 19 mm

Rychlost pásu 965 m/min

Max. výška řezu 346  mm

Max. šířka řezu k pravítku 310 mm

Max. šířka řezu ke sloupku 350 mm

Naklopení stolu -7° až +45°

Odsávání 100 mm

Délka x šířka x výška 713 x 755 x 1790 mm

Hmotnost 123 kg

Rozměry balení 670 x 640 x 1860 mm

Hmotnost včetně balení 150 kg

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Pila 14BX 151-14BX 33 650 40 717
Mobilní podstavec 151-1412MBA 2 070 2 505
Halogenová lampa 151-1836L 3 326 4 025
Úhlové pravítko 146-1001 434 526

Halogenová lampa
(volitelná výbava)
kód: 151-1836L

Lze dovybavit mobilním 
podstavcem pro snadný 
přesun po dílně
(volitelná výbava)
kód: 151-1412MBA

Keramická vodítka 
pilového pásu

Kartáč proti 
ulpívání prachu 
na spodním kole

Pevný 
robustní rám

Pedál s kotoučovou 
brzdou pro rychlé 
zastavení pásu

Naklopení stolu 
-7° až + 45°

Jemné a plynulé 
nastavení výšky 
řezu až do 463 mm

Součást balení:
•  Podélné pravítko

Výška řezu 
až 346 mm

IGM Úhlové pravítko 
pro stroje s T-drážkou
Rozměry (DxŠxV): 46x15x15 cmRozměry (DxŠxV): 46x15x15 cm

(volitelná výbava)
kód: 146-1001

Pilové pásy  str. 17 
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•  Pedál s kotoučovou brzdou pro rychlé zastavení pásu.
•  Keramická vodítka pilového pásu.
•  Vyvážená litinová kola.
•  Pevný robustní rám.
•  Páka pro rychlé napnutí a uvolnění pilového pásu.
•  Jemné a plynulé nastavení výšky řezu až do 463 mm.
•  Masivní vysoké alu pravítko pro podélné řezy.
•  Naklopení stolu -6° až + 45°.
•  Kartáč proti ulpívání prachu na spodním kole.
•  Lze dovybavit mobilním podstavcem pro snadný přesun po dílně.

IGM LAGUNA 18BX Pásová pila

Pásová pila IGM Laguna 18bx je vybavena 
těžkým stabilním rámem a silným 2,2kW 
asynchronním motorem. Broušený pracovní 
litinový stůl o rozměrech 500 x 660 mm 
poskytuje stabilitu i při řezání větších dílců. 
Stůl lze naklopit v rozmezí od -6° do +45°. 
Masivní vysoké paralelní pravítko je snadno 
nastavitelné a lze nainstalovat do dvou pozic 
(vertikálně a horizontálně). Pevná litá kola 
jsou vyvážená a opatřena polyuretanovým 
páskem po celém obvodu kola. Pásek je 
navržen tak, aby zvládal vyšší teplotu a 
vydržel déle než běžné pryžové výplně kol. 
Šnekový převod horního vedení pásu zaručuje 
maximální stabilitu i při nejvyšší výšce řezu. 
Pro jednoduché zastavení pily je spodní kolo 
vybaveno kotoučovou brzdou, ta se aktivuje 
sešlápnutím pedálu.

Pila je vybavena odolnými keramickými 
vodítky pilového pásu nad a pod stolem. 
Keramická vodítka poskytují velmi přesné 
vedení, zaručují ideální kvalitu řezu a 
prodlužují životnost pilového pásu. Průhledy 
v horní části stroje vám umožní kontrolovat 
napnutí nebo uvolnění pásu za chodu, nebo 
případné sjíždění pásu z kola. Praktickým 
prvkem je také páka na zadní straně pily 
pro rychlé uvolnění pásu. Pila IGM Laguna 
18bx se odlišuje proti konkurenci především 
promyšlenou konstrukcí, která umožňuje extra 
vysoký řez až 463 mm.

Pila je vybavena všemi ochrannými prvky splňujícími normy CE.
Stroj je dodáván v přepravní bedně částečně rozložený. Orientační doba sestavení je cca 1 hodina.
Pila je dodávána bez pilového pásu a úhlového pravítka, které lze objednat jako příslušenství.

Robustní pila pro profesionální dílnu s praktickou 
výškou řezu a nejsilnějším motorem ze série pil Laguna.

Pedál s kotoučovou 
brzdou pro rychlé 
zastavení pásu

Lze dovybavit mobilním 
podstavcem pro snadný 
přesun po dílně

Halogenová lampa

Kartáč proti 
ulpívání prachu 
na spodním kole

Pevný 
robustní rám

Masivní vysoké 
alu pravítko pro 
podélné řezy

Jemné a plynulé 
nastavení výšky 
řezu až do 463 mm

Naklopení stolu 
-6° až + 45°

Typ Laguna 18BX

Doporučené použití Profesionální výroba

Výkon 2,2 kW (230V)

Velikost stolu 508 x 660 mm

Délka pásu 3695 mm

Šířka pásu min./max. 3 / 31 mm

Rychlost pásu 965 m/min

Max. výška řezu 463 mm

Max. šířka řezu k pravítku 400 mm

Max. šířka řezu ke sloupku 460 mm

Naklopení stolu -6° až +45°

Odsávání 100 mm

Délka x šířka x výška 759 x 919 x 1975 mm

Hmotnost 186 kg

Rozměry balení 650 x 850 x 2070 mm

Hmotnost včetně balení 210 kg

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Pila 18BX 151-18BX 47 930 57 996
Mobilní podstavec 151-18bxMBA 2 336 2 827
Halogenová lampa 151-1836L 3 326 4 025
Úhlové pravítko 146-1001 434 526

(volitelná výbava)
kód: 151-18bxMBA

(volitelná výbava)
kód: 151-1836L

Keramická 
vodítka 
pilového pásu

Součást balení:
•  Podélné pravítko

Výška řezu 
až 463 mm

IGM Úhlové pravítko 
pro stroje s T-drážkou
Rozměry (DxŠxV): 46x15x15 cmRozměry (DxŠxV): 46x15x15 cm

(volitelná výbava)
kód: 146-1001
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Malá pásová pila JWBS-9X je inovovaný typ JWBS-9. Pila je určena pro 
podélné, příčné a tvarové řezání dřeva nebo příbuzných materiálů. 
Pevný duralový stůl opatřený stupnicí, umožňuje naklopení až 45°. 
Stroj je vybaven tichým indukčním motorem 350 W a osvětlením 
pracovního prostoru. Maximální výška řezu je 80 mm. Pomocí 
úhlového pravítka lze zakracovat materiál pod úhlem + / - 60°. Díky 
možnosti připojení vysavače ušetříte čas při úklidu. Stroj je snadno 
ovladatelný a nevyžaduje zvláštní údržbu.

JET JWBS-9X Pásová stolní pila na dřevo

Typ JWBS-9X

Doporučené použití Kutil

Příkon 350 W (230V)

Délka pásu 1575 mm

Rychlost pásu 660 m/min

Šířka pásu min./max. 6 / 10 mm

Max. šířka řezu 230 mm

Max. výška řezu 80 mm

Velikost stolu 300 x 300 mm

Naklopení stolu 0° až 45°

Průměr kola 240 mm

Odsávání 53 mm

Délka x šířka x výška 520 x 500 x 740 mm

Hmotnost 20   kg

•  Pilový pás šíře 6 mm v základu.
•  Robustní stůl z litého hliníku.
•  Přesné úhlovací pravítko.
•  Naklopení stolu až 45°.
•  Osvětlení stolu.

Vhodná pro modelářské práce

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Pila JWBS-9X 121-JWBS-9X 4 419 5 347

Pásová pila JET JWBS-10 je určena pro méně a středně náročnou práci v 
truhlářských a kutilských dílnách. Litinový stůl můžete naklonit v rozmezí od 0° 
až do 45°. Jednoduché hliníkové paralelní pravítko je fixováno na přední a zadní 
straně litinového stolu. Pilový pás je veden nad a pod stolem mezi ložisky a válečky, 
které mu poskytují dobré vedení. Stroj je vybaven bezpečnostním vypínačem a 
koncovými spínači na horních a dolních dvířkách. Pro zjednodušení práce je stroj 
opatřen podstavcem dodávaným v základní výbavě. Stroj vyniká provedením, 
kvalitou řezu a tuhostí ve své kategorii.

JET JWBS-10 Pásová pila

Typ JWBS-10M

Doporučené použití Kutil

Příkon / Výkon 600 / 370 W (230V)

Rychlost pásu 870 m/min.

Délka pásu 1712 mm

Šířka pásu min./max. 3 - 13 mm

Max. šířka řezu 245 mm

Max. výška řezu 100 mm

Velikost stolu 335 x 340 mm

Naklopení stolu 0° až 45°

Průměr kola 255 mm

Odsávání 1 x 100 mm

Délka x šířka x výška 762 x 496 x 1511 mm

Hmotnost 36 kg

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Pila JWBS-10 121-JWBS-10M 8 497 10 282

•  Prostorný litinový stůl s šířkou řezu 245 mm.
•  Maximální výška řezu 100 mm.
•  Pevná konstrukce stolu i rámu.
•  Optimální výkon indukčního motoru.
•  T-drážka pro pravítka.
•  Pevné podélné a úhlové pravítko.
•  Ložisková vodítka pro spolehlivé vedení pásu.
•  Flexibilní LED osvětlení pracovní plochy.

Součástí balení: 
•  Pilový pás
•  Paralelní pravítko 
•  Úhlové pravítko 
•  Podstavec

Flexibilní 
LED osvětlení 
pracovní plochy

Pevné podélné a 
úhlové pravítko 
v ceně

Maximální výška 
řezu 100 mm

Maximální výška 
řezu 80 mm

Přesné úhlovací 
pravítko v ceně

Maximální šířka 
řezu 230 mm

Podstavec v ceně

Možnost 
vysunutí stolu

Litinový stůl můžete 
naklonit v rozmezí 
od 0° až do 45°

Excentrické upnutí 
pravítka s lupou

Naklopení stolu 
0 ° až 45 °

Osvětlení stolu

Pilové pásy  str. 17 
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Pásová pila Jet JWBS-14Q je určena pro středně těžkou práci. Má dvě rychlosti, litá 
vyvážená kola, zamykání, super litinový stůl, který můžete naklonit od -10° až +45°. 
Paralelní pravítko, které je fixováno na přední a zadní straně stolu, sahá mírně nad stůl 
z litiny. Pilový pás je veden nad a pod stolem mezi ložisky a válečky, které mu poskytují 
velmi přesné vedení, což vede k ideální kvalitě řezu a prodlužuje životnost pilového 
pásu. Stroje jsou vybaveny bezpečnostními vypínači, elektromechanickou motorovou 
brzdou a snadno přístupným uvolněním pásu při jeho výměně. Tyto pily jsou určeny pro 
profesionální dílnu, kde je požadována přesnost a kvalita práce. Pro snadné přesouvání 
těchto strojů po dílně doporučujeme nákup mobilního podstavce, díky němuž lze se 
strojem posouvat po dílně bez strachu z převrácení nebo poškození.

JET JWBS-14Q Pásová pila

Typ JWBS-14Q

Doporučené použití Profesionální výroba

Příkon / Výkon 950 / 550 W (230V)

Rychlost pásu 800 m/min.

Délka pásu 2560 mm

Šířka pásu min./max. 3 - 25 mm

Max. šířka řezu 350 mm

Max. výška řezu 200 mm

Velikost stolu 500 x 385 mm

Naklopení stolu -10° až 45°

Průměr kola 355 mm

Odsávání 1 x 100 mm

Délka x šířka x výška 770 x 650 x 1800 mm

Hmotnost 90 kg

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Pila JWBS-14Q 121-JWBS-14QM 27 190 32 900
Mobilní podstavec 121-708118 2 751 3 329

Naklopení stolu 
-10° až 45°

Přesné a nastavitelné 
vedení pásu

Paralelní 
pravítko a 
úhelník v 
základní 
výbavě

•  Páka pro rychlé povolení pásu.
•  Paralelní pravítko a úhelník v základní výbavě.
•  Přesné a nastavitelné ložiskové vedení pásu.
•  Naklopení stolu -10 ° až 45 °.
•  T-drážka pro úhlové pravítko.

Pásová pila JET JWBS-15 je určena pro středně těžkou práci. Pila disponuje 
litými vyváženými koly, masivním litinovým stolem, který můžete naklopit 
od -5 ° do +45 °. Paralelní pravítko je snadno nastavitelné. Lze nainstalovat 
do dvou pozic (vertikálně a horizontálně). Pilový pás je veden nad a pod 
stolem mezi ložisky, které pásu poskytují velmi přesné vedení, což vede k 
ideální kvalitě řezu a prodlužuje životnost pilového pásu. Stroj je vybaven 
bezpečnostním vypínačem, elektromechanickou motorovou brzdou, 
snadno přístupnou pákou pro uvolnění pásu při jeho výměně a dvěma 
odsávacími otvory průměru 100 mm. Tato pila je určena pro profesionální 
dílnu, kde je požadována přesnost a kvalita práce.

JET JWBS-15 Pásová pila

Typ JWBS-15M/ JWBS-15T

Doporučené použití Profesionální výroba

Příkon 1,1 kW (230V)/ 1,5 kW (400V)

Rychlost pásu 760 m/min.

Délka pásu 3380 mm

Šířka pásu min./max. 3 / 25 mm

Max. šířka řezu 360 mm

Max. výška řezu 356 mm

Velikost stolu 545 x 405 mm

Naklopení stolu -5 ° až 45 °

Průměr kola 375 mm

Odsávání 2 x 100 mm

Délka x šířka x výška 750 x 810 x 1880 mm

Hmotnost 172 kg/174 kg

•  Páka pro rychlé povolení pásu.
•  Paralelní pravítko a úhelník v základní výbavě.
•  Přesné a nastavitelné vedení pásu.
•  Naklopení stolu -5 ° až 45 °.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Pila JWBS-15M 230V 121-JWBS-15M 46 584 56 367
Pila JWBS-15T 400V 121-JWBS-15T 46 584 56 367
Mobilní podstavec 121-708118 2 751 3 329

Maximální výška 
řezu 200 mm

Maximální šířka 
řezu 360 mm

Naklopení stolu 
-5 ° až 45 °

Pravítko lze použít 
ve vertikální i 
horizontální poloze

Pevné a tuhé 
vedení pravítka

Ukazatel 
napnutí 
pilového pásu

Plynulé 
nastavení 
výšky řezu až 
na 356 mm

Mobilní podstavec
(volitelná výbava)
kód: 121-708118

Pro snadné přesouvání těchto strojů po dílně 
doporučujeme nákup mobilního podstavce, 
díky němuž lze se strojem posouvat po dílně bez 
strachu z převrácení nebo poškození.

Pilové pásy  str. 17 

Pilové pásy  str. 17 
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Pásová pila JWBS-18 je určena pro těžkou práci. Pila disponuje litými vyváženými koly, 
masivním litinovým stolem, který můžete naklopit od -5 ° do +45 °. Paralelní pravítko 
můžete nastavit s přesností na desetiny milimetru s pomocí mikro-seřízení. Pravítko lze 

JET JWBS-18 Pásová pila
•  Litinová kola o průměru 470 mm.
•  Výška řezu až 406 mm.
•  Dvě rychlosti pilového pásu.
•  Přesné a nastavitelné vedení pásu.
•  Páka pro rychlé povolení a výměnu pásu.
•  Paralelní a úhlové pravítko v základní výbavě.
•  Naklopení stolu pomocí otočné matice v rozsahu -5 až 45°.
•  Paralelní pravítko s možností dvou poloh profilu s mikro-seřízením.

Typ JWBS-18M / JWBS-18T

Doporučené použití Profesionální výroba

Příkon 1,5 kW (230V) / 2,2 kW (400V)

Rychlost pásu 590 a 900 mm

Délka pásu 3810 ot./min.

Šířka pásu min./max. 3 / 30 mm

Max. šířka řezu 457 mm

Max. výška řezu 406 mm

Velikost stolu 508 x 692 mm

Naklopení stolu -5° až + 45°

Průměr kola 470 mm

Odsávání 2 x 100 mm

Délka x šířka x výška 865 x 915 x 2035 mm

Hmotnost 214 kg / 217 kg

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Pila JWBS-18M 230V 121-JWBS-18M 53 967 65 301
Pila JWBS-18T 400V 121-JWBS-18T 51 647 62 493
Mobilní podstavec 121-708118 2 751 3 329

Pásová pila JWBS-20 je určena pro těžkou práci. Má dvě rychlosti, litá 
vyvážená kola, prostorný a pevný litinový stůl, který můžete naklonit 
od -5° až do +45°. Paralelní pravítko, které je fixováno na přední a zadní 
straně stolu, sahá mírně nad stůl. Pilový pás je veden nad a pod stolem 

JET JWBS-20 Pásová pila
•  Litinová kola o průměru 514 mm.
•  Přesné a rychlé nastavení ložiskového vedení pásu bez použití nářadí.
•  Páka pro rychlé povolení a výměnu pásu.
•  Silný indukční motor.
•  Dvě rychlosti pilového pásu.
•  Elektro-mechanická brzda motoru pro maximální bezpečnost.
•  Výška řezu až 406 mm a šířka řezu až 508 mm.
•  Paralelní a úhlové pravítko v základní výbavě.
•  Naklopení stolu pomocí otočné matice v rozsahu -5 až 45°.
•  Paralelní pravítko s možností dvou poloh profilu s mikro-seřízením.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Pila JWBS-20 121-JWBS-20T 88 221 106 748
Mobilní podstavec 121-708119 3 027 3 663

Typ JWBS-20T

Doporučené použití Profesionální výroba

Příkon / Výkon 6 / 3,7 kW (400V)

Rychlost pásu 700 a 1280 m/min.

Délka pásu 4013 mm

Šířka pásu min./max. 3 / 38  mm

Max. šířka řezu 508 mm

Max. výška řezu 406 mm

Velikost stolu 690 x 508 mm

Naklopení stolu  -5° až 45° 

Výška stolu 940 mm

Průměr kola 514 mm

Odsávání 100 mm

Délka x šířka x výška 940 x 845 x 2235 mm

Hmotnost 276 kg

Maximální šířka 
řezu 457 mm

Naklopení stolu 
-5 ° až 45 °

Pravítko lze použít 
ve vertikální i 
horizontální poloze

Pevné a tuhé 
vedení pravítka

Ukazatel 
napnutí 
pilového pásu

Plynulé 
nastavení 
výšky řezu až 
na 406 mm

Maximální šířka 
řezu 508 mm

Naklopení stolu 
-5 ° až 45 °

Pravítko lze použít 
ve vertikální i 
horizontální poloze

Pevné a tuhé 
vedení pravítka

Ukazatel 
napnutí 
pilového pásu

Plynulé nastavení 
výšky řezu až na 
406 mm

nainstalovat do dvou pozic 
(vertikálně a horizontálně). 
Pilový pás je veden nad a 
pod stolem mezi dvojitými 
ložisky, které pásu 
poskytují velmi přesné 
vedení, což vede k ideální 
kvalitě řezu a prodlužuje 
životnost pilového 
pásu. Stroj je vybaven 
bezpečnostním vypínačem, 
elektromechanickou 
motorovou brzdou, 
snadno přístupnou pákou 
pro uvolnění pásu při 
jeho výměně a dvěma 
odsávacími otvory 
průměru 100 mm. Tato pila 
je určena pro profesionální 
dílnu, kde je požadována 
přesnost a kvalita práce.

mezi ložisky a válečky, 
které mu poskytují velmi 
přesné vedení, což vede 
k ideální kvalitě řezu a 
prodlužuje životnost 
pilového pásu. Ložiskové 
vedení nastavíte bez použití 
nářadí. Stroj je vybaven 
bezpečnostním vypínačem, 
elektromechanickou 
motorovou brzdou a 
snadno přístupným 
uvolněním pásu při jeho 
výměně. Stroj je určen pro 
profesionální dílnu, kde 
je požadována přesnost a 
kvalita práce.
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Pilové pásy

Pro pásové pily Pro pásové pily

Pro pásové pily

Rozteč zubů 7 mm (3TPI)
Určeno pro rychlé a hrubé řezání silných dílců, 
ideální volba pro podélné řezy. Kvalitu řezu 
lze mírně zvýšit snížením posuvu a zvýšením 
napětí pásu na maximální přípustnou úroveň. 
Doporučeno pro všechny stroje JET a LAGUNA.

Rozteč zubů 6 mm (4TPI)
Ideální volba jako univerzální pilový pás na 
podélné řezání většiny dřevin, včetně měkkého 
sukovitého dřeva. Doporučeno pro všechny 
stroje JET a LAGUNA.

Rozteč zubů 5 mm (5TPI)
Ideální volba jako univerzální pilový pás na 
podélné a příčně řezání měkkých a tvrdých dřev, 
včetně sukovitého dřeva. Kvalitního a přesného 
řezu dosáhnete pomalým posuvem a kvalitním 
napnutím pásu na maximální doporučenou úroveň. 
Doporučeno pro všechny stroje JET a LAGUNA.

Rozteč zubů 4 mm (6TPI)
Vhodné pro čisté řezání masivního dřeva tloušťky 
od 50 mm až do 150 mm. Při řezání větší tloušťky 
než 150 mm doporučujeme snížit rychlost posuvu. 
Doporučeno pro všechny stroje JET a LAGUNA.

Pilové pásy 2560 mm pro JET JWBS-14Q

Pilové pásy 1510 mm pro JET JWBS-9

Pilové pásy 3480 mm pro JET JWBS-18Q

Pilové pásy 1575 mm pro JET JWBS-9X

Pilové pásy 3820 mm pro JET JWBS-20Q

Pilové pásy 2240 mm pro JET JBS-12

Šířka x tloušťka Rozteč Kód Kč bez DPH Kč s DPH

6 x 0,5 mm 4 M201-001 181 220
8 x 0,5 mm 5 M201-002 184 223
10 x 0,6 mm 6 M201-003 188 228
12 x 0,6 mm 7 M201-004 192 233
15 x 0,6 mm 7 M201-005 198 240
20 x 0,6 mm 8 M201-006 230 279
25 x 0,6 mm 8 M201-007 248 301

Šířka x tloušťka Rozteč Kód Kč bez DPH Kč s DPH

6 x 0,5 mm 4 M200-001 150 182
8 x 0,5 mm 5 M200-002 152 184
10 x 0,5 mm 6 M200-003 153 186

Šířka x tloušťka Rozteč Kód Kč bez DPH Kč s DPH

6 x 0,5 mm 4 M202-001 216 262
8 x 0,5 mm 5 M202-002 221 268
10 x 0,6 mm 6 M202-003 226 274
12 x 0,6 mm 7 M202-004 231 280
15 x 0,6 mm 7 M202-005 236 286
20 x 0,6 mm 8 M202-006 278 337
25 x 0,6 mm 8 M202-007 297 360

Šířka x tloušťka Rozteč Kód Kč bez DPH Kč s DPH

6 x 0,5 mm 4 M204-001 152 184
8 x 0,5 mm 5 M204-002 154 187
10 x 0,5 mm 6 M204-003 152 184

Šířka x tloušťka Rozteč Kód Kč bez DPH Kč s DPH

6 x 0,5 mm 4 M203-001 229 278
8 x 0,5 mm 5 M203-002 234 284
10 x 0,6 mm 6 M203-003 239 290
12 x 0,6 mm 7 M203-004 246 298
15 x 0,6 mm 7 M203-005 251 304
20 x 0,6 mm 8 M203-006 294 356
25 x 0,6 mm 8 M203-007 305 370
30 x 0,7 mm 10 M203-008 356 431

Šířka x tloušťka Rozteč Kód Kč bez DPH Kč s DPH

6 x 0,5 mm 4 M205-001 172 209
8 x 0,5 mm 5 M205-002 177 215
10 x 0,6 mm 6 M205-003 177 215
12 x 0,6 mm 7 M205-004 182 221
15 x 0,6 mm 7 M205-005 185 224

Kalené pilové pásy 1712 mm pro JET JWBS-10M
Šířka x tloušťka Rozteč Kód Kč bez DPH Kč s DPH

6 x 0,5 mm 4 M210-006 195 236
8 x 0,5 mm 5 M210-008 200 242
10 x 0,6 mm 6 M210-010 206 250
12 x 0,6 mm 7 M210-012 211 256

Kalené pilové pásy 2946 mm pro Laguna 1412 a 14BX
Šířka x tloušťka Rozteč Kód Kč bez DPH Kč s DPH

6 x 0,5 mm 4 M209-006 222 269
8 x 0,5 mm 5 M209-008 231 280
10 x 0,6 mm 6 M209-010 239 290
12 x 0,6 mm 7 M209-012 247 299
15 x 0,6 mm 7 M209-015 255 309

Kalené pilové pásy 3380 mm pro JET JWBS-15
Šířka x tloušťka Rozteč Kód Kč bez DPH Kč s DPH

6 x 0,5 mm 4 M207-006 232 281
8 x 0,5 mm 5 M207-008 241 292
10 x 0,6 mm 6 M207-010 250 303
12 x 0,6 mm 7 M207-012 259 314
15 x 0,6 mm 7 M207-015 268 325
20 x 0,6 mm 8 M207-020 301 365
25 x 0,6 mm 8 M207-025 315 382

Kalené pilové pásy 3670 mm pro Laguna 18BX
Šířka x tloušťka Rozteč Kód Kč bez DPH Kč s DPH

6 x 0,5 mm 4 M211-006 295 357
8 x 0,5 mm 5 M211-008 305 370
10 x 0,6 mm 6 M211-010 315 382
12 x 0,6 mm 7 M211-012 326 395
15 x 0,6 mm 7 M211-015 336 407
20 x 0,6 mm 8 M211-020 371 449
25 x 0,6 mm 8 M211-025 387 469
30 x 0,7 mm 10 M211-030 423 512

Kalené pilové pásy 3810 mm pro JET JWBS-18
Šířka x tloušťka Rozteč Kód Kč bez DPH Kč s DPH

6 x 0,5 mm 4 M208-006 250 303
8 x 0,5 mm 5 M208-008 261 316
10 x 0,6 mm 6 M208-010 271 328
12 x 0,6 mm 7 M208-012 281 341
15 x 0,6 mm 7 M208-015 291 353
20 x 0,6 mm 8 M208-020 326 395
25 x 0,6 mm 8 M208-025 341 413
30 x 0,7 mm 10 M208-030 377 457

Pilový pás na dřevo se dodává rozvedený, ostřený a svařený 
na přesnou délku podle typu stroje.
Je vyroben z kvalitní uhlíkové oceli  s tvrdostí 38 - 44 HRC a je 
určený pro řezání dřeva a podobných materiálů na pásových 
pilách.

Pilový pás na dřevo se dodává rozvedený, ostřený, kalený 
a svařený na přesnou délku podle typu stroje. Je vyroben z 
kvalitní uhlíkové oceli C75 s tvrdostí 38 - 44 HRC a je určený 
pro řezání dřeva a podobných materiálů na pásových pilách. 
Úhel čela zubu je standardně 10°.

Pilové pásy kalené

Lepidla str. 316 Úhloměry  str. 277 
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Typ JSS-16M

Doporučené použití Kutil

Příkon 90 W (230V)

Kmity pilového listu 550 - 1600 / min.

Délka pilového listu 127 mm

Délka kmitu 15 mm

Šířka pilového listu min./max. 0,5 mm / 2,8 mm

Max. šířka řezu 510 mm

Max. výška řezu 50 mm

Velikost stolu 410 x 253 mm

Naklopení stolu 0° až 45°

Odsávání 35 mm

Délka x šířka x výška 620 x 285 x 325 mm

Hmotnost 11,5 kg

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Pila JSS-16M 121-JSS-16MA 3 314 4 010

Elektrická lupínková pila nebo-li dekupírka JET je vybavena 
výkonným komutátorovým DC motorem s plynulou regulací 
kmitů (550-1.600/min). Proto s ní lze snadno řezat široké 
škály materiálů až do tloušťky 50 mm. Průměr odsávací 
hubice pro připojení k odsavači je 35 mm. Velkorysý stůl 
(410 x 254 mm) s maximální šířkou řezu 510 mm je možné 
naklápět až na 45° pro úhlové řezání. Pila je dodávána s 
kolíkovým upínáním pilových listů. Uvolňovací ovládací kolo 
umožňuje rychlou a snadnou výměnu. Ventilátor pomáhá 
udržet místo řezu čisté a dobře viditelné. Díky těžké litinové 
základně je stroj stabilní a má minimální vibrace.

•  Pracovní stůl s naklopením až 45°.
•  Ofuk pracovní plochy pro snazší a přesný řez.
•  Silný komutátorový motor.
•  Litinová základna pro lepší stabilitu a snížení vibrací.

JET JSS-16MA Vyřezávací 
lupínková pila stolní

Pracovní stůl s 
naklopením až 45°

Úložný prostor pro 
náhradní pilové listy

Těžká litinová základna 
pro stabilitu a snížení vibrací

Ofuk pracovní plochy 
pro snazší a přesný řez

Ofuk pracovní plochy 
pro snazší a přesný řez

Páka pro rychlou 
výměnu pilového listu

Typ JSS-354V

Doporučené použití Řemeslník

Příkon 120 W (230V)

Kmity pilového listu 400 - 1400 / min.

Délka pilového listu 130 mm

Délka kmitu 20 mm

Max. šířka řezu 460 mm

Max. výška řezu při 45°/ 90° 45 / 45 mm

Velikost stolu 460 x 230 mm

Naklopení stolu -10° až 45°

Odsávání 40 / 36 mm

Délka x šířka x výška 640 x 290 x 380 mm

Hmotnost 27 kg

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Pila JSS-354V 121-JSS-354VM 14 870 17 993

Robustní lupínková pila JET JSS-354VM pro přesné řezy bez vibrací. Pila je vybavena 
bezpečnostním plastovým štítem a ofukem pro čistotu pracovní plochy. Pilové listy s čepem 
i bez čepu jsou uchyceny jednoduchým rychloupínacím mechanismem. Napnutí plátku lze 
upravit mikro nastavením na zadní straně pily. Rameno pily je vybavena svorkou pro stlačení 
obrobku při práci. Stůl se naklání 45° doleva a 10° doprava.

•  Plynulé nastavení rychlosti 400-1400 kmitů/min.
•  Lze upevnit pilové listy s čepem i bez čepu.
•  Maximální výška řezu 60 mm.
•  Pevná konstrukce bez vibrací.
•  Bezpečnostní štít a ofuk pracovní desky.

JET JSS-354V Vyřezávací lupínková pila stolní

Součást balení:
•  5 ks pilových listů
•  Adaptér pro listy bez trnů
•  Inbus

Páka pro rychlou 
výměnu pilového listu

Pracovní stůl 
s naklopením 
-10° až 45°

Těžká litinová základna 
pro stabilitu a snížení vibrací

SLEDUJTE NAŠE VIDEA
www.youtube.com/igmfachshop
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Snadné nastavení 
rychlosti kmitů

Mechanismus pro rychlou 
výměnu pilového plátku

Nastavitelná 
tryska pro ofuk 
pracovní plochy

Praktický držák 
náhradních 
pilových listů

Robustní 
litinový stůl

Typ JWSS-22B

Doporučené použití Profesionální výroba

Výkon 50 W (230V)

Kmity pilového listu 400 - 1550 / min

Délka pilového listu 130 mm

Délka kmitu 19 mm

Max. šířka řezu 565 mm

Maximální hloubka řezu 48 mm

Naklopení agregátu -45° až +45°

Odsávání 38 mm

Hmotnost 31 kg

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Pila JWSS-22B 121-JWSS-22B 24 981 30 228

Profesionální stroj pro náročné uživatele, kteří požadují přesnost a snadné použití. Masivní konstrukce, přesný mechanismus, 
celkové uspořádání a dokonalost v detailech, to jsou prvky, které odlišují tento model od většiny konkurentů.

Stroj je vybaven plynulým ovládáním rychlosti kmitu a odklopným nastavitelným ramenem, což využijete při instalaci 
obrobku. Spodní polohu kmitacího mechanismu lze nastavit otočením rukojeti, můžete tak použít různé délky plátků a 
tloušťky materiálu. Tato profesionální pila navíc umožňuje nastavení předkmitu, který zaručuje „agresivnější“ a produktivnější 
řezání.

Stabilní litinový stůl zajišťuje přesnou práci bez vibrací. Pro provedení řezů pod úhlem nakloníte rameno s pilovým plátkem 
a obrobek zůstává vždy v horizontální poloze. Sklon nastavíte pomocí převodového mechanismu a otočné rukojeti. Je 
symetrický a poskytuje naklopení vlevo i vpravo.
Stroj pracuje s pilovými listy bez čepu, součást balení jsou i adaptéry pro plátky s čepem. V horní části se plátky upínají 
excentrickým mechanismem, kombinovaným s napínačem, spodní je upnut do adaptéru a poté zasunut do trnu.

•  Snadné nastavení rychlosti kmitů.
•  Rychloupínací mechanismus horního vedení pro rychlé napnutí a uvolnění pilového plátku.
•  Nastavitelná tryska pro ofuk pracovní plochy.
•  Nastavení sklonu pilového plátku v obou směrech.
•  Odklopná horní část rámu s výškově nastavitelnou polohou.
•  Přítlačná svorka pro snadnou práci.
•  Robustní litinový stůl.

JET JWSS-22B Vyřezávací lupínková pila stolní

Pracovní stůl 
s naklopením 
-45° až 45°

Plátky do lupínkové pily s čepem 
130 mm, sada 10ks

Plátky jsou vyrobeny z kalené uhlíkové oceli, rozvedené 
a ostřené. Vhodné pro řezání dřeva, plastů a neželezných 
kovů. Oba konce jsou osazeny upínací kolíky pro snadnou a 
rychlou výměnu. Šířka plátku 3 mm, tloušťka 0,4 mm, délka 
130 mm.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Hrubý (10 zubů) 125-783170 75 91
Středně hrubý (14 zubů) 125-793823 75 91
Středně jemný (21 zubů) 125-763619 75 91
Jemný (24 zubů) 125-580485 75 91

SLEDUJTE NAŠE VIDEA
www.youtube.com/igmfachshop
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Tloušťkovací a srovnávací frézky

JET JWP-12 Tloušťkovací 
frézka stolní

Hoblovací válec je osazen 2 ks hoblovacích nožů 
HSS. Otáčky a vhodná rychlost posuvu zajišťují 
vynikající povrch opracování. Stroj je vybaven 
ochranou proti přetížení s bezpečnostní 
pojistkou. Maximální tloušťka materiálu je 
153 mm a maximální šířka 318 mm. Sklopné 
nástavce stolu s válečky na koncích poskytují 
podporu pro dlouhé dílce. 
Kryt hoblovacího válce umožňuje 
připojení odsávacího zařízení.

Díky výkonnému motoru tloušťkovací frézky 
JET je možný úběr materiálu až 2,5 mm při 
jednom protažení.

•  Výkonný motor. 
•  Úběr materiálu až 2,5 mm.
•  Masivní vedení agregátu. 
•  Dvounožový válec.

Součást balení:
•  Redukce odsávání 100 mm
•  4 ks hoblovacích nožů

Typ JWP-12 

Doporučené použití Řemeslník

Příkon 1,8 kW (230V)

Otáčky 9 000 ot./min.

Průměr válce 48 mm

Rychlost posuvu protahování 7 m/min

Max. úběr 2,5 mm

Max. šířka dílce 318 mm

Max. tloušťka dílce 153 mm

Odsávání 50 mm

Délka x šířka x výška 580x 290(700)x 570 mm 

Hmotnost 30 kg

(Jedna sada nožů ZDARMA je 
upnuta v hoblovacím válci.)

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Frézka JWP-12 121-JWP-12M 8 625 10 437
Hoblovací nože HSS 
319x18x3 mm (sada 2 ks) F992-31918 816 988

(Jedna sada nožů ZDARMA je 
upnuta v hoblovacím válci.)

Kč s DPH

10 437

+ZDARMA 2 sady nožů HSS na měkké a tvrdé dřevo

Celková velikost a kompaktnost stroje umožňuje široké použití, 
ať už v dílně nebo na montáži. JET JPT-8B má pevnou a stabilní 
konstrukci, přesné srovnávací stoly a dlouhý stůl protahu. 
Frézka je vybavena bezpečnostními prvky včetně odsávacích a 
bezpečnostních krytů a pojistky na motoru.

JET JPT-8B Srovnávací a 
tloušťkovací frézka stolní

•  Přenosná stolní frézka do dílny i na stavbu.
•  Srovnávací šířka 200 mm.
•  Výkonný motor 1,5 kW.
•  Otáčky válce až 9000 ot./min.
•  Přesné srovnávací stoly a prodloužený stůl protahu.
•  Jednoduchý přechod od srovnávání k tloušťkování.
•  Naklopení opěrného pravítka 90°- 45°.
•  Vhodná pro převoz na montáže.

Typ JPT-8B

Doporučené použití Kutil

Příkon 1,5 kW (230V)

Otáčky 9000 ot./min.

Průměr válce 45 mm

Rychlost posuvu protahování 6 m/min.

Počet žiletek na válci 2ks

Max. úběr při srovnávání 3 mm

Max. úběr při tloušťkování 2 mm

Max. šířka srovnávání 200 mm

Max. výška při tloušťkování 5-120 mm

Délka stolu včetně prodloužení 445 mm

Odsávání 57 a 100 mm

Délka x šířka x výška 780 x 440 x 550 mm

Hmotnost 28 kg

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Frézka JPT-8B 121-JPT-8BM 8 922 10 796
Sada 2 ks HSS nožů
210 x 16,5 x 1,5 mm F992-20517 849 1 028

Redukce odsávání 
na 100 mm

Redukce odsávání 
na 57 mm

Úchyty pro snadnou 
manipulaci

Sklopné stoly Praktické rolny pro podávání materiálu

Naklopení opěrného 
pravítka 90°- 45°

Přesné srovnávací stoly

Vhodná pro převoz na montáže

Vhodná pro převoz na montáže

Prodloužený stůl 
protahu v ceně

Podavače materiálu 
pro bezpečnou práci

Součást balení:
•  Hliníkový profil pro nastavení nožů
•  Podavače materiálu pro bezpečnou práci
•  2 ks hoblovacích nožů
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Celková velikost a kompaktnost stroje umožňuje široké použití všude tam, 
kde byste se s klasickým strojem nikdy nedostali. JET JPT-10B má pevnou 
a stabilní konstrukci, přesné srovnávací stoly a dlouhý stůl protahu. Díky 
odsávacímu krytu, bezpečnostním krytům a pojistce na motoru je stroj 
vhodný pro každou kutilskou dílnu a také na převoz na montáže. Výhodou 
frézky je stabilní plechový podstavec opatřený gumovými nohami.

JET JPT-10B Srovnávací a tloušťkovací 
frézka stolní s podstavcem

•  Srovnávací šířka 254 mm.
•  Výkonný motor 1,5 kW.
•  Přesné srovnávací stoly a dlouhý stůl protahu.
•  Jednoduchý přechod od srovnávání k tloušťkování.
•  Naklopení opěrného pravítka 90°- 45°.
•  Vhodná pro převoz na montáže.

Typ JPT-10B 

Doporučené použití Kutil

Příkon 1,5 kW (230V)

Otáčky 9000 ot./min.

Průměr válce 45 mm

Rychlost posuvu protahování 6 m/min.

Počet žiletek na válci 2ks

Max. úběr při srovnávání 3 mm

Max. úběr při tloušťkování 2 mm

Max. šířka srovnávání 254 mm

Max. výška při tloušťkování 5-120 mm

Délka stolu včetně prodloužení 498 mm

Odsávání 57 a 100 mm

Délka x šířka x výška 980 x 470 x 1120 mm 

Hmotnost 34 kg

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Frézka JPT-10B 121-JPT-10B 10 409 12 595
Sada 2ks HSS nožů
260 x 17 x 1,5 mm F992-26017 670 811

Litinový stůl lze pohodlně zvednout jednou rukou. 
Přechod od srovnávání k tloušťkování nemůže být jednodušší. 
Se svým dlouhým stolem a přesným pravítkem je zde přesnost standardem, stejně jako vždy výborný povrch po 
zpracování díky 3-nožové hlavě. Snadné nastavení výšky vstupního stolu pomocí excentrické páky. Odsávací hubice 
udržuje stroj čistý po připojení k vhodnému systému odsávání.

JET JPT-260 Srovnávací a tloušťkovací frézka

•  Dlouhý masivní litinový srovnávací stůl.
•  Jednoduchý přechod od srovnávání k tloušťkování.
•  Současné odklápění obou srovnávacích stolů.
•  Nastavitelná výška vstupního stolu.
•  Hoblovací hřídel se třemi noži.
•  Šířka srovnávání 256 mm.
•  Výkon motoru až 1,7 kW.
•  Hliníkové pravítko náklopné do 45°.

Typ JPT-260M/ JPT-260T

Doporučené použití Řemeslník

Příkon 2,65  kW (230V)/(400V)

Výkon 1,7 kW (230V)/(400V)

Otáčky 5500 ot./min.

Průměr válce 70 mm

Rychlost posuvu protahování 5,5 m/min.

Počet žiletek na válci 3ks

Max. úběr při srovnávání 3 mm

Max. úběr při tloušťkování 4,5 mm

Max. šířka srovnávání 256 mm

Max. výška při tloušťkování 3-225 mm

Délka stolu včetně prodloužení 1120 mm

Odsávání 100 mm

Délka x šířka x výška 1120 x 700 x 1000 mm

Hmotnost 170 kg

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Frézka JPT-260M 230V 121-JPT-260M 42 484 51 406
Frézka JPT-260T 400V 121-JPT-260T 42 484 51 406
Hoblovací nůž 260 x 25 x 3 mm F992-26025 277 336
Numerické odečítání výšky stolu 121-10000291 1 243 1 505

•  Dlouhý masivní litinový srovnávací stůl.
•  Jednoduchý přechod od srovnávání k tloušťkování.
•  Současné odklápění obou srovnávacích stolů.
•  Nastavitelná výška vstupního stolu.
•  Hoblovací hřídel se třemi noži.

•  Hliníkové pravítko náklopné do 45°.

Typ

Doporučené použití

Příkon

Výkon

Otáčky

Průměr válce

Rychlost posuvu protahování

Počet žiletek na válci

Max. úběr při srovnávání

Max. úběr při tloušťkování

Max. šířka srovnávání

Max. výška při tloušťkování

Délka stolu včetně prodloužení

Odsávání

Délka x šířka x výška

Hmotnost

Redukce odsávání 
na 100 mm

Snadné 
nastavení 
hoblovacích 
nožů

Naklopení opěrného 
pravítka 90°- 45°

Přesné srovnávací stoly

Vhodná pro převoz na montáže

Dlouhý masivní litinový 
srovnávací stůl

Rychlé nastavení 
výšky protahování

Prodloužený stůl 
protahu v ceně

Podstavec v ceně

Jednoduchý přechod 
od srovnávání k 
tloušťkování

Numerické odečítání 
výšky stolu
(volitelná výbava ke všem modelům) 
kód: 121-10000291

Stroj pro profesionální dílny nebo údržby 
i kutily s širokým rozsahem použití
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Typ JPT-310 JPT-410 

Doporučené použití Profesionální výroba Profesionální výroba

Příkon / Výkon 3,5 / 2,2 kW (400 V) 4,5 / 3 kW (400 V)

Otáčky 5500 ot./min. 5550 ot./min.

Průměr válce 70 mm 70 mm

Rychlost posuvu protahování 7 m/min. 7 m/min.

Počet žiletek na válci 3 ks 3 ks

Max. úběr při srovnávání 3mm 3mm

Max. úběr při tloušťkování 4,5 mm 4,5 mm

Max. šířka srovnávání 307 mm 407 mm

Max. výška při tloušťkování 3-225 mm 3-225 mm

Délka stolu 1400 mm 1660 mm

Odsávání 100 mm 120 (100) mm

Délka x šířka x výška 1400 x 750 x 1000 mm 1660 x 870 x 1000 mm 

Hmotnost 230 kg 330 kg

Pohodlně pouze jednou rukou lze  zvednout litinový stůl. Přechod od 
srovnávání k tloušťkování nemůže být jednodušší. Se svým dlouhým 
stolem a přesným pravítkem je zde přesnost standardem, stejně jako vždy 
výborný povrch díky 3-nožové hlavě. Nastavení výšky vstupního stolu 
pomocí excentrické páky je jednoduché a snadné. Možnost nastavení 
výšky výstupního stolu excentrem. Odsávací hubice udržuje stroj čistý při 
připojení k vhodnému systému odsávání. Stroj pro profesionální dílny nebo 
údržby i kutily s širokým rozsahem použití.

JET JPT-310 a JPT-410 Srovnávací a tloušťkovací frézky

JPT-310 

A

B
F

D

E
C

1. Po uvolnění excentrů snadno 
odklopíte spojené srovnávací stoly.

2. Snadným překlopením zakryjete 
hoblovací válec a připojíte odsávací hadici.

3. Nyní máte stroj připravený 
na tloušťkování.

2 31

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Frézka JPT-310 121-JPT-310T 51 277 62 046
Hoblovací nůž 310x25x3 mm F992-31025 304 368
Frézka JPT-410 121-JPT-410T 68 792 83 239
Hoblovací nůž 410x25x3 mm F992-41025 396 480
Numerické odečítání výšky stolu 121-10000291 1 243 1 505
Podpěrný stojan 148-1001 2 855 3 455
Ustavovač nožů 2ks MUN-001 1 190 1 440

Pohodlně pouze jednou rukou lze  zvednout litinový stůl. Přechod od 
srovnávání k tloušťkování nemůže být jednodušší. Se svým dlouhým 
stolem a přesným pravítkem je zde přesnost standardem, stejně jako vždy 
výborný povrch díky 3-nožové hlavě. Nastavení výšky vstupního stolu 

JPT-410 

Zdvih obou 
stolů současně 
jednou rukou

Numerické odečítání výšky stolu
(volitelná výbava ke všem modelům) kód: 121-10000291

Vhodné pro montáž na JET JPT 
Srovnávací a tloušťkovací frézy. 
Nastavení výšky je pak mnohem 
rychlejší a přesnější. Snadno 
se namontuje a poskytne vám 
vizuální kontrolu pro nastavení 
výšky stolu s přesností na 0,1 mm.

A. Odsávací kryt hoblovacího válce s 100 mm (4“) přípojkou pro odsávání.
B. Rýhovaný ocelový válec.
C. Hoblovací válec se třemi noži o průměru 70 mm.
D. Pogumovaný výstupní válec, šetrný k opracovanému povrchu.
E. Masivní litinový stůl.
F. Bezpečnostní zarážky proti zpětnému vrhu.

•  Dlouhý masivní litinový srovnávací stůl.
•  Jednoduchý přechod od srovnávání k tloušťkování.
•  Současné odklápění obou srovnávacích stolů.
•  Nastavení výšky vstupního i výstupního stolu. 
•  3-nožová hoblovací hřídel.

IGM Kuličkový podpěrný stojan

(volitelná výbava) 
kód: 148-1001

(volitelná výbava) kód: MUN-001

Stroje pro profesionální 
dílny nebo údržby 
i kutily s širokým 
rozsahem použití.

(volitelná výbava)
kód: 148-1001

Magnetický ustavovač hoblovacích nožů

Sada 2 ks magnetického 
ustavovače hoblovacích 
žiletek garantuje přesné 
ustavení žiletek v 
hoblovacím válci vašeho 
stroje - tloušťkovací nebo 
srovnávací frézky.

Ustavovač je vybaven 
mikrometrickou ryskou 
pro přesné a rovnoměrné 
nastavení hloubky úběru 
třísky po celé délce válce.
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Typ JPT-310HH JPT-410HH 

Doporučené použití
Profesionální 

výroba
Profesionální 

výroba

Příkon / Výkon
3,5 / 2,2 kW

(400V)
4,5 / 3 kW

(400V)

Otáčky 5500 ot./min. 5550 ot./min.

Průměr válce 70 mm 70 mm

Počet žiletek na válci 56 ks 72 ks

Rychlost posuvu protahování 7 m/min. 7 m/min.

Max. úběr při srovnávání 3 mm 3 mm

Max. úběr při tloušťkování 4,5 mm 4,5 mm

Max. šířka srovnávání 307 mm 407 mm

Max. výška při tloušťkování 3-225 mm 3-225 mm

Délka stolu 1400 mm 1660 mm

Odsávání 100 mm 120 (100) mm

Délka x šířka x výška
1400 x 750 x 

1000 mm 
1660 x 870 x 

1000 mm 

Hmotnost 230 kg 330 kg

Hoblovací válec osazený žiletkami poznáte na první pohled. Jsou na něm v přesně vyfrézovaných lůžkách 
upnuté HW (SK) žiletky ve velikosti 15x15 mm. Usazení do lůžek zaručuje rychlé, snadné a přesné upnutí. 
Žiletky jsou seskládány ve čtyřech spirálových řadách, díky čemuž dochází ke klidnému a postupnému 
hoblování. Imitují se tím spirálové frézy, které jsou jedinečné v řezných vlastnostech. Pro hladký hoblovaný 
povrch jsou používány žiletky s rádiusovou hranou, která pomáhá k plynulému navazování mezi jednotlivými 
žiletkami a vytváří rovný povrch. Dosažení perfektního povrchu také napomáhá překrytí žiletek a 
minimalizování velikosti třísky. Díky větší tvrdosti a možnosti otočení žiletky HW (SK) nejen značně prodloužíte 
intervaly mezi broušením, ale také zajistíte stálou připravenost stroje pro hoblování. Když dojde k otupení 
některé z žiletek nebo se poškodí, jednoduše a rychle žiletku vyměníte nebo otočíte na další ostří.

Zajímá vás, jaký je rozdíl mezi hoblovacím válcem 
s klasickými HSS noži a válcem osazeným HW (SK) 
žiletkami? V tomto testu jsme pro vás připravili právě 
takové srovnání.

Povrch dřeva hoblovaného HSS noži
Na všech hoblovaných fošnách jsou zřetelné stopy po hoblovacích 
nožích a to v celé šířce hoblovaného materiálu. V problémových 
místech, kolem suku a změnách směru vláken, došlo k vytrhání 
vláken do hloubky 0,8 mm. Povrch je jinak rovný a standardně 
opracovaný.
V takovém případě nelze obrobek použít, před povrchovou úpravou 
je nejprve třeba vzniklé prohlubně odbrousit nebo vytmelit a 
obrousit (pokud nebude dílec lakovaný).
Oba dva způsoby opravy prodlužují proces výroby.

Povrch dřeva hoblovaného HW (SK) žiletkovým válcem
Už na první pohled je zřetelně jasný rozdíl. Hoblovaný povrch obrobku 
je i v problematických místech krásně opracovaný bez odlomených 
třísek a prohlubní. V celé šířce nejsou znatelné stopy po obrábění.
Takto ohoblovanou fošnu stačí jednou obrousit 120G hrubým papírem 
a začít s povrchovou úpravu.
Na povrchu nejsou znatelné záběry žiletkami, jako tomu bývá u 
frézovacích hlav pod názvem „Kukuřice“. Tento rozdíl je dosažen pomocí 
žiletek s rádiusovou hranou, které jsou osazeny na hoblovce JET.

•  Žiletkový hoblovací válec se 4 spirálovými drážkami.
•  Tvrdokovové výměnné žiletky až s 20 krát delší životností.
•  4 vysoce přesné řezné hrany se zaoblením na každé žiletce.
•  Vysoká kvalita opracovaného povrchu bez vytrhávání.
•  Úspora až 40 % provozních nákladů na hoblování 1 metru.
•  Snížená spotřeba energie.
•  Výkonný motor.
•  Dlouhý masivní litinový srovnávací stůl.
•  Jednoduchý přechod od srovnávání k tloušťkování.
•  Současné odklápění obou srovnávacích stolů pouze jednou rukou.
•  Nastavení výšky vstupního i výstupního stolu.

Modely JPT-310 a 410 je možné objednat i se 
speciálním válcem osazeným tvrdokovovými 
žiletkami sestavenými do spirály.

JPT-310HH 

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Frézka JPT-310HH se žiletkovým 
válcem 121-JPT-310HH-T 70 132 84 860

Frézka JPT-410HH se žiletkovým 
válcem 121-JPT-410HH-T 96 669 116 970

Tvrdokovová žiletka 15x15x2,5 mm R150 NT100791 109 132
Numerické odečítání výšky stolu 121-10000291 1 243 1 505

JPT-410HH 

Žiletkový 
hoblovací válec 
se 4 spirálovými 
drážkami

Tvrdokovové 
výměnné žiletky 
až s 20x delší 
životností

4 vysoce přesné 
řezné hrany se 
zaoblením na 
každé žiletce

JET JPT-310HH a JPT-410HH Srovnávací a tloušťkovací frézky s žiletkovým válcem

Výhody žiletkového hoblovacího válce

Celý článek na www.igm.cz
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Spodní frézky

JET JWS-34KXM Spodní frézka

JWS-34KX je kombinací dvou strojů, klasické spodní frézky 
pro frézovací hlavy s vřetenem 30mm a frézovacího stolku 
pro stopkové nástroje. Frézka je totiž vybavena dvěma 
kleštinami 8 mm a 12 mm pro upnutí stopkových fréz. Stroj 
je konstruován tak, aby při použití nejvyšších otáček, mohl 
používat stopkové frézy o průměru 35 mm nebo větší (pro 
menší frézy nejsou otáčky dostatečně vysoké). Stroj má 
plně nastavitelné pravítko. Jemné nastavení na výstupním 
pravítku, odsávání prachu o průměru 100 mm na zadní 
straně. Výškové nastavení vřetena je na přední straně stroje 
pomocí kola. Výměnu nástrojů lze urychlit pomocí zajištění 
vřetene. Pro obrábění tvarových dílců je stroj vybaven 
speciálním ochranným krytem. Na litinovém pracovním 
stole jsou T-drážky určené k upnutí čepovacího pravítka (obj. 
kód. 146-1001), které lze dokoupit jako volitelnou výbavu.

Součást balení:
•  Litinový broušený pracovní stůl
•  30 mm kombinovaná upínací hřídel
•  Kleštiny 8 mm a 12 mm pro upínání stopkových nástrojů
•  Frézovací pravítko s jemným nastavením
•  Kroužky pro redukci otvoru hřídele
•  Vizuální odečet otáček hřídele
•  Ochranný kryt pro tvarové dílce

•  Plně nastavitelné pravítko.
•  Kleštiny 8 a 12 mm.
•  Jemné nastavení na výstupním pravítku.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Frézka JWS-34KXM 
230V 121-JWS-34KXM 47 667 57 678

Frézka JWS-34KXT 
400V 121-JWS-34KXT 47 667 57 678

TRUHLÁŘSKÉ STROJE

JET JWS-34KXM Spodní frézka

JWS-34KX je kombinací dvou strojů, klasické spodní frézky 
pro frézovací hlavy s vřetenem 30mm a frézovacího stolku 
pro stopkové nástroje. Frézka je totiž vybavena dvěma 
kleštinami 8 mm a 12 mm pro upnutí stopkových fréz. Stroj 
je konstruován tak, aby při použití nejvyšších otáček, mohl 
používat stopkové frézy o průměru 35 mm nebo větší (pro 
menší frézy nejsou otáčky dostatečně vysoké). Stroj má 
plně nastavitelné pravítko. Jemné nastavení na výstupním 
pravítku, odsávání prachu o průměru 100 mm na zadní 
straně. Výškové nastavení vřetena je na přední straně stroje 
pomocí kola. Výměnu nástrojů lze urychlit pomocí zajištění 
vřetene. Pro obrábění tvarových dílců je stroj vybaven 
speciálním ochranným krytem. Na litinovém pracovním 
stole jsou T-drážky určené k upnutí čepovacího pravítka (obj. 
kód. 146-1001), které lze dokoupit jako volitelnou výbavu.

Součást balení:
•  Litinový broušený pracovní stůl
•  30 mm kombinovaná upínací hřídel

Změna otáček 
pomocí řemenice

Ochranný kryt pro tvarové dílce

Úhlové pravítko 
v ceně

Plně nastavitelné pravítko

Snadná aretace vřetene 
pro výměnu nástroje

Litinový stůl

Možnost změny 30mm trnu 
na stopku 8 nebo 12 mm Vymezovací kroužky a kleštiny v ceně

Typ JWS-34KX

Doporučené použití Profesionální výroba

Příkon / Výkon 4,25 / 2,2 kW (230V a 400V) 

Otáčky 1700, 3500, 6000, 8000 ot. / min.

Max. průměr frézy 180 mm

Max. upínací výška frézy 70 mm

Max. výška frézy nad stolem 120 mm

Otvor ve stolu 160 mm

Upínací průměr hřídele 30 mm

Upínací průměr stopky 8 a 12 mm

Zdvih hřídele 80 mm

Pracovní výška 830 mm

Rozměry stolu 540 x 635 mm

Odsávání 120 (100) mm

Délka x šířka x výška 920 x 680 x 1090 mm

Hmotnost 145 kg

Stopkové frézy str. 169 Frézovací hlavy str. 143 
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Vrtačky

JET JDP-15B Stolní vrtačka a 
JET JDP-17 Stojanová vrtačka

JET JDP vrtačky jsou konstruovány speciálně pro práci se dřevem. Klíčové vlastnosti těchto vrtaček jsou extra dlouhý 
80/127mm chod s jedním otočením rukojeti a integrovanou hloubkovou zarážkou pro opakovanou přesnost vrtání. Efektivní 
hnací klínové řemeny poskytují plynulý chod bez vibrací s maximálním přenosem výkonu motoru na hřídel. K dispozici je 
rychlý systém pro napínání pásu bez použití nářadí, který umožňuje jednoduchou a snadnou změnu rychlosti otáček. Horní 
ochranný kryt pásů je držen magneticky a má bezpečnostní ochranný spínač. Stůl nabízí extra velkou pracovní plochu. Je 
vyroben z obrobené litiny a pro snadné upínání je vybaven dvěma T drážkami a středovou výškově nastavitelnou vložkou. 
Přesný stůl lze snadno naklonit na 45/90° na obě strany a také nastavit tak, aby byla zajištěna kolmost středové osy sklíčidla. 
Výška stolu lze nastavit hladkým systémem přes ozubený pastorek, přičemž ovládací páka je oddělená od stolu. Výkonný 
indukční motor je pevně připevněn ke konstrukci, aby se zabránilo ohybu a vibracím. Jasné LED pracovní světlo je zapuštěno 
do odlitku vřeteníku a k dispozici je také laserový naváděcí kříž pro snadné vyhledání vrtaného středu. Komplexní systém 
hloubkového dorazu umožňuje přesné vrtání slepých otvorů, které je vždy přesné. Tyto stroje byly navrženy tak, aby splňovaly 
nároky zpracovatele dřeva, s dostatečně velkou pracovní plochou, maximální hloubkou vrtání a masivností konstrukce. 
Hladký běh vřetene, mnoho unikátních funkcí a detailů posouvá tyto sloupové vrtačky na špičku před konkurenci.

•  Robustní sloup navržený speciálně pro práci se dřevem.
•  Snadná a rychlá změna rychlosti otáček.
•  Hloubka vrtání až 80/127 mm.
•  Kvalitní rychloupínací sklíčidlo.
•  Integrované hloubkové dorazy pro přesné vrtání.
•  Velký, všestranný litinový stůl s upínacími T drážkami.
•  LED pracovní světlo a naváděcí laser XACTA-X.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Stolní vrtačka JDP-15B 121-JDP-15BM 19 118 23 133
Stojanová vrtačka JDP-17 121-JDP-17M 21 242 25 703

Typ JDP-15B JDP-17

Doporučené použití Profesionální výroba Profesionální výroba

Příkon / Výkon
780 /  550 W

(230V)
780 /  550 W

(230V)

Otáčky 180 – 2900 ot./min. 175 – 2900 ot./min.

Rychlosti 5 5

Vzdálenost vřetene od sloupu 190 mm 215 mm

Max. zdvih 80 mm 127 mm

Velikost stolu 320 x 454 mm 356 x 483 mm

Naklopení stolu +45°, 0°, -45° +90°, 0°, -90°

Rychloupínací sklíčidlo 1 –16 mm 1 –16 mm

Uchycení vřetene MK-2 MK-2

Průměr sloupu 73 mm 80 mm

Vzdálenost sklíčidla od podstavce 625 mm 1100 mm

Max. vzdálenost sklíčidla od stolu 400 mm 660 mm

Délka x šířka x výška 677 x 434 x 1115 mm 723 x 483 x 1679 mm

Hmotnost 71 kg 85 kg

LED pracovní 
světlo a naváděcí 
laser XACTA-X

Velký, všestranný 
litinový stůl s upínacími 
T drážkami

Hloubka vrtání 
až 80 mm

Snadná a rychlá změna rychlosti otáček bez 
použití nářadí

Horní ochranný kryt pásů je držen magneticky

Hloubka vrtání 
až 127 mm

Kvalitní 
rychloupínací 
sklíčidlo

Vrtačka konstruovaná speciálně 
pro práci se dřevem

SLEDUJTE NAŠE VIDEA
www.youtube.com/igmfachshop

Vrtáky  str. 221 
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JET JDR-34 Radiální vrtačka stolní

Radiální stolní vrtačka JET JDR-34 má výkonný indukční motor o příkonu 600 W 
určený pro dlouhodobý chod stroje. Vrtací vřeteno se zdvihem 80 mm je poháněné 
řemenem s možností volby 5 stupňů otáček od 500 do 2500 ot./min.  Je vybaveno 
rychloupínacím sklíčidlem s ochrannou vrstvou s kapacitou 1 - 16 mm.  Má 
průhledný otočný bezpečnostní kryt proti odlétajícím třískám s bezpečnostním 
odpojením proudu při výměně nástrojů. Sloup vrtačky je z masivní oceli průměru 
62 mm. Litinový stůl má rozměr 220 x 220 mm a lze jej naklopit  na obě strany až 
do svislé polohy tzn. +/- 90°. Maximální kapacita vrtání je 410 mm (652 mm je od 
stolu k čelu sklíčidla ).  Vrtací hlava je sklopitelná v rozsahu +43°/ + 45°. Stroj je 
vybaven laserem , který ukazuje laserový kříž bodu vrtání.

Typ JDR-34

Doporučené použití Řemeslník

Příkon / Výkon
600 /  350 W

(230V)

Otáčky 500 – 2500 ot./min.

Rychlosti 5

Vzdálenost vřetene od sloupu 155 - 410 mm

Max. zdvih 80 mm

Velikost stolu 220 x 220 mm

Rychloupínací sklíčidlo 1 –16 mm

Uchycení vřetene MK-2

Průměr sloupu 62 mm

Délka x šířka x výška 830 x 320 x 760 mm

Hmotnost 42 kg

•  Indukční 600W motor pro dlouhodobý chod.
•  Litinový stůl s naklápěním +/-90°.
•  Naklápěcí vrtací hlava.
•  Ocelový sloup průměru 62 mm.
•  Rychloupínací sklíčidlo s ochrannou vrstvou 1 - 16 mm.
•  Odklápěcí bezpečnostní štít proti odlétajícím třískám.
•  Maximální kapacita vrtání 410 mm.
•  Laserový kříž ukazuje bod vrtání.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Vrtačka JDR-34 121-JDR-34 9 863 11 935

Upínací trn MK2 
pro vrtací sklíčidla

Upínací trn sklíčidla je určen jak pro stolní vrtačky, tak pro 
soustruhy. K dispozici ve třech různých velikostech Morse s 
trnem B16 pro připojení sklíčidla.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Vrtací sklíčidlo 13 mm 145-700408 180 218

Vrtací sklíčidlo do 13 mm 
s upínacím trnem MK2

Kvalitní univerzální sklíčidlo se zakončením B16 na zadní 
straně, vhodné jak pro stolní vrtačky, tak pro soustruhy. 
Čelisti se uzamknou až po nejmenší průměr pro ukotvení 
i těch nejmenších vrtáků. Upínací trny Morse 1, 2 nebo 3 
k dispozici. Maximální kapacita 13 mm, klíč na sklíčidlo je 
součástí balení.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Vrtací sklíčidlo 145-718255 576 697Svěrák pro sloupové vrtačky

Litinový svěrák s kalenými čelistmi a maximálním rozvorem 
čelistí 100 mm. Vhodný pro sloupové/stolní vrtačky, kde 
zajistí stabilní polohu obrobku při všech nenáročných 
úlohách, vrtání v autodílně nebo malé mechanické dílně. 
Litinová konstrukce s drážkami, jejichž rozteč odpovídá 
stojanům všech běžných vrtaček. Křížově provrtaná klička s 
posuvným ramenem tvaru T pro zvýšení pákového efektu. 
Šířka čelistí 100 mm.

Hmotnost: 2,43 kg
Rozměry: 23x18x6,5 cm

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Svěrák 125-292674 408 494

Maximální 
zdvih 80 mm

Jednoduché nastavení 
vzdálenosti vřetene od 
sloupu od 155 do 410 mm

Litinový stůl lze naklopit  
na obě strany až do 
svislé polohy tzn. +/- 90°

Vrtací hlava je sklopitelná 
v rozsahu +43°/ + 45°

Stroj je vybaven laserem

Změna otáček pomocí řemenice

Vrtáky  str. 221 

Vrtáky  str. 221 

Sukovníky str. 229 
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Svěrka pro 
nadměrné dílce

JET JBM-5 Stolní ostrohranná 
dlabačka

JET 719A Dlabačka ostrohranná

Stolní ostrohranná dlabačka JBM-5 je určena pro základní 
výrobu dlabů se spolehlivostí a přesností odpovídající 
profesionálnímu stroji. I přes menší možnosti dlabané 
hloubky a maximálního průměru dláta je stroj dobrým 
pomocníkem při výrobě dlabů. Stolní dlabačka je kompaktní, 
mobilní a snadno použitelná na jakémkoli místě v dílně 
nebo na montáži, Propracované mechanismy pomáhají 
usnadnit práci. K dispozici je plynová vzpěra pro kompenzaci 
hmotnosti motoru, mechanismus s ozubeným vedením 
a dlouhou pákou pro snadné dlabání. Vertikální upnutí 
obrobku. Jednoduché a přesné upnutí ostrohranného 
dlabacího vrtáku. Chcete-li upnout vrták s kratší stopkou, 
můžete dokoupit prodloužení pro tří-čelisťové sklíčidlo jako 
volitelné příslušenství.

•  Snadné spouštění a zvedání vřetene je zajištěno masivním hřebenem, 
ozubeným kolem v kombinaci s rybinovým vedením a plynovým pístem.
•  Boční hloubkový doraz pro přesnou hloubku.
•  Rychloupínací svěrák pro rychlé upnutí a uvolnění dílce.
•  Výkonný motor.
•  Otočný agregát o 180° - umožňuje vrtání zámků v již hotových dveřích.

Profesionální ostrohranná dlabačka má robustní 
litinový stůl a podstavec s úložným prostorem, 
který je uzamykatelný. Výkonný 1300W motor 
umožňuje vytvoření dlabů až 25 mm širokých. 
Pohyb stolu je zajištěn dvěma koly, jedním pro 
podélný a druhým pro příčný pohyb. Uložení 
v rybině zajišťuje plynulý pohyb díky přesným 
závitovým tyčím. Samozřejmostí jsou dorazy 
pohybu stolu umožňující přesné umístění dlabu 
na dílec. Stůl má plochu z MDF, ocelové pravítko 
a délkový doraz pro sériovou výrobu, který 
je velmi rychle nastavitelný. Na zadní straně 
stolu je umístěna stupnice, která v kombinaci 
s dorazy zajistí rychlé seřízení pro přesný dlab. 
Hmotnost vřetene a motoru je vyrovnána pomocí 
plynového tlumiče. Pohyb nahoru a dolů je 
vymezen dvěma dorazy, které si nastavíte podle 
potřeby. Ostrohranný vrták můžete upnout do 
dvou dlabacích pouzder, 19 mm nebo 20,6 mm. 
Středový vrták je upnutý ve sklíčidle 13 mm. 
Jedinečnou vlastností, kterou tato vrtačka nabízí, 
je otočné vřeteno o 180°. To umožňuje vytváření 
dlabů například do hotových dveří bez složité 
manipulace.

Typ JBM-5

Doporučené použití Řemeslník

Příkon / Výkon 700 / 370 W (230V)

Otáčky 1450 ot./min.

Max. průměr upnutí vrtáku 10 mm

Max. velikost dláta 12 x 12 mm

Max. zdvih 120 mm

Max. výška obrobku 100 mm

Max. výška obrobku s prodloužením 
(volitelná výbava)

155 mm

Rozměry stolu 345x150 mm

Max. vzdálenost od pravítka na střed dláta 90 mm

Délka x šířka x výška 370 x 350 x 750 mm

Hmotnost 23 kg

Typ 719A

Doporučené použití Profesionální výroba

Příkon / Výkon 1300 / 950 W (230V)

Otáčky 1450 ot./min.

Max. velikost dláta 25 x 25 mm

Sklíčidlo 13 mm

Max. výška obrobku 195 mm

Max. zdvih 200 mm

Rozměr pravítka 90 x 520 mm

Rozměry stolu 180 x 520 mm

Délka x šířka x výška 550 x 550 x 1880 mm

Hmotnost 125 kg

Dlabačky

Součást balení:
•  Sklíčidlo 13 mm
•  Hloubkový doraz
•  Stojan s úložným prostorem
•  Vrtací válcová pouzdra (15,8; 19; 20,6 a 46 mm)
•  Velký držák dílce

•  Přesné vedení zdvihu s tlumičem.
•  Nastavitelný hloubkový doraz dlabání.
•  Nastavitelné podélné pravítko.
•  Vertikální upnutí obrobku.
•  Pracovní stůl z litiny s MDF deskou.

Součástí dodávky je: 
•  Sklíčidlo a utahovací klíč
•  Tři redukce pro upnutí ostrohranného dláta
•  Vertikální upínač obrobku
•  Pracovní deska stolu z MDF

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Dlabačka JBM-5 121-JBM-5 8 412 10 179

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Dlabačka 719A 121-719A-M 26 128 31 615
Svěrka pro nadměrné dílce 121-719A-MDA 2 290 2 771
Mobilní podstavec 121-708118 2 751 3 329

Přesné 
rybinové 
vedení

Pracovní stůl 
z litiny s MDF 
deskou

Přesné 
rybinové 
vedení

Nastavitelný hloubkový doraz dlabání

Posuv stolu 
ve dvou osách

Rychloupínací 
svěrák

Podstavec 
s úložným 
prostorem v ceně

Jedinečná možnost 
otočení agregátu 
o 180° umožňuje 
vrtání zámků v již 
hotových dveřích

Délkový doraz 
pro sériovou 
výrobu

(volitelná výbava) 
kód: 121-719A-MDA

Mobilní podstavec
(volitelná výbava)
kód: 121-708118
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JET 719AS Dlabačka ostrohranná s naklápěním
•  Úhlově naklopitelný stůl v rozsahu 0-35°pro dlaby pod úhlem.
•  Snadné spouštění a zvedání vřetene je zajištěno masivním hřebenem, 
ozubeným kolem v kombinaci s rybinovým vedením a plynovým pístem.
•  Boční hloubkový doraz pro přesnou hloubku.
•  Rychloupínací svěrák pro rychlé upnutí a uvolnění dílce.
•  Výkonný motor.
•  Otočný agregát o 180 °, umožňuje vrtání zámků v již hotových dveřích.
•  Přesné rybinové vedení, pracovní deska z MDF, posuv stolu ve dvou osách, 
podstavec s úložným prostorem a délkový doraz pro sériovou výrobu.

Profesionální ostrohranná dlabačka JET 719AS má 
robustní litinový stůl a podstavec s úložným prostorem, 
který je uzamykatelný. Výkonný 1300 W motor umožňuje 
vytvoření dlabů širokých až 25 mm. Pohyb stolu je zajištěn 
dvěma koly, jedním pro podélný a druhým pro příčný 
pohyb. Uložení v rybině zajišťuje plynulý pohyb díky 
přesným závitovým tyčím. Samozřejmostí jsou dorazy 
pohybu stolu umožňující přesné umístění dlabu na dílec. 
Stůl má plochu z MDF, ocelové pravítko a délkový doraz 
pro sériovou výrobu, který je velmi rychle nastavený. 
Model JET 719AS disponuje úhlově nastavitelným 
litinovým stolem, který Vám umožní snadné dlabání 
pod úhlem. Na zadní straně stolu je umístěna stupnice, 
která v kombinaci s dorazy zajistí rychlé seřízení pro 
přesný dlab. Hmotnost vřetene a motoru je vyrovnána 
pomocí plynového tlumiče. Pohyb nahoru a dolů je 
vymezen dvěma dorazy, které si nastavíte podle potřeby. 
Ostrohranný vrták můžete upnout do dlabacích pouzder, 
19 mm nebo 20,6 mm. Středový vrták je upnutý ve 
sklíčidle 13 mm. Jedinečnou vlastností, kterou tato vrtačka 
nabízí, je otočné vřeteno o 180 °. To umožňuje vytváření 
dlabů například do hotových dveří bez složité manipulace.

Ostrohranné dlabací 
vrtáky jsou určeny pro 
výrobu ostrohranných 
dlabů. Hadovitý vrták 
uprostřed hranatého 
pouzdra nejprve navrtá 
kulatou díru a ostrohranné 
pouzdro následně 
vysekne ostré hrany 
kolem vyvrtané díry. 
Hadovitý vrták je poháněn 
vřetenem a hranaté 
pouzdro je zafixované. 
K vyseknutí rohů dojde 
tahem hranatého pouzdra 
do materiálu, a to díky 
speciálním špičkám.

Typ 719AS

Doporučené použití Profesionální výroba

Příkon / Výkon 1300 / 950 W (230V)

Otáčky 1450 ot./min.

Max. velikost dláta 25 x 25 mm

Sklíčidlo 13 mm

Max. výška obrobku 195 mm

Max. zdvih 200 mm

Rozměr pravítka 90 x 520 mm

Rozměry stolu 180 x 520 mm

Délka x šířka x výška 550 x 550 x 1880 mm

Hmotnost 125 kg Součást balení:
•  Sklíčidlo 13 mm
•  Hloubkový doraz
•  Stojan s úložným prostorem
•  Vrtací válcová pouzdra (15,8; 19; 20,6 a 46 mm)
•  Velký držák dílce

Ostrohranné dlabací vrtáky jsou určeny pro výrobu 
ostrohranných dlabů. Hadovitý vrták uprostřed hranatého 
pouzdra nejprve navrtá kulatou díru a ostrohranné pouzdro 
následně vysekne ostré hrany kolem vyvrtané 
díry. Hadovitý vrták je poháněn vřetenem a 
hranaté pouzdro je zafixované. K vyseknutí 
rohů dojde tahem hranatého pouzdra do 
materiálu, a to díky speciálním špičkám.

Ostrohranný dlabací vrták
Speciální konstrukce vrtáků pro „vrtání“ obdélníkových děr - 
dlabů pro čepy a zámky. 
Nejsnadnější výroba čepových spojů. 
Skládá se ze dvou částí, ostrohranného dlabáku a vrtáku. 
Pro použití na ostrohranných dlabačkách nebo vrtacích 
dlabačkách a vrtačkách s přípravkem.

S

D

Svěrka pro nadměrné dílce

Přesné 
rybinové 
vedení

Posuv stolu 
ve dvou osách

Rychloupínací 
svěrák

Podstavec 
s úložným 
prostorem v ceně

Jedinečná možnost 
otočení agregátu o 
180° umožňuje vrtání 
zámků v již hotových 
dveřích

Úhlově 
naklopitelný 
stůl v rozsahu 
0-35°pro dlaby 
pod úhlem

Délkový doraz 
pro sériovou 
výrobu

(volitelná výbava) kód: 121-719A-MDA

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Dlabačka 719AS 121-719AS-M 31 353 37 938
Svěrka pro nadměrné dílce 121-719A-MDA 2 290 2 771
Mobilní podstavec 121-708118 2 751 3 329

CMT C543 Ostrohranný 
dlabací vrták

Ostrohranný dlabací 
vrták Profi

D S
Pravotočivé
Kód Kč bez DPH Kč s DPH

6,35 19 C54306451 486 589
8 19 C54307951 486 589
9,5 19 C54309551 486 589
12,7 19 C54312751 492 596
15,8 19 C54315851 728 881
19 19 C54319051 973 1 178

D S
Pravotočivé
Kód Kč bez DPH Kč s DPH

6 20,6 145-06045 1 500 1 815
8 20,6 145-08056 1 500 1 815
10 20,6 145-10073 1 589 1 923
12 20,6 145-12079 1 853 2 243
16 20,6 145-16098 2 119 2 564
20 20,6 145-20127 2 635 3 189
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IGM LAGUNA 1632 SuperMax 
Válcová bruska

Přesnost podél šířky celého dílce je zaručena nejen tuhým vedením 
agregátu, ale také přesným paralelním srovnáním mezi válcem a 
posuvným pásem. Srovnání rovinnosti po celé šířce stroje lze jednoduše 
upravit pákou pod pásem posuvu podle šířky broušeného materiálu. 
Samostatný motor pásu posuvu je umístěn na zadní straně brusky a pás je 
tak spíše tažen než tlačen.
Rychlost posuvu se přizpůsobuje materiálu pomocí chytré technologie 
Intellisand, ta automaticky upravuje rychlost posuvu a zaručuje tak 
rovnoměrný výbrus i při různé hustotě dřeva a směru vláken. Při broušení 
tak nedochází k napalování, vytrhávání nebo poškození obrobku. Dalším 
chytrým prvkem je Turbo Dust Port, speciálně tvarovaný horní kryt brusky, 
který zefektivňuje odsávání brusného prachu o 15 %.

Válcová bruska Laguna je navržena s 
pomocí truhlářských mistrů. Najdete 
na ní proto několik prvků, které 
profesionálové léta postrádali na trhu 
s dřevoobráběcími stroji. Jednou z 
těchto výhod je například páka pro 
jednoduché a rychlé přenastavení 
výšky broušení. Změnu výšky 
provedete během pár vteřin bez 
nutnosti točit kolem, tak jak tomu 
bývá zvykem na klasických bruskách. 
Digitální displej vyobrazuje výšku 
válce v desetinách mm a umožňuje tak 
přesně odečíst hodnotu.

•  Páka pro rychlé nastavení výšky agregátu + mikroseřízení.
•  Digitální ukazatel tloušťky dílce.
•  Unikátní konstrukce krytu válce zlepšuje odsávání o 15 %.
•  Páka pro přizvednutí stolu při broušení širokých dílců.
•  Tuhé usazení válce.
•  Inteligentní zpomalení posuvu při větším úběru.
•  Dodáváno s podstavcem a brusným pásem hrubosti 80.

Prodlužují pracovní 
plochu na 110 cm.

Skládací přídavné stoly

Součást balení:
•  Podstavec
•  Brusný pás, hrubost 80

Typ 1632

Doporučené použití Profesionální výroba

Výkon 1,1 kW (230V)

Motor posuvného pásu 40 W

Otáčky 1420 ot./min.

Průměr válce 127 mm

Rychlost posuvu 0-3 m/min.

Tloušťka dílce min./max. 0,8 - 76 mm

Max. šířka dílce 406 (812) mm

Šířka brusného pásu 76 mm

Oscilace Ne

Odsávání 100 mm

Minimální síla odsávání 1000 m3/h

Délka x šířka x výška 860 x 560 x 1220 mm

Hmotnost 62 kg

Rozměry balení 940 x 660 x 550 mm

Hmotnost včetně balení 71,7 kg

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Bruska 1632 SuperMax 151-1632 27 530 33 312
Přídavné stoly 151-1632FT 2 781 3 366
Pás posuvu 151-1632-015 894 1082

Páka pro rychlé nastavení 
výšky agregátu

Mikroseřízení

Unikátní konstrukce 
krytu válce zlepšuje 
odsávání o 15 %

Inteligentní 
zpomalení posuvu 
při větším úběru

Páka pro 
rychlou výměnu 
brusného pásu

Montážní klíče 
vždy poruce

Páka pro přizvednutí 
stolu při broušení 
širokých dílců

Prodlužují pracovní 
plochu na 110 cm.

Skládací přídavné stoly

Navrženo profesionály pro náročné dílny, plynulý provoz, 
úzké či široké dílce, přesné broušení a rychlé nastavení

Digitální ukazatel tloušťky dílce

Podstavec v ceně

(volitelná výbava) 
kód: 151-1632FT

Brusky

Hrubost Kód Kč bez DPH Kč s DPH

60, korund M401-725060 1 252 1 515
80, korund M401-725080 1 080 1 307
100, korund M401-725100 1 080 1 307
120, korund M401-725120 1 080 1 307
150, korund M401-725150 1 080 1 307
180, korund M401-725180 1 080 1 307

Hrubost Kód Kč bez DPH Kč s DPH

60, korund M402-725060 828 1 002
80, korund M402-725080 799 967
100, korund M402-725100 734 889
120, korund M402-725120 734 889
150, korund M402-725150 734 889
180, korund M402-725180 734 889

Brusný pás plátno role 76 mm x 25 m antistatický

Brusný pás plátno role 76 mm x 25 m standard
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JET JWDS Válcová bruska

Představujeme zcela nově navrženou válcovou brusku JET JWDS. Silný motor 
nabízí více než dost výkonu na zvládnutí jakéhokoliv broušení. Inovativní 
systém nastavení rovinnosti stolu vůči brusnému válci umožňuje jednoduchou 
úpravu sklonu podle typu broušení a požadavku na finální výsledek. Naklonění 
stolu jednoduše nastavíte pootočením kola. Regulace pro plynulou změnu 
rychlosti posuvu umožňuje zvolení optimální rychlosti pro ideální výsledek, 
zatímco technologie Sandsmart™ průběžně monitoruje zatížení stroje a 
zabraňuje tak přetížení motorů. Přesná konstrukce odsávacího krytu, která 
kopíruje tvar válce, zefektivňuje odsávání a zabraňuje pilinám a prachu dostat 
se zpět mezi obrobek a válec. JET JWDS Válcová bruska je vše, co potřebujete 
pro bezstarostné vybroušení povrchu.

•  Technologie Sandsmart™ průběžně kontroluje zatížení stroje a automaticky upravuje rychlost pásu.
•  Rovinnost pásu jednoduše upravíte otočením kola na boční straně stroje a to bez použití nářadí.
•  Systém naklonění stolu je navíc vybaven dorazem pro rychlý návrat do původní polohy.
•  Odsávací kryt vytváří odsávací kanál, který kopíruje tvar válce a směřuje tak třísky a prach přímo do odsávání.

Typ JWDS-1632 JWDS-1836

Doporučené použití Řemeslník Řemeslník

Příkon / Výkon 1,9 / 1,1 kW (230V) 1,9 / 1,1 kW (230V)

Otáčky 1400 ot./min. 1725 ot./min.

Průměr válce 127 mm 127 mm

Rychlost posuvu 0-3 m/min. 0-3 m/min.

Tloušťka dílce min./max. 0,8 - 75 mm 0,8 - 75 mm

Min. délka dílce 60 mm 60 mm

Max. šířka dílce 406 (812) mm 457 (914) mm

Šířka brusného pásu 76 mm 85 mm

Oscilace Ne Ne

Odsávání 100 mm 100 mm

Délka x šířka x výška 1007 x 508 x 1269 mm 1007 x 910 x 1269 mm

Hmotnost 71 kg 75 kg

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Bruska JWDS-1632 121-JWDS-1632M 29 314 35 470
Bruska JWDS-1836 121-JWDS-1836M 32 713 39 583
Přídavné stoly 121-723521 2 697 3 264
Pás posuvu hrubosti 80 121-JWDS1632-226 1 277 1 546
Čistič brusných pásů MCBP 290 351
Podpěrný stojan 148-1001 2 855 3 455

Pás posuvu 
hrubosti 80

Plynulé nastavení 
rychlosti pásu 
posuvu

Masivní litinové 
uložení

Výstupní a vstupní 
přídavné stoly pro 
brusky JWDS

Rovinnost pásu 
jednoduše 
upravíte 
otočením kola

Přítlačné válce

Klika pro nastavení výšky

(volitelná výbava) kód: 121-723521

IGM Kuličkový podpěrný stojan
(volitelná výbava) kód: 148-1001

Podstavec s úložným 
prostorem v ceně

Hrubost Kód Kč bez DPH Kč s DPH

60, korund M401-825060 1 455 1 761
80, korund M401-825080 1 277 1 546
100, korund M401-825100 1 277 1 546
120, korund M401-825120 1 277 1 546
150, korund M401-825150 1 277 1 546
180, korund M401-825180 1 277 1 546

Hrubost Kód Kč bez DPH Kč s DPH

60, korund M401-725060 1 252 1 515
80, korund M401-725080 1 080 1 307
100, korund M401-725100 1 080 1 307
120, korund M401-725120 1 080 1 307
150, korund M401-725150 1 080 1 307
180, korund M401-725180 1 080 1 307

Hrubost Kód Kč bez DPH Kč s DPH

60, korund M402-725060 828 1 002
80, korund M402-725080 799 967
100, korund M402-725100 734 889
120, korund M402-725120 734 889
150, korund M402-725150 734 889
180, korund M402-725180 734 889

Brusný pás plátno role 85 mm x 25 m antistatickýBrusný pás plátno role 76 mm x 25 m antistatickýBrusný pás plátno role 76 mm x 25 m standard

Pro brusky: JET JWDS-1632Pro brusky: JET JWDS-1632 Pro brusky JET: JWDS-1836

SLEDUJTE NAŠE VIDEA
www.youtube.com/igmfachshop

(volitelná výbava) kód: MCBP
Čistič brusných pásů
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•  Integrovaný ovládací LED displej zobrazuje napájení, rychlost pásu posuvu a otáčky stroje.
•  Stroj je vybaven funkcí Feed Logic, která brání přetížení stroje.
•  Rovinu stolu jednoduše upravíte kolečkem na boční straně stolu posuvu.
•  Stupnice pro přesné nastavení výšky broušení.
•  Ocelový kryt válce se 100mm odsávacím otvorem.
•  Bezpečnostní stop tlačítko pro okamžité vypnutí stroje.
•  Velké, chromované ovládací kolo umožňující přesné nastavení.
•  Integrovaná kola pro snadný přesun stroje.
•  Vstupní a výstupní stoly poskytují jedinečnou podporu dílce.
•  Nezávislé motory posuvu a válce poskytují perfektní rozložení sil.
•  Precizně vyrobený litinový stůl posuvu a pevný pás posuvu poskytují rovný povrch pro ten 
nejlepší výsledek broušení.
•  Uzavřená ložiska zajišťují dlouhou životnost stroje.
•  Stojan s úložným prostorem pro skladování brusných pásů.

Typ PM2244

Doporučené použití Profesionální výroba

Příkon / Výkon 1,8 / 1,0 kW (230V)

Otáčky 1400 ot./min.

Průměr válce 127 mm

Rychlost posuvu 0-3 m/min.

Tloušťka dílce min./max. 0,8 - 100 mm

Max. šířka dílce 560 (1120) mm

Šířka brusného pásu 76 mm

Rozměry stolu 590 x 385 mm

Oscilace Ne

Odsávání 100 mm

Délka x šířka x výška 1073 x 957 x 1257 mm

Hmotnost 149 kg

Powermatic PM2244 Válcová bruska

Bruska plná inovací a chytrých prvků, které posouvají tento stroj na 
první místo mezi bruskami. Stejně jako všechny stroje Powermatic, 
tak i tato bruska je vyrobena z kvalitní litiny a složité díly z odlévané 

U tohoto typu stroje je vždy důležité, aby rameno válce bylo paralelně s pásem. Srovnání rovnoběžnosti je velice jednoduché 
a šetří vám čas při práci. Změna brusného pásu je rovněž velice jednoduchá díky rychloupínacím svorkám. Podávací pás je 
tažený, což vyrovnává celkové zatížení, navíc je napnutý pomocí pružiny a je také vybaven zařízením na centrování pásu. 
Pevná rozšíření stolu jsou vyrobena z ocelového plechu pro zamezení prohnutí. Bruska je vybavena masivním vodícím 
systémem pro úpravu výšky válce, s tvrzenými vodícím vedením a vodící lištou, což zabezpečuje hladký posuv. Jednodílný 
ocelový podstavec obsahuje praktický úložný prostor a je vybaven pojezdovými kolečky zajišťující mobilitu. Prvotřídní prvky 
poskytují bezkonkurenční pracovní možnosti.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Bruska PM2244 147-PM2244 61 900 74 899
Pás posuvu hrubost 
100 147-PM2244-201 1 029 1 246

Integrovaný ovládací 
LED displej

Precizně vyrobený 
litinový stůl posuvu

Vstupní a výstupní 
stoly v ceně

Integrovaná kola pro 
snadný přesun stroje

Stojan s úložným 
prostorem v ceně

Chromované 
ovládací kolo pro 
přesné nastavení

slitiny. Jeden z velice 
nápomocných prvků 
je LED ovládací 
panel. Pomocí 
displeje máte pod 
kontrolou rychlost 
pásu, provozní 
zatížení a výšku 
válce. Patentovaná 
funkce Feed Logic 
zamezuje přetížení 
stroje a zlepšuje 
povrchovou úpravu.

Hrubost Kód Kč bez DPH Kč s DPH

60, korund M401-725060 1 252 1 515
80, korund M401-725080 1 080 1 307
100, korund M401-725100 1 080 1 307
120, korund M401-725120 1 080 1 307
150, korund M401-725150 1 080 1 307
180, korund M401-725180 1 080 1 307

Hrubost Kód Kč bez DPH Kč s DPH

60, korund M402-725060 828 1 002
80, korund M402-725080 799 967
100, korund M402-725100 734 889
120, korund M402-725120 734 889
150, korund M402-725150 734 889
180, korund M402-725180 734 889

Brusný pás plátno role 76 mm x 25 m antistatický

Brusný pás plátno role 76 mm x 25 m standard

(volitelná výbava) kód: MCBP
Čistič brusných pásů
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Úložný prostor 
pro skladování 
brusných pásů

Výkonný motor

Pogumovaný 
pás posuvu

Dva 100mm odsávací 
vývody pro lepší 
odvod prachu

Nastavení 
výšky 
zadního 
válce

Pogumované brusné 
i podávací válce

Dvě rychlosti 
posuvu

Digitální ukazatel 
tloušťky dílce

JET DDS Dvouválcové brusky
•  Robustní konstrukce stroje vhodná pro nepřetržitý provoz. 
•  Přesný nastavovací systém druhého válce umožňuje nastavit rozdíl oproti prvnímu válci. 
•  Pogumované přítlačné válce zajišťují perfektní výsledky broušení.
•  Rychlá výměna brusného pásu pomocí chytrých klipsů.
•  Brusný pás šířky 75 mm nebo 100 mm.
•  Zdvih stolu na čtyřech závitových tyčích.
•  Pogumovaný pás a dvě rychlosti posuvu.
•  Úběr na jeden průchod až 1,5 mm.
•  Umožňuje finální úpravu povrchu na jeden průchod.
•  Přesnost roviny broušení do 0,2 mm v celé šířce.

DDS-237

DDS-225

Dvouválcová bruska JET řady DDS je určena pro finální povrchovou úpravu nábytkových dílců, stavebních prvků nebo 
k egalizaci materiálu. Bruska patří svým provedením do řady profesionálních strojů, je určená pro průmyslový provoz a 
každodenní použití.

Dvouválcová bruska má pevnou a silnou ocelovou konstrukci a výkonný motor. Dva 150mm brusné válce jsou vyrobeny z 
přesně opracovaného duralového odlitku a jsou perfektně vyváženy a pogumovány. Umožňují finální úpravu povrchu na 
jeden průchod. Přední válec je osazený hrubým brusivem pro efektivní úběr a zadní válec s unikátním mikronastavením, 
které umožňuje nastavit rozdíl oproti prvnímu válci, je určený pro jemné dobroušení. Brusný pás šířky 75 mm nebo 100 mm 
je spirálově navinutý na brusný válec a upnutý chytrým systémem upínacích klínů což umožňuje rychlou a snadnou výměnu. 
Pro kvalitní fixaci brusného pásu jsou válce pogumovány.

Dopravníkový pás je z rastrového gumo-textilního materiálu a je poháněn samostatným motorem a vybaven dvoustupňovou 
převodovkou s možností volby dvou rychlostí podle typu broušeného materiálu. Dřevo je přitlačováno k dopravníkovému 
pásu třemi přítlačnými válečky, díky nimž lze dosáhnout jednotné tloušťky materiálu a bezpečný provoz.

Masivní konstrukce, silný motor, dva brusné válce a posuv 2 nebo 3 m/min. umožňují brusce úběr až 1,5 mm na jeden 
průchod dílce o tloušťce 0,8 mm až 133 mm. Obě rychlosti posuvu zvládají dílec egalizovat s přesností do 0,2 mm a to v celé 
šíři broušení. Přesné nastavení úběru se provádí pomocí ručního ovládacího kola s digitálním odečtem, což zvyšuje přesnost 
při práci. Dva 100mm odsávací vývody se sofistikovanými odsávacími hubicemi u válců poskytují dostatečný odvod prachu.

Jedná se o velmi solidní a spolehlivý stroj, který vám bude rychle splácet investici v rušné dílně, kde je velký objem broušení 
na denním pořádku. Součástí dodávky je brusný pás hrubosti 80G pro první válec a pás hrubosti 100G pro druhý válec.

Typ DDS-225 DDS-237

Doporučené použití
Profesionální 

výroba
Profesionální 

výroba
Příkon 3,7 kW (400V) 7,3 kW (400V)

Otáčky 1400 ot./min. 1400 ot./min.

Průměr válce 152 mm 152 mm

Rychlost posuvu 2 nebo 3 m/min. 2 nebo 3 m/min.

Tloušťka dílce min./max. 0,8 - 133 mm 0,8 - 133 mm

Min. délka dílce 230 mm 230 mm

Max. šířka dílce 635 mm 940 mm

Šířka brusného pásu 76 nebo 100 mm 76 nebo 100 mm

Odsávání 2 x 100 mm 2 x 100 mm

Délka x šířka x výška
1090 x 1120 x 

1090 mm
1090 x 1420 x 

1090 mm

Hmotnost 332 kg 440 kg

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Bruska DDS-225 121-DDS-225 94 568 114 428
Pás posuvu DDS-225 121-DDS225-241 6 550 7 926
Bruska DDS-237 121-DDS-237T 138 699 167 826
Pás posuvu DDS-237 121-DDS237-241 7 950 9 620

SLEDUJTE NAŠE VIDEA
www.youtube.com/igmfachshop
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Brusné pásy pro DDS-225 a DDS-237

Starý vzhled dřeva, je moderní a vyhledávaný…

Celý článek na www.igm.cz

Kartáčovací bruska JET je nejlevnější variantou strojního kartáčování a zároveň 
nejproduktivnější ve své kategorii. Stačí 4 minuty k vykartáčování 1 m2 borovice. Není třeba 
se trápit s ručním elektronářadím, aby vás stejně velká plocha připravila o 15 minut času.

Co je kartáčování dřeva?
Kartáčování, také strukturování, nebo drásání dřeva bylo vyvinuto na základě poptávky po imitaci 
starého vzhledu dřeva pomocí zvýraznění struktury vláken, tzv. vykartáčování měkčích jarních 
vláken. Pro dokončení a podpoření starého vzhledu se může dále používat opalování, moření nebo 
patinování. Kartáčování je však první a nejdůležitější krok pro napodobení starého vzhledu dřeva.

Nejlevnější kartáčovací stroj
Kartáčovací bruska JET JBS -22 je kompaktní stroj, který splňuje všechny požadavky pro použití 
ve středních a menších provozech (předpokládané využití do 500 m2 / měsíčně).  Je určen pro 
kartáčování, profilové broušení a broušení. Kartáčovací bruska je osazena jedním nylonovým 
kartáčem s hrubostí brusného zrna 46G, který díky rotaci při průchodu dílce vybere jarní vlákna 
a tím zvýrazní strukturu dřeva. Intenzitu kartáčování ovlivňuje tvrdost dřeva, hrubost a materiál 
použitého kartáče, počet nebo směr projetí dílce. Kartáčovací bruska s dodávaným kartáčem, 
dokáže brousit borovice v rychlosti 1 m2 za 4 minuty. Což je téměř čtyřikrát rychlejší než ruční 
kartáčování speciální ruční brusky.

Kartáčovací válce pro válcové brusky JET DDS a JWDS
Jako volitelnou výbavu lze válcové brusky JET dovybavit kartáčovacími válci pro strukturování dřeva. Kartáčovací válec je dodáván samostatně a pro upnutí do brusky je třeba 
použít hřídel. Pro brusky DDS hřídel s řemenicí a ložisky. Sestavení kartáče a upínací hřídele je jednoduché a rychlé.

Válec je určený pro intenzivnější kartáčování středně-
tvrdých a tvrdších dřev. Díky drátu 0,3 mm snadno 
vytvoří strukturu a dokáže i narušit povrch tvrdého 
dřeva.
Tento typ kartáče se používá jako první v pořadí pro 
rychlé účinné vytvoření struktury.

Unášecí hřídel kartáče je vybavena řemenicí a ložisky s 
domky pro přesné a snadné upnutí do stroje. Sestavení 
hřídele, kartáče a upnutí do stroje je jednoduché a 
rychlé. Pro efektivní výsledek při kartáčování se používají 
souběžně dva kartáče. Jako první dřevo naruší kartáč s 
ocelovým drátem a jako druhý v pořadí pracuje kartáč 
s nylonovým vlasem, který kartáčovaný povrch začistí 
a sjednotí. Kartáč je na hřídeli zajištěn pomocí červíků 
na obou koncích válce a čepy proti protočení válce na 
hřídeli.

Sestavení hřídele, kartáče a upnutí do stroje je 
jednoduché a rychlé. Kartáč je na hřídeli zajištěn pomocí 
červíků na obou koncích válce a čepy proti protočení 
válce na hřídeli.

Válec je určený pro kartáčování měkkých dřev a na 
úpravu povrchu po drátěném kartáči. Vlákna jsou 
šetrnější a vytváří finální kartáčovaný povrch.
Tento typ kartáče se používá jako druhý v pořadí za 
kartáčem s ocelovým drátem.

Kartáčovací válec silonový s abrasivem (Abralon) 
hrubost 80G

Kartáčovací válec drátěný pomosazená ocel 0,3 mmUnašecí hřídel kartáčů s řemenicí a ložisky pro DDS

Unašecí hřídel kartáčů pro JWDS

Kartáčovací válce pro JET DDS-225 Kartáčovací válce pro JET DDS-237Kartáčovací válce pro JET JWDS-1632
Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Pomosazený ocelový drát 
0,3mm 121-RB225TRE 21 221 25 678

Abralon, hrubost 80G 121-RB225P80 27 212 32 927
Unašecí hřídel kartáčů s 
řemenicí a ložisky 121-RB225S 9 047 10 947

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Pomosazený ocelový drát 
0,3mm 121-RB237TRE 24 410 29 537

Abralon, hrubost 80G 121-RB237P80 27 212 32 927
Unašecí hřídel kartáčů s 
řemenicí a ložisky 121-RB237S 9 605 11 623

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Pomosazený ocelový 
drát 0,3mm 121-RB1632TRE 12 375 14 974

Abralon, hrubost 80G 121-RB1632P80 14 438 17 470
Unašecí hřídel kartáčů 121-RB1632 5 363 6 490

Hrubost Kód Kč bez DPH Kč s DPH

60, korund M401-125060 1 647 1 993
80, korund M401-125080 1 420 1 719
100, korund M401-125100 1 420 1 719
120, korund M401-125120 1 420 1 719
150, korund M401-125150 1 420 1 719
180, korund M401-125180 1 420 1 719

Hrubost Kód Kč bez DPH Kč s DPH

60, korund M401-725060 1 252 1 515
80, korund M401-725080 1 080 1 307
100, korund M401-725100 1 080 1 307
120, korund M401-725120 1 080 1 307
150, korund M401-725150 1 080 1 307
180, korund M401-725180 1 080 1 307

Hrubost Kód Kč bez DPH Kč s DPH

60, korund M402-125060 1 105 1 338
80, korund M402-125080 1 051 1 272
100, korund M402-125100 965 1 168
120, korund M402-125120 965 1 168
150, korund M402-125150 965 1 168
180, korund M402-125180 1 084 1 312

Hrubost Kód Kč bez DPH Kč s DPH

60, korund M402-725060 828 1 002
80, korund M402-725080 799 967
100, korund M402-725100 734 889
120, korund M402-725120 734 889
150, korund M402-725150 734 889
180, korund M402-725180 734 889

Brusný pás plátno role 100 mm x 25 m antistatickýBrusný pás plátno role 76 mm x 25 m antistatický

Brusný pás plátno role 100 mm x 25 m standardBrusný pás plátno role 76 mm x 25 m standard

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Čistič brusných pásů MCBP 290 351

•  Prodlužuje životnost brusiva.
•  Časová a finanční úspora.
•  Zvyšuje účinnost brusiva.
•  Vhodné pro brusné pásy a brusné kotouče.

IGM Fachmann Čistič brusných 
pásů
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Univerzální bruska s oscilací a plně 
sklopným stolem. Je ideální pro všechny 
druhy dokončovacích prací v dílně. 
Oscilační pohyb brusky usnadňuje práci 
a zároveň snižuje rychlé opotřebení 
brusného papíru. Litinový stůl lze sklopit 
až do 45°. JBOS-5 bruska je vhodná pro 
každou dílnu. 

Dodává se s vřeteny průměru:
 50 mm, 38 mm, 16 mm, 12 mm a 6 mm. 

Volitelné příslušenství:
vřeteno průměru 76 mm, vyžaduje 
redukční středový kroužek 121-709539.

•  Oscilační pohyb pro dokonalý povrch. 
obrobku a delší životnost brusného papíru.
•  Naklopení litinového stolu až 45°.
•  V základní výbavě vřetena o průměru 6, 12, 16, 38 a 50 mm.

Typ JBOS-5

Doporučené použití Profesionální výroba

Příkon / Výkon 650 / 350 W (230V)

Otáčky 1425 ot./min.

Výška brusných válečků 150 mm

Pohyb oscilace 22 mm

Výška stolu 470 mm

Rozměry stolu 370 x 370 mm

Naklopení stolu 0 - 45°

Odsávání 100 mm

Délka x šířka x výška 370 x 370 x 460 mm

Hmotnost 35 kg

JET JBOS-5 Oscilační válečková bruska

(volitelná výbava) kód: 121-709534 (volitelná výbava) kód: 121-709539
Vřeteno 76 mm 100G Redukční kroužek 76mm

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Bruska JBOS-5 121-JBOS-5M 11 301 13 675
Redukční kroužek 76 mm 121-709539 250 303
Vřeteno 76 mm 100G 121-709534 1 733 2 097
Čistič brusných pásů MCBP 290 351

Oscilační 
pohyb válce

Odsávací hubice 
100 mm ze zadní 
strany stroje

Zásobník na 
brusné válečky

Zásobník na redukční 
středové kroužky

Naklopení stolu až 45°

Brusné válečky pro JBOS-5

Brusné válečky pro JOSS-S

Brusný váleček 12,7 x 152 mm

Brusný váleček 38,1 x 152 mm Brusný váleček 50,8 x 152 mm

Brusný váleček 76,2 x 140 mm
Hrubost Kód Kč bez DPH Kč s DPH

60 121-575806 84 102
80 121-575807 84 102
100 121-575808 84 102
120 121-575809 182 221
150 121-30105079A 130 158

Hrubost Kód Kč bez DPH Kč s DPH

60 121-575838N 125 152
80 121-575839N 125 152
100 121-575840N 125 152

Hrubost Kód Kč bez DPH Kč s DPH

60 121-575842N 138 167
80 121-575843N 138 167
100 121-575844N 138 167

Hrubost Kód Kč bez DPH Kč s DPH

60 121-575846 455 551
80 121-575847 351 425
100 121-575848 351 425

nutné zakrátit na délku 140 mm nutné zakrátit na délku 140 mm

Brusný váleček 6,35 x 152 mm
Hrubost Kód Kč bez DPH Kč s DPH

60 121-30105084C 199 241
80 121-709540 182 221
100 121-575800 195 236
120 121-575801 195 236
150 121-30105084A 130 158

nutné zakrátit na délku 140 mm

Brusný váleček 15,88 x 152 mm
Hrubost Kód Kč bez DPH Kč s DPH

60 121-575810 100 121
80 121-575811 100 121
100 121-575812 100 121

nutné zakrátit na délku 131 mm

Brusný váleček 9,52 x 152 mm

Brusný váleček 6,35 x 152 mm

Hrubost Kód Kč bez DPH Kč s DPH

60 121-575802 156 189
80 121-575803 156 189
100 121-575804 156 189
120 121-575805 156 189
150 121-30105082A 130 158

Hrubost Kód Kč bez DPH Kč s DPH

60 121-30105084C 199 241
80 121-709540 182 221
100 121-575800 195 236
120 121-575801 195 236
150 121-30105084A 130 158

Brusný váleček 12,7 x 152 mm

Brusný váleček 15,88 x 152 mm

Brusný váleček 19,05 x 230 mm

Brusný váleček 25,4 x 230 mm

Hrubost Kód Kč bez DPH Kč s DPH

60 121-575806 84 102
80 121-575807 84 102
100 121-575808 84 102
120 121-575809 182 221
150 121-30105079A 130 158

Hrubost Kód Kč bez DPH Kč s DPH

60 121-575810 100 121
80 121-575811 100 121
100 121-575812 100 121

Hrubost Kód Kč bez DPH Kč s DPH

60 121-575814 117 142
80 121-575815 117 142
100 121-575816 117 142

Hrubost Kód Kč bez DPH Kč s DPH

60 121-575818 138 167
80 121-575819 138 167
100 121-575820 138 167
120 121-575821 247 299

(volitelná výbava) kód: MCBP
Čistič brusných pásů
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Nová verze univerzální profesionální 
brusky s oscilací a plně sklopným 
stolem je určena pro profesionální 
broušení hran zakřivených dílců. 
Bruska má modernizované oscilační 
uložení, které zlepšuje kvalitu a 
účinnost broušení. Prostor pod 
stolem je opatřen gumovým 
rukávem, který zkvalitňuje odsávání 
prachu od brusných válečků. 
Mechanismus sklopení stolu nově 
umožňuje naklonění 15° na jednu 
a 45° na druhou stranu. Podstavec 
je osazený velkým litinovým stolem 
a je konstruován pro maximální 
stabilitu stroje, slouží ale také jako 
prostor pro skladování vřeten a 
brusných rukávů. Stroj je vybaven 
výkonným motorem a oscilačním 
mechanismem, který je uložený 
v olejové lázni, která poskytuje 
spolehlivý chod a dlouhou 
životnost. Kvalitu broušení zajišťuje 
kombinovaný rotační a oscilační 
pohyb vřetena. Hlavní části stroje 
jsou vyrobeny z litiny, která dobře 
absorbuje drobné vibrace a díky 
tomu je zabezpečena vysoká kvalita 

•  Optimální pracovní výška zajišťující pohodlí při práci.
•  Stabilní a pevný stojan.
•  10 brusných vřeten s průměry v rozsahu 6-100 mm s rychlou montáží.
•  Kvalitní ložiska zajišťují vysokou přesnost vřetena.
•  Převodovka v olejové lázni zaručuje dlouhou životnost.
•  Pravidelná oscilace poskytuje hladký povrch obrobku.
•  Velký litinový stůl umožňuje broušení rozměrných dílců.
•  Nastavitelný úhel pracovního stolu.

JET JOSS-S Oscilační válečková bruska

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Bruska JOSS-S 121-JOSS-SM 35 262 42 668
Mobilní podstavec 121-708118 2 751 3 329

Součástí dodávky je:
•  Brusné vřeteno s rukávy hrubostí 100G: 
6,35x152mm, 9,52x152mm, 12,7x152mm, 
15,88x152mm, 19,05x230mm, 25,4x230mm, 
38,1x230mm, 50,8x230mm, 76,2x230mm a 
101,6x230mm
•  Přechodová vložka s kulatým otvorem 3x
•  Přechodová vložka s oválným otvorem 3x

Typ JOSS-S

Doporučené použití Profesionální výroba

Příkon / Výkon 1200 / 750 W (230V)

Otáčky 1400 ot./min.

Výška brusných válečků max. 230 mm

Průměr brusných vřeten 6,35-100,6 mm

Max. výška obrobku 160 mm

Pohyb oscilace 38 mm

Frekvence kmitání vřetene 60/min.

Výška stolu 990 mm

Rozměry stolu 623 x 623 mm

Naklopení stolu -15° +45°

Odsávání 100 mm

Délka x šířka x výška 623 x 623 x 990 mm

Hmotnost 98 kg

Oscilační 
pohyb válce

Vybroušení každého úhlu

Uzamykání vřetene

Integrovaný 
úložný prostor

Uložení oscilace 
v olejové 
lázni pro delší 
životnost

Jednoduchá 
výměna vřetene - 
pouze jedním klíčem

Velký 
litinový 
stůl

Flexibilní kryt 
pro zvýšení 
účinku odsávání

Rychlé a snadné 
naklopení stolu 
-15° až +45°

Mobilní podstavec
(volitelná výbava)
kód: 121-708118

Brusný váleček 101,6 x 230 mm

Brusný váleček 38,1 x 230 mm

Brusný váleček 76,2 x 230 mm

Brusný váleček 50,8 x 230 mm

Hrubost Kód Kč bez DPH Kč s DPH

60 121-575834 346 419
80 121-575835 346 419
100 121-575836 346 419

Hrubost Kód Kč bez DPH Kč s DPH

60 121-575822 158 192
80 121-575823 158 192
100 121-575824 158 192
120 121-575825 234 284

Hrubost Kód Kč bez DPH Kč s DPH

60 121-575830 300 363
80 121-575831 300 363
100 121-575832 300 363

Hrubost Kód Kč bez DPH Kč s DPH

60 121-575826 194 235
80 121-575827 194 235
100 121-575828 194 235

broušení. Standardní výbava obsahuje 10 brusných vřeten s průměrem od 6 do 100 mm, přechodové vložky do pracovního 
stolu s kulatým otvorem a přechodové vložky s oválným otvorem pro broušení v šikmé poloze stolu. Spotřební materiál, jako 
jsou brusné rukávy, je nabízen v širokém rozmezí.
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Typ JSG-96M

Doporučené použití Řemeslník

Příkon 950 W (230V)

Otáčky 1400 ot./min.

Brusný kotouč 230 mm

Brusný pás 150 x 1220 mm

Rychlost pásu 10 m/s

Rozměry stolu 190 x 300 mm

Naklopení stolu 0° až 45°

Odsávání 100 mm

Délka x šířka x výška 780 x 680 x 450 mm 

Hmotnost 40 kg

JET JSG-96 Kombinovaná bruska

•  Brusný kotouč průměru 230 mm.
•  Litinový stůl s dorazy na 45° a 90°.
•  Šířka pásu 150 mm.
•  Podpěrný stůl s grafitovou podložkou.
•  Integrované odsávání vývod 100 mm.
•  Pásová bruska naklopitelná vertikálně a horizontálně.

Kombinovaná bruska má brusný 
kotouč z poloviny uzavřen a jako 
opěra slouží přesně broušený 
litinový stůl, který můžete naklánět 
o 45°. Stůl je opatřen dvěma 
T-drážkami, které využijete pro 
pravítko nebo hrot. Integrované 
odsávání je opatřeno hradítky, aby 
bylo odsávání účinné. Bruska může 
být upevněna přímo na pracovní 
stůl nebo na volitelný podstavec s 
úložným prostorem.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Bruska JSG-96M 121-JSG-96M 13 680 16 553
Podstavec brusky JSG-96M 121-708597 6 069 7 344
Mobilní podstavec 121-708118 2 751 3 329

Podstavec s úložným 
prostorem

Páka pro rychlou 
výměnu pásu

Odsávání 100 mm

Litinový stůl s naklopením 
0° až 45°  a dvěma T-drážkami

Litinový stůl 
s naklopením 
0° až 45° a dvěma 
T-drážkami

Pásová bruska naklopitelná 
vertikálně a horizontálně

Úhlové 
pravítko 
v ceně

(volitelná výbava)
kód: 121-708597

Mobilní podstavec
(volitelná výbava)
kód: 121-708118

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Čistič brusných pásů MCBP 290 351
Uvex CARBONVISION 103-9307375 515 624
Respirátor FFP2 125-282404 34 42

(volitelná výbava)
kód: 125-282404

(volitelná výbava)
kód: 125-282404

Respirátor FFP2 s ventilem

Uvex CARBONVISION 
Uzavřené brýle, zorník čirý

Brusný kotouč tkanina se suchým zipem 230 mm
Hrubost Kód Kč bez DPH Kč s DPH

60 121-268264.03 49 60
80 121-268265.03 45 55
100 121-268821.03 45 55
120 121-268267.03 45 55
150 121-246146.03 45 55
180 121-268304.03 51 62
Podkladový talíř 
samolepící, suchý zip 121-72797.03 195 236

Brusný pás plátno 150 x 1220 mm
Hrubost Kód Kč bez DPH Kč s DPH

60, korund 121-114750.02 170 206
80, korund 121-68360.02 153 186
100, korund 121-96598.02 153 186
120, korund 121-68362.01 153 186
150, korund 121-306652.01 154 187

(volitelná výbava) kód: MCBP
Čistič brusných pásů
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Mobilní podstavec
(volitelná výbava)
kód: 121-708118

Úhlové pravítko 
v ceně

Typ 31A

Doporučené použití Profesionální výroba

Příkon 1,95 kW (230V)

Otáčky 2400 ot./min.

Brusný kotouč 300 mm

Brusný pás 150 x 1220 mm

Rychlost pásu 12 m/s

Rozměry stolu 230 x 420 mm

Naklopení stolu -15° až 45°

Naklopení stolu pásu 0° až 45°

Odsávání 100 mm

Délka x šířka x výška 830 x 700 x 1400 mm 

Hmotnost 110 kg

JET 31A Kombinovaná bruska
•  Pevná konstrukce z litiny a svařené oceli.
•  Pás lze polohovat a zajistit v libovolném rozmezí úhlu od 0° do 90°.
•  Indexace naklopení pásu v pozici 0°, 45° a 90°.
•  Přesně broušené litinové stoly s drážkami.
•  Stůl brusného kotouče lze naklonit v rozmezí od -15°do +45°.
•  Litinové stoly zaručují přesné broušení.
•  Jednoduchá výměna brusných pásů.
•  300 mm vyvážený kotouč zaručuje kvalitní broušení.
•  Vhodné pro upnutí brusiva se suchým zipem.

Kombinovaná bruska JET je určena pro profesionální použití a plně konkuruje jiným výrobcům průmyslových strojů. 
Kombinovaná bruska je stabilní a přesná díky vysoce kvalitním litinovým stolům a podstavci z lisované oceli. Přesně broušené 
stolky lze jednoduše nastavit tak, aby mezi brusivem a stolkem byla minimální mezera, a tím byla práce se strojem maximálně 
bezpečná. Stůl brusného kotouče je opatřen T-drážkou pro přesné úhlovací pravítko a jednoduchý systém naklopení stolu 
umožňuje bezpečnou práci v úhlech od -15° do +45°. Na robustním podstavci stroje je umístěn vypínač  a 100mm otvor pro 
odsávání. Pořízením mobilního podstavce jako volitelného příslušenství (121-708118) dosáhnete možnost se strojem snadno 
manipulovat po dílně.  Pásovou brusku lze použít jak ve svislé, tak i ve vodorovné poloze. Litinový stůl je vybavený T-drážkou 
pro použití úhlovacího pravítka a díky masivnosti je zaručena vynikající přesnost. Stroj je dodávaný s úhlovým pravítkem, 
brusným kotoučem a brusným pásem.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Bruska 31A 121-31AM 32 978 39 904
Mobilní podstavec 121-708118 2 751 3 329
Čistič brusných pásů MCBP 290 351

Přesně broušené 
litinové stoly 
s drážkami

Stůl brusného kotouče 
lze naklonit v rozmezí 
od -15°do +45°

Podstavec v ceně

Pás lze polohovat a 
zajistit v libovolném 
rozmezí úhlu 
od 0° do 90°

300 mm vyvážený kotouč 
zaručuje kvalitní broušení

Brusný pás plátno 150 x 1220 mm
Hrubost Kód Kč bez DPH Kč s DPH

60, korund 121-114750.02 170 206
80, korund 121-68360.02 153 186
100, korund 121-96598.02 153 186
120, korund 121-68362.01 153 186
150, korund 121-306652.01 154 187

Brusný kotouč se samolepkou, papír, 300 mm
Hrubost Kód Kč bez DPH Kč s DPH

60 121-250952.03 81 99
80 121-248959.02 75 91
100 121-268269.02 75 91
120 121-268270.02 71 86
150 121-318387.01 71 86
180 121-312826.02 71 86

SLEDUJTE NAŠE VIDEA
www.youtube.com/igmfachshop

(volitelná výbava) kód: MCBP
Čistič brusných pásů
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Typ JDS-12X

Doporučené použití Profesionální výroba

Příkon / Výkon 1000 / 750 W (230V)

Otáčky 1430 ot./min.

Brusný kotouč 300 mm

Naklopení stolu +15° až -45°

Odsávání 57 mm

Hmotnost 34 kg

JET JDS-12X Talířová bruska

•  Indukční motor pro nepřetržitý provoz.
•  Mechanická brzda pro rychlé zastavení brusného talíře.
•  Naklopení stolu až 45°.
•  Masivní litinový stůl T-drážkou.

Indukční motor vhodný pro nepřetržitý provoz. 
Masivní 435 x 215 mm litinový stůl s přednastavenými 
dorazy na 90 ° a 45 °. Integrovaná T-drážka. 
Mechanická brzda k zastavení brusky během několika 
sekund zaručuje vysokou provozní bezpečnost. Tělo 
brusky je vyrobeno z litiny pro snadnou práci bez 
vibrací.

Litinová a masivní 300mm čelní 
bruska pro profesionální zatížení

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Bruska JDS-12X 121-JDS-12X 6 628 8 020

Součást balení:
•  Brusný kotouč 300 mm
•  Úhlové pravítko

Typ JSG-233A

Doporučené použití Kutil

Příkon / Výkon 550 / 370 W (230V)

Otáčky 1850  ot./min.

Brusný kotouč 200 mm

Brusný pás 100 x 914 mm

Rychlost pásu 8 m/s

Rozměry stolu 225 x 115 mm

Naklopení stolu 0° až 45°

Naklopení pásu 0° až 90°

Odsávání 38 mm

Délka x šířka x výška 350 x 450 x 500 mm 

Hmotnost 24 kg

JET JSG-233A Kombinovaná bruska
•  Brusný kotouč průměru 200 mm.
•  Hliníkový stůl s možností fixace na 0° - 45°.
•  Naklopení pásu 0° až 90°.
•  Šířka pásu 100 mm.
•  Vertikálně naklopitelná rameno s brusným pásem.
•  Odsávání s koncovkou pro připojení k vysavači.

Kombinovaná bruska JET 233A je ideální pro 
menší a středně velké dílny. Naklápěcí hliníkový 
stůl slouží k přesnému broušení pod úhlem 0° - 
45°. Pás může být naklopen od 0° až 90°. Stůl je 
opatřen drážkou, kterou využijete pro pravítko. 
Odsávání je umístěno pod sklopným stolkem. 
Bruska je stabilní a snadno přenosná.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Bruska JSG-233A 121-JSG-233AM 8 922 10 796

Páka pro snadnou 
výměnu pásu

Vertikálně naklopitelné 
rameno s brusným pásem

Stůl lze upnout 
k pásu i ke kotouči

Hliníkový stůl s 
možností fixace 
na 0° - 45°

Masivní litinový stůl s T-drážkou 
a možností naklopení 0° - 45°

Mechanická brzda 
pro rychlé zastavení 
brusného talíře

Úhlové pravítko v ceně

Kotouč 300 mm

Indukční motor 
pro nepřetržitý 
provoz

Odsávací hrdlo 
57 mm

Snadné nastavení 
naklopení stolu

Brusný kotouč se samolepkou, papír, 300 mm
Hrubost Kód Kč bez DPH Kč s DPH

60 121-250952.03 81 99
80 121-248959.02 75 91
100 121-268269.02 75 91
120 121-268270.02 71 86
150 121-318387.01 71 86
180 121-312826.02 71 86

Brusný kotouč tkanina se suchým zipem 200 mm
Hrubost Kód Kč bez DPH Kč s DPH

60 M400-2060 65 79
80 M400-2080 60 73
100 M400-2100 60 73
120 M400-2120 60 73
150 M400-2150 60 73

Brusný pás plátno 100 x 914 mm
Hrubost Kód Kč bez DPH Kč s DPH

60, korund M400-1060 79 96
80, korund M400-1080 71 86
100, korund M400-1100 71 86
120, korund M400-1120 71 86
150, korund M400-1150 71 86
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JET OES-80CS Oscilační hranová bruska

Hranová oscilační bruska slouží k broušení hran a rádiusů. 
Bruska umožňuje plynulé naklápění brusného pásu, broušení v 
horizontální nebo vertikální poloze. Brusný pás osciluje 50 kmitů 
/ min bez škrábanců na povrchu materiálu. Masivní litinový stůl 
může být snadno přesouván nahoru nebo dolů, takže lze využít 
celou plochu brusného pásu. Poháněný válec je pogumovaný, 
což zajišťuje maximální přenos síly na brusný pás. Napínání a 

•  Broušení v horizontální nebo vertikální poloze a libovolném úhlu.
•  Oscilace 50 kmitů/min. zabezpečuje perfektní povrch.
•  Robustní litinový stůl s jednoduchým přestavením.
•  Pogumovaný povrch hnacího válce.
•  Výškově nastavitelný stůl.
•  Podstavec s úložným prostorem.

Typ OES-80 CS 

Doporučené použití Profesionální výroba

Příkon / Výkon 2,8 / 1,4 kW (400V)

Rychlost pásu 16 m/s

Brusná výška 125 mm

Max. šířka/průměr broušení 760 / Ø 110 mm

Rozměry stolu 250 x 750 mm

Brusný pás 150 x 2260 mm

Naklopení stolu 0 - 90°

Odsávání 100 mm

Délka x šířka x výška 1150 x 460 x 960 mm 

Hmotnost 120 kg

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Bruska OES-80CS 121-OES-80CST 25 406 30 742
Čistič brusných pásů MCBP 290 351
Mobilní podstavec 121-708118 2 751 3 329

Sklopení pásu 0°-90°

Stůl pro broušení 
tvarových dílců v 
základní výbavě

Páka pro rychlé 
napnutí pásu

Nastavení 
oscilace pásu

Vodící 
T-drážka

Podkladová 
grafitová 
deska

Podstavec s úložným 
prostorem v ceně

Výškově 
nastavitelné stoly

Malé úhlové 
pravítko v 
základní 
výbavě

oscilaci lze jednoduše seřídit. 
Základ stroje je stabilní, vyroben 
z oceli, což zvyšuje stabilitu, 
minimalizuje vibrace. Bruska 
má velkou skříň pro skladování 
brusných pásů. Je vhodná pro 
dílny, údržby i nadšené kutily.

JET Mobilní podstavec pro stroje

Je určen pro možnost přesunu vašich strojů po dílně 
při malém prostoru. Ocelové pojízdné podstavce mají 
nastavitelné velikosti, jsou vybaveny dvěma pevnými koly 
na zadní straně a dvěma uzamykatelnými koly na přední 
straně. Na menší se vejde stroj se základnou od 460 mm 
do základny stroje 610 mm a hmotností do 250 kg, na větší 
můžete umístit stroj se základnou od 610 mm do 860 mm o 
hmotnosti 500 kg.

Nosnost Kód Kč bez DPH Kč s DPH

460 - 610 mm, 
do 250 kg 121-708118 2 751 3 329

610 - 860 mm, 
do 500 kg 121-708119 3 027 3 663

Brusný pás plátno 150 x 2260 mm

Brusný pás plátno 150 x 2260 mm antistatic

Hrubost Kód Kč bez DPH Kč s DPH

60, korund 121-303459.02 300 363
80, korund 121-298051.02 265 321
100, korund 121-260600.02 265 321
120, korund 121-295984.02 265 321
150, korund 121-303609.02 265 321
180, korund 121-306381.01 265 321

Hrubost Kód Kč bez DPH Kč s DPH

60, korund 121-303459.02-A 300 363
80, korund 121-298051.02-A 265 321
100, korund 121-260600.02-A 265 321
120, korund 121-295984.02-A 265 321
150, korund 121-303609.02-A 265 321
180, korund 121-306381.01-A 265 321

(volitelná výbava) kód: MCBP
Čistič brusných pásů

SLEDUJTE NAŠE VIDEA
www.youtube.com/igmfachshop
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Soustruhy a příslušenství

Středně velký soustruh LAGUNA 1216 vyniká zejména svými 
robustními prvky včetně litinové konstrukce vřeteníku, 
koníku, přesně broušeného lože a opěrky na struhy s 
odolným okrajem z tvrzené oceli.
Dalším z prvků, který na první pohled zaujme je 
ergonomicky umístěný ovládací panel z eloxovaného 
hliníku s duralovým voličem otáček. Soustruh pracuje v 
rychlostech 50-525, 325-1750, 650-3500 otáček za minutu. 
Otáčky se ovládají plynule duralovým ovladačem a změna 
mezi třemi stupni otáček je řešena jednoduchým pákovým 
mechanismem. Motor soustruhu je vybaven technologií, 
která zaručuje vysoký točivý moment i za nízkých otáček.
Aretace koníku je umístěna na zadní straně a nepřekáží 
tak při práci, přitom je snadno dostupná. Ergonomicky 
tvarované rukojeti používají aretaci pomocí excentru, což 
zajišťuje velmi pevné uchycení.
Pozn.: Vzdálenost mezi středy se může měnit podle 
použitých doplňků a příslušenství.

•  Stabilní a robustní podstavec.
•  Výškově nastavitelný od 990 mm do 1150 mm.
•  Předvrtané otvory pro mobilní podstavec.
•  Praktická polička pro ukládání nástrojů a struhů.
•  Velká hmotnost pro jemný chod bez vibrací.

Robustní, výškově nastavitelný podstavec zaručí stabilitu 
stroje při práci.

Jednoduchý přesun stroje po dílně díky dvěma 
stacionárním kolům a jednomu otočnému kolu.

•  Rozšíření na straně vřeteníku či koníku (250 mm).
•  Umožňuje soustružit mimo lože.
•  Součástí je prodloužení opěrky na struhy.
•  V balení naleznete adaptér pro soustružení vlevo od 
vřeteníku.

Prodloužení na straně koníku rozšíří osovou vzdálenost až o 
250 mm. Prodloužení na straně vřeteníku slouží například k 
opracování misek.

Součástí balení:
•  Prodloužení lože
•  Prodloužení opěrky pro opracování misek
•  Adaptér pro soustružení vlevo od vřeteníku

•  Plně litinová konstrukce vřeteníku, koníku a podstavce zaručuje klidný chod.
•  Litinová podpěrka má lehké ovládání.
•  Indukční motor s vysokým točivým momentem i v nízké rychlosti.
•  Digitální ukazatel otáček.
•  Okraj opěrky na struhy z tvrzené oceli.
•  Indexace vřetene po 24 bodech.
•  Díky odkládací poličce máte vždy trny po ruce.
•  Vyrážeč unašecího trnu a klíč pro utažení lícní desky.
•  Předvrtané otvory pro osvětlení na vřeteníku.
•  Lze dovybavit stojanem, prodloužením, osvětlením a mobilním podstavcem.
•  Šířka lože soustruhu úctyhodných 160 mm.

Součástí balení:
•  Unašecí hrot
•  Centrovací trn
•  Lícní deska
•  Opěrka dlát 
•  Vyrážeč trnu s mosaznou špičkou
•  Klíč pro aretaci vřetene

Podstavec pro soustruh

Mobilní podstavec

Sada prodloužení lože 254 mm

Sada prodloužení 
lože 254 mm

IGM LAGUNA Revo 1216 Soustruh na dřevo

Typ REVO 1216

Doporučené použití Profesionální výroba

Výkon 750 W (230V)

Otáčky
50-525, 325-1750, 650-3500 

ot./min

Max. točný průměr nad ložem 310 mm

Osová vzdálenost 390 mm

Závit vřetene M33 x 3,5 mm

Kužel vřeteníku / koníku MK2 / MK2

Otvor vřeteníku / koníku 17 / 17 mm

Vysunutí z koníku 63 mm

Průměr stopky opěrky 25,4 mm

Délka x šířka x výška 750 x 226 x 442 mm

Hmotnost 56,3 kg

Rozměry balení 920 x 380 x 520 mm

Hmotnost včetně balení 61 kg

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Soustruh Revo 1216 151-1216 20 390 24 672
Prodloužení lože 151-1216EXT 3 636 4 400
Podstavec 151-1216STA 6 825 8 259
Mobilní podstavec 151-1412MBA 2 070 2 505
Halogenová lampa 151-1836L 3 326 4 025

Halogenová lampa
Hliníkové pouzdro světla je 
otočné o 320°, neoslňuje.

Digitální ukazatel a 
plynulé nastavení otáček

Díky odkládací poličce 
máte vždy trny po ruce

Litinová podpěrka 
má lehké ovládání

Šířka lože soustruhu 
úctyhodných 160 mm

Trny v ceně

Indexace vřetene 
po 24 bodech

Páka pro rychlou 
změnu rozsahu 
rychlosti

(volitelná výbava) 
kód: 151-1216EXT

(volitelná výbava) 
kód: 151-1836L

(volitelná výbava)  kód: 151-1216STA

(volitelná výbava)  kód: 151-1412MBA
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Odklopné prodloužení lože
Odklápěcí držák koníku umožňuje prodloužit a 
odklopit koník. Odklápěcí příslušenství funguje 
také jako prodloužení lože o 30 cm.

Mobilní podstavec
Dopřejte si snadnou mobilitu se 
soustruhem Laguna Revo 18|36 
- pneumatické vzpěry plynule 
zvednou soustruh.

Mobilní podstavec
Dopřejte si snadnou mobilitu se 
soustruhem Laguna Revo 18|36 
- pneumatické vzpěry plynule 
zvednou soustruh.

Stabilita, kvalita a vysoká tuhost je velkou předností tohoto stroje. Proto je určen pro opravdové specialisty a profesionály v 
menších a středních dílnách.
Jedním z prvků, který na první pohled zaujme je ergonomicky umístěný ovládací panel z eloxovaného hliníku s duralovým 
designovým voličem otáček. Modře podsvícený ukazatel zvolených otáček frekvenčního měniče s krásným designovým 
ovladačem signalizuje, že se nejedná o obyčejný soustruh.
Masivní lože soustruhu široké úctyhodných 208 mm je vyrobeno z kvalitní oceli a je přesně vybroušeno, což zajišťuje hladký 
posun vřeteníku, koníku i podpěrky. Vřeteno je poháněno výkonným 1,5 kW indukčním motorem s variabilním frekvenčním 
měničem VFD, takže i při nízkých otáčkách získáte neuvěřitelně velký točivý moment. Otáčky se ovládají plynule otočným 
duralovým ovladačem a změna mezi dvěma stupni otáček je řešena jednoduchým pákovým mechanismem.
Vřeteník, koník a nohy soustruhu jsou vyrobeny z litiny zajišťující minimální vibrace a vysoký komfort při soustružení větších 
dílců. Aretace koníku a vřeteníku jsou umístěny na zadní straně a nepřekážejí tak při práci, přitom jsou snadno dostupné. 
Ergonomicky tvarované rukojeti používají aretaci pomocí excentru, což zajišťuje velmi pevné uchycení.

Stroj je dodáván v přepravní bedně částečně rozložený. Orientační doba sestavení cca 1 hodina.

Pozn.: Vzdálenost mezi středy se může měnit podle použitých doplňků a příslušenství.

•  Plně litinová konstrukce vřeteníku a podstavce zaručuje klidný chod.
•  Masivní ocelové vybroušené lože se širokým vedením.
•  Litinová podpěrka má lehké ovládání.
•  Indukční motor s frekvenčním měničem VFD pro velký točivý moment.
•  Digitální ukazatel otáček od 50-3500 ot./min. ve dvou stupních.
•  Indexace vřetene po 14, 36 a 48 bodech.
•  Díky odkládací poličce na nástroje máte klíče a trny po ruce.
•  Vysouvání hrotu litinového koníku s vylaserovanou stupnicí.
•  Výškově stavitelné nožky pro pohodlné ustavení stroje.
•  Uzamknutí vřetene pouhým stisknutím tlačítka.
•  Vyrážeč unašecího trnu s mosaznou špičkou nepoškodí unášecí trn.
•  Lze dovybavit mobilním teleskopickým podstavcem pro přesun po dílně.

IGM LAGUNA Revo 1836 Soustruh na dřevo

Typ REVO 1836

Doporučené použití Profesionální výroba

Výkon 1,5 kW (230V)

Otáčky 50-3500 ot./min

Max. točný průměr nad ložem 457 mm

Osová vzdálenost 914 mm

Závit vřetene M33 x 3,5 mm

Kužel vřeteníku / koníku MK2 / MK2

Otvor vřeteníku / koníku 17 / 17 mm

Vysunutí z koníku 115 mm

Průměr stopky opěrky 25,4 mm

Délka x šířka x výška 1524 x 660 x 1194 mm

Hmotnost 194 kg

Rozměry balení 700 x 570 x 1550 mm

Hmotnost včetně balení 206 kg

Součástí balení:
•  Podstavec
•  Unašecí hrot
•  Centrovací trn
•  Lícní deska
•  Opěrka dlát 
•  Ramena pro osvětlení
•  Vyrážeč trnu s mosaznou špičkou
•  Klíč pro aretaci vřetene

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Soustruh Revo 1836 151-1836 55 070 66 635
Odklopné prodloužení 
lože 151-1836SE 5 160 6 244

Mobilní podstavec 151-1836WK 12 610 15 259
Halogenová lampa 151-1836L 3 326 4 025

Halogenová lampa

Hliníkové pouzdro 
světla je otočné o 320°, 
neoslňuje.

Odkládací polička 
na nástroje

Díky 
odkládací 
poličce 
máte vždy 
trny po 
ruce

Ovládací panel s digitálním 
ukazatelem otáček

Masivní ocelové 
vybroušené lože se 
širokým vedením

Snadno 
přístupný 
řemen

Indexace 
vřetene

Celolitinová 
konstrukce vřeteníku 
a podstavce

(volitelná výbava) kód: 151-1836SE

(volitelná výbava) kód: 151-1836WK

(volitelná výbava) 
kód: 151-1836L

Litinová podpěrka 
má lehké ovládání
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JET JWL-1015 a JWL-1015VS Soustruh na dřevo

Typ JWL-1015 JWL-1015VS

Doporučené použití Profesionální výroba Profesionální výroba

Příkon / Výkon 500 / 370 W (230V) 600 / 460 W (230V)

Otáčky
400, 700, 1000, 1500, 

2200, 3300 ot./min.
200-1050, 300-1750, 

600-3600 ot./min.

Max. točný průměr nad ložem 250 mm 254 mm

Max. točný průměr s opěrkou 185 mm 186 mm

Osová vzdálenost 370 mm 370 mm 

Závit vřetene M33x3,5 M33x3,5

Kužel vřeteníku / koníku MK-2 / MK-2 MK-2 / MK-2

Otvor vřeteníku / koníku 9,5 mm / 9,5 mm 9,5 mm / 9 mm

Zdvih koníku 50 mm 50 mm

Délka x šířka x výška 890 x 300 x 370 mm 775 x 300 x 445 mm

Hmotnost 35 kg 35 kg

JET JWL-1015 je kompaktní revoluční malý soustruh na dřevo nové generace plný unikátních 
konstrukčních řešení, která usnadní a zpříjemní práci a obsluhu stroje. Celý soustruh byl navržen 
tak, abyste měli při soustružení vždy a vše pod kontrolou. Je vyroben z litiny s ložem širokým 13 cm 
zajišťujícím vysokou stabilitu, minimální vibrace a mnohem lepší podporu při soustružení. Celková 
hmotnost se zvýšila o 3 kg proti předchozímu modelu. Vřeteno je uloženo v masivních ložiscích a je 
přes řemen poháněno dostatečně silným motorem. Všechny ovládací prvky jsou kovové. Vřeteno lze 
indexovat po 15° pomocí blokovacího mechanismu. Je to bezpochyby nejlepší mini soustruh ideální pro 
profesionální i amatérskou výrobu malých soustružených obrobků, jako jsou nábytkové doplňky, šperky, 
talířky, misky apod.
Pozn.: Vzdálenost mezi středy se může změnit a je závislá na typu použitých sklíčidel a příslušenství.

Vřeteno je uloženo v masivních ložiscích a je přes řemen poháněno dostatečně silným motorem. Změnou 
pozice řemene lze změnit otáčky na 400, 700, 1000, 1500, 2200 a 3300 ot/min.

Vřeteno je uloženo v masivních ložiscích a je přes řemen poháněno dostatečně silným motorem 
s variabilním nastavením.

JWL-1015
•  6 stupňů otáček od 400 do 3300 ot/min.

•  Plně litinová konstrukce s extra širokým 130 mm ložem.
•  Litinový koník a vřeteník poskytují maximální tuhost a pevnost.
•  Mimořádně stabilní a bez vibrací.
•  Ergonomicky umístěné ovládací prvky po pravé ruce.
•  Indexace vřetena po 15°.

JWL-1015VS
•  Elektronická plynulá regulace otáček 200–3600 ot./min. Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Soustruh JWL-1015 121-JWL-1015 12 108 14 651
Soustruh JWL-1015VS 121-JWL-1015VSM 14 020 16 965

Elektronická plynulá 
regulace otáček 
200–3600 ot./min.

Plně litinová konstrukce s 
extra širokým 130 mm ložem

Litinový koník a vřeteník 
poskytují maximální 
tuhost a pevnost

Osová vzdálenost 370 mm

pouze u varianty 
JWL-1015VS

Páka pro rychlou 
změnu rozsahu 
rychlosti

Snadno přístupná 
řemenice
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JET JWL-1221VS je kompaktní revoluční soustruh nové 
generace plný unikátních konstrukčních řešení, které usnadní 
a zpříjemní práci a obsluhu stroje. Celý soustruh byl navržen 
tak, abyste měli při soustružení vždy vše pod kontrolou. Je 
vyroben z litiny s úctyhodnou šířkou lože 170 mm, zajišťující 
vysokou stabilitu, minimální vibrace a mnohem lepší 
podporu při soustružení. Celková hmotnost se totiž zvýšila 
na 55 kg. Vřeteno je uloženo v masivních ložiscích a je přes 
řemen poháněno 730 W motorem s plynulou regulací otáček 
a s digitálním ukazatelem na LCD displeji, včetně přepínače 
zpětného chodu. Kompletně nový je systém napínání 
řemenu.  Vřeteno lze indexovat po 15° pomocí blokovacího 
mechanismu. Všechny ovládací prvky - regulace otáček, 
digitální ukazatel, volič vpřed a vzad – jsou umístěny vpravo, 
vždy po ruce.

•  Elektronická plynulá regulace otáček 60 - 3600 ot./min.
•  Zpětný chod a digitální displej otáček.
•  Silný 750 W motor se zpětným chodem. 
•  Plně litinová konstrukce s extra širokým ložem 17 cm.
•  Litinový koník s pohybovým trapézovým šroubem Acme.
•  Mimořádně stabilní a bez vibrací.
•  Nový systém napínání řemene, vždy perfektní a rychlá změna.
•  Ergonomicky umístěné ovládací prvky po pravé ruce.
•  Indexace 24 pozic vřetene po 15°.

Typ JWL-1221VS

Doporučené použití Profesionální výroba

Příkon / Výkon 940 / 730 W (230V)

Otáčky
60-900, 110-1800, 
220-3600 ot./min.

Max. točný průměr nad ložem 315 mm

Osová vzdálenost 520 mm
Osová vzdálenost s prodloužením 
(volitelná výbava)

1092 mm

Závit vřetene M33x3,5

Kužel vřeteníku / koníku MK-2 / MK-2

Otvor vřeteníku / koníku 9,5 mm / 9,5 mm

Zdvih koníku 57 mm
Délka x šířka x výška
(s podstavcem)

1000 x 365 (570) x 
450 (1200) mm

Hmotnost 55  kg

Tento skvělý inovativní soustruh můžete rozšířit o podstavec, 
prodloužení lože o 560 mm a podstavec pro prodloužení. 
Je to bezpochyby nejlepší malý soustruh pro profesionální 
použití, optimální pro malé a střední soustružené obrobky.

JET JWL-1221VS Soustruh na dřevo

Prodloužení lože 560 mm

Součást balení:
•  Unašecí hrot
•  Otočný hrot
•  150mm opěrka
•  250mm opěrka
•  75mm upínací lícní deska
•  Montážní nářadí
•  Držák pracovních nástrojů

Soustruh JWL-1221VS 
s podstavcem

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Soustruh JWL-1221 121-JWL-1221VS 21 667 26 218

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Prodloužení lože 560 mm 121-719201 4 785 5 790

•  Litinová konstrukce.
•  Zvyšuje vzdálenost mezi hroty na 1092 mm. 
•  Přesně pasuje k loži soustruhu.

Prodloužení lože 560 mm zvětšuje maximální točnou 
délku soustruhu JWL-1221VS pro soustružení dlouhých 
dílů. Je vyrobeno z litiny a konstruováno tak, aby přesně 
pasovalo k loži soustruhu. Zvyšuje vzdálenost mezi hroty na 
impozantních 1092 mm.

Elektronická plynulá 
regulace otáček 
60 - 3600 ot./min.

Osová vzdálenost 520 mm

Prodloužení podstavce

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Prodloužení podstavce 121-719203 3 163 3 828

•  Robustní a stabilní prodloužení podstavce soustruhu.

Prodloužení podstavce soustruhu JET JWL-1221VS. V případě 
že využijete prodloužení lože, můžete tímto rozšířením 
prodloužit také podstavec soustruhu.

Páka pro rychlou 
změnu rozsahu 
rychlosti

Snadno přístupná 
řemenice

Plně litinová konstrukce s 
extra širokým 170 mm ložem
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JET JWL-1440VS Soustruh na dřevo

Typ JWL-1440VS

Doporučené použití Profesionální výroba

Výkon  750 W (230V)

Otáčky 280 - 2500 ot./min.

Max. točný průměr nad ložem 370 mm

Max. točný průměr s opěrkou 280 mm

Max. točný průměr mimo lože 800 mm

Osová vzdálenost 1100 mm 

Závit vřetene M33x3,5

Kužel vřeteníku / koníku MK-2 / MK-2

Otvor vřeteníku / koníku 9,5 mm / 9 mm

Zdvih koníku 108 mm
Délka x šířka x výška
(s podstavcem)

1840 x 535 (630) x 
550 (1400) mm

Hmotnost 100 kg

Součástí dodávky jsou: 300mm opěrka nástrojů, 
prodloužení opěrky, 75mm lícní deska, unašecí 
hrot, otočný hrot, montážní klíče.

JWL-1440VS je druhou úspěšnou generací robustních soustruhů JET 
střední velikosti, které vynikají robustní litinovou konstrukcí, dostatkem 
síly,  přesnosti a flexibility, která je při soustružení dřeva potřebná.  
Vřeteno je uloženo v masivních ložiscích a je poháněno 745 W motorem 
s plynulou regulací otáček a s digitálním ukazatelem na LCD displeji. 
Vřeteno lze indexovat po 10° pomocí blokovacího mechanismu.

Prodloužení lože 508 mm pro zvětšení 
maximálního točného průměru na 1 524 mm 
pro soustruh JWL-1440VS. 
Lze namontovat na 3 různé pozice k soustruhu.

JET Prodloužení lože 508 mm pro soustruh JWL-1440VS 

•  Plně litinová konstrukce s extra širokým ložem.
•  Litinový vřeteník se otáčí o 360 stupňů se 7 přednastavenými pozicemi.
•  Pozice v 0, 30, 60, 90, 120, 180, a 270 stupních pro maximální variabilitu 
a optimální uživatelský komfort.
•  Elektronická plynulá regulace otáček 280 - 2500 ot/min.
•  Vylepšené uzamčení pozice a prodloužený zdvih opěrky.
•  Trapézový kluzný závit koníku typu Acme pro vrtací operace.
•  Vylepšené uzamčení koníku.
•  Snadno čitelný ukazatel otáček.
•  Volitelné prodloužení lože o 508 mm a litinový podstavec (2 x nohy).

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Soustruh JWL-1440VS 121-JWL-1440VS 38 236 46 266
Sada-podstavec 121-719402 11 580 14 012
Prodloužení lože 121-719401 6 191 7 492

Soustruh nabízí celou řadu vynikajících vlastností, jako je otočný a 
posuvný vřeteník a volitelné unikátní prodloužení lože, které můžete 
upnout do třech samostatných pozic. Standardně se dodává stolní 
verze, ke které lze volitelně dokoupit podstavec a unikátní litinové 508 
mm prodloužení lože. To můžete upnout do třech samostatných pozic 
pro čelní soustružení velkých průměrů s kapacitou až 800 mm nebo 
prodloužit točnou délku soustruhu až na 1524 mm. Podívejte se sami na 
video. Je to bezpochyby nejlepší soustruh střední kategorie.

pohled shora
(volitelná výbava)
kód: 121-719402

JET Podstavec 
(2 nohy)

Otočný 
vřeteník

Plně litinová konstrukce 
s extra širokým ložem

V základní výbavě 
bez podstavce

Lze namontovat 
na 3 různé pozice

(volitelná výbava)
kód: 121-719401

Prodloužení lože
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SLEDUJTE NAŠE VIDEA
www.youtube.com/igmfachshop

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Soustruh JWL-1640EVS 121-JWL-1640EVSM 54 804 66 313
Soustruh JWL-1840EVS 121-JWL-1840EVSM 61 602 74 539
Odklápěcí držák 121-719001 5 752 6 960

Typ JWL-1640EVS JWL-1840EVS

Doporučené použití Profesionální výroba Profesionální výroba

Příkon / Výkon 1,6 / 1,1 kW (230V) 2,1 / 1,5 kW (230V)

Otáčky 40–1200, 100–3200  ot./min. 40–1200, 100–3200  ot./min.

Max. točný průměr nad ložem 419 mm 470 mm

Osová vzdálenost 990 mm 990 mm 

Závit vřetene M33x3,5 M33x3,5 

Kužel vřeteníku / koníku MK-2 / MK-2 MK-2 / MK-2

Otvor vřeteníku / koníku 17 mm / 17 mm 17 mm / 17 mm

Vysunutí z koníku 108 mm 108 mm

Délka x šířka x výška 1854 x 508 x 1334 mm 1854 x 508 x 1334 mm

Hmotnost 170 kg 190 kg

JET JWL-1640EVS a JWL-1840EVS Soustruh na dřevo

Soustruh JWL s plynule nastavitelnými otáčkami je vybaven špičkovými funkcemi, které 
jej výrazně odlišují od ostatních soustruhů ve stejné kategorii. Posuvný vřeteník je otočný 
o 360 stupňů se 7 přednastavenými pozicemi. To umožňuje zvolit nejpohodlnější způsob 
soustružení velkých obrobků, jako jsou mísy a tácy. Otáčky je možné regulovat pomocí 
elektronické regulace v rozmezí 40 - 3200 ot./min. Nový systém uzamykání vřeteníku je 
umístěn z přední strany a při povolování vřetene již nepotřebujete chodit k zadní straně 
stroje.

Vřeteno je uloženo v prodlouženém krytu s dvojitými ložisky, což umožňuje pevnější 
upnutí a stabilitu obrobku. Vřeteno má indexaci pro 36 pozic. Horní část vřeteníku je 
opatřena pryžovou podložkou pro odkládání.

Vřeteno je poháněno výkonným motorem, který dodává vysoký točivý moment v 
širokém rozmezí otáček. Pohodlnou změnu otáček zajišťuje frekvenční měnič (inverter) se 
zabudovaným filtrem EMI, který je propojený s čitelným digitálním displejem. Displej je 
přehledně umístěn na přední straně vřeteníku.

U koníku je použit osvědčený trapézový kluzný závit typu Acme, který zlepšuje pohyb 
koníku, přesnost ovládání a nastavení. Koník je masivní konstrukce se zcela novým 
klínovým uzamykacím systémem. Tím je zajištěna vysoká tuhost a pevné a stabilní upnutí 
k loži soustruhu.

•  Plně litinová konstrukce s extra širokým ložem.
•  Posuvný litinový vřeteník se otáčí o 360 ° se 7 přednastavenými pozicemi.
•  Prodloužené uložení vřetene s dvojitými ložisky.
•  Zdokonalený uzamykací mechanismus koníku.
•  Trapézový kluzný závit koníku typu Acme pro hladký a přesný pohyb.
•  Bezzávitové uzamykání koníku klínovým systémem.
•  Elektronická plynulá regulace otáček 40-3200 ot./min.
•  36 poloh indexování.
•  Zajištění vřeteníku přístupné z přední strany soustruhu.
•  Držák nástrojů umístěný na noze pod vřeteníkem.
•  Prakticky umístěný digitální displej zobrazení otáček.
•  Gumová odkládací plocha na vrchní straně vřeteníku.
•  CE certifikace.

Plně vybavený soustruh JET JWL 
poskytuje veškerý komfort, ovládání, 
všestrannost a pohodlí oceňované 
dnešními soustružníky u nás i ve světe.

JWL-1640EVS

JWL-1840EVS

Držák nástrojů 
umístěný na noze 
pod vřeteníkem

Elektronická plynulá regulace 
otáček 40-3200 ot./min.

Posuvný litinový 
vřeteník se otáčí 
o 360°

JET Odklápěcí držák koníku pro soustruhy JWL-1440, 1640, 1840

(volitelná výbava)
kód: 121-719001

pohled shora

Otočný 
vřeteník
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Powermatic 4224B Robustní soustruh na dřevo

Soustruh Powermatic 4224B je plný inovativních prvků, které akcentují vaší kreativitu. Použití těžké litiny při výrobě zaručuje 
minimální vibrace, můžete si tak být jisti, že tento 395 kg vážící stroj zůstane stát pevně i při soustružení těch největších dílců.

Robustním litinovým vřeteníkem lze pohybovat po celé délce lože soustruhu, umožňuje tak soustružit obrobky větších 
průměrů u koníku. Vřeteník je zajištěn dvěma pevnými pákami, zůstane tak vždy pevně na svém místě. Bezpečnostní 
uzamykání vřetene umožňuje jednoduše měnit upínací desky a sklíčidla. Vestavěné indexování nabízí 48, 36 a 14 různých 
pozicí na vřetenu. Výkonný klínový řemen s deseti drážkami spolehlivě přenáší výkon motoru ve všech rychlostech na vřeteno 
a zaručuje dlouhou životnost a hladký běh při práci. Rychlé přepínání mezi normálním a opačným chodem je výhodné 
zejména při broušení dřeva se svalovitou strukturou vláken. Ergonomické rukojeti umožňují navíc jednoduché zvednutí 
motoru a uvolnění klínového řemenu pro rychlé upravení rozsahu rychlosti. Soustruh nabízí tři různé rozsahy otáček 40-910, 
80-2 000 a 140-3 500 ot./min. Nejnižší rozsah nabízí extrémně vysoký točivý moment při velmi nízkých otáčkách. Rychlost lze 
jemně vyladit podle náročnosti práce za pomoci otočného ovladače. Další užitečnou součástí stroje jsou litinové držáky na 
agregátu a koníku pro upnutí vysoustružené předlohy, která vám usnadní soustružení dalších stejných kusů.  Koník je opatřen 
laserem gravírovanou stupnicí pro přesný odpočet vysunutí. Osvědčený trapézový kluzný závit typu Acme odolává těžšímu 
zatížení a zaručuje hladké vysouvání koníku.

Součást balení:
•  Centrovací hrot
•  Otočný unašecí hrot
•  Vyrážeč unašecího trnu s mosaznou špičkou
•  75mm lícní deska
•  Klíč pro ustavení lícní desky
•  350mm opěrka

•  Posuvný vřeteník s elektronickou regulací otáček a digitálním displejem pro snadné nastavení.
•  Aretace vřetene s indexací umožňující rovnoměrné vrtání otvorů, frézování drážek a ostatních operací. 
•  Bezpečnostní vypínač s magnetickým upínáním umístíte kamkoliv na tělo soustruhu.
•  Vakuový upínací systém pro rychlé upnutí dílce.
•  Vzduchová tryska pro snadné očištění prachu a pilin.
•  Sada upínacích hrotů pro vizuální srovnání.
•  Nově navržená opěrka umožňuje lepší pohyb dláta.
•  Vysouvání hrotu koníku s vylaserovanou stupnicí.
•  Dvě polohy umístění rozšíření lože.
•  Frekvenční měnič pro snadnou volbu otáček a změnu otáčení.
•  Vyrážeč unašecího trnu s mosaznou špičkou nepoškodí unášecí trn.
•  Díky odkládací poličce na nástroje máte klíče a trny po ruce.
•  V koníku oceníte úložný prostor pro uložení příslušenství.
•  Ergonomicky tvarované a chromované ovládací kliky.
•  Uzavřený motor s venkovním chladícím systémem.
•  762 mm velká lícní deska s klíčem pro povolení.
•  355 mm dlouhá opěrka soustružení.
•  Unašecí trn s kuličkovým ložiskem.

Typ Powermatic 4224B 

Doporučené použití Průmyslová výroba

Výkon 2,25 kW (230V)

Otáčky
40–910, 80–2000, 140-3500  

ot./min.

Max. točný průměr nad ložem 610 mm

Osová vzdálenost 1067 mm 

Závit vřetene T38 M33x3,5 

Kužel vřeteníku / koníku MK-2 / MK-2

Průměr stopky opěrky 25,4 mm

Délka x šířka x výška 2260 x 710 x 1651 mm

Hmotnost 395 kg

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Soustruh 4224B 147-PM4224B 138 990 168 178

Vakuový upínací systém pro rychlé upnutí dílce Chromované ovládací kliky

355 mm dlouhá 
opěrka soustružení

V koníku oceníte 
úložný prostor pro 
uložení příslušenství

Posuvný vřeteník 
s elektronickou 
regulací otáček a 
digitálním displejem 
pro snadné nastavení

Bezpečnostní vypínač s 
magnetickým upínáním 
umístíte kamkoliv na tělo 
soustruhu

Skutečnou výhodou tohoto stroje je vakuové upínací zařízení fungující za pomoci kompresoru (není 
součástí stroje) a venturiho trubice.
Volitelným příslušenstvím je možnost odklopení koníku, pro soustružení talířů a mís už nemusíte pracně 
odstraňovat celý agregát, ale jednoduše odklopíte celý koník.
Chcete-li si pořídit soustruh, který nebudete muset již jakkoliv vylepšovat a inovovat, a který bude zároveň 
rozumnou investicí, tak neváhejte.

Pozn.: Vzdálenost mezi středy se může měnit podle použitých doplňků a různých příslušenství.
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•  Snadné a rychlé odklopení koníku z lože soustruhu.
•  Bezpečné uzamčení k loži soustruhu utažením ovládací rukojeti.
•  Vhodné pro soustruhy JET JWL-1440VS, 1640EVS, 1840EVS.

JET kopírovací zařízení je určeno pro soustružení podle rotační předlohy nebo podle ploché šablony s 
vytvořeným profilem. Pevný ovládací mechanismus v ose soustružení a směrem k materiálu zjednodušuje práci 
a kopírovací palec zabezpečuje přesné vedení po předloze. Kopírovací zařízení se upevňuje do lože soustruhu 

Doporučené použití: Profesionální výroba
Maximální délka obrobku: 1000 mm
Maximální zdvih nástroje: 60 mm
Maximální průměr obrobku: 120 mm
Rozměry (DxŠxV) : 1370 x 460 x 200 mm
Hmotnost: 27 kg

JET Kopírovací zařízení pro 
soustruh JWL-1440, JWL-1642

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Kopírovací zařízení 121-CTP901120 11 695 14 151

JET Odklápěcí držák koníku pro soustruhy JWL-1440, 1640, 1840

Zde je konečně alternativa, abyste nemuseli zápasit s 
těžkým koníkem, když ho potřebujete odejmout z lože 
soustruhu. S JET Odklápěcím držákem koníku můžete 
jen jemně posunout koník na odklápěcí držák, zamknout 
koník, odemknout odklápěcí držák a lehce odklopit koník 
z lože ven.

Masivní odklápěcí držák koníku umožňuje snadné 
odklopení koníku z lože soustruhu pouhým povolení 
ovládací rukojeti. Po odklopení zůstává koník v pozici 
mimo soustruh a umožní snadnou a rychlou změnu 
soustružení.

Upozorňujeme, že držák nelze namontovat na 
prodloužení lože soustruhu.

•  Kopírování tvarových soustružených dílců.
•  Kompatibilní pro různé typy soustruhů.
•  Kopírování podle vysoustruženého dílce nebo 
plechové šablony.

pomocí dvou ramen a přišroubováním do drážky v loži.  Díky 
tomu je možné kopírovací zařízení použít na různých typech 
soustruhů s min. osovou vzdáleností 1000 mm.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Odklápěcí držák 121-719001 5 752 6 960

www.laguna.igm.cz
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Náhradní kolo 
76 x 30 mm

Náhradní kolo 80 x 30 mm

Malý a praktický podavač materiálu ideální pro 
použití na malé frézce, frézovacím stolku nebo 
srovnávačce či kotoučové pile, ale i manuální 
olepovačce. Tři odpružené podávací rolny s 
plynule měnitelnou podávací rychlostí v rozsahu 
2-12 m/min a s přepínáním zpětného chodu 
zajišťují precizní přilnavost a skvěle se vyrovnávají 
s nerovnostmi. Výsuvný stojan s ramenem má 
patentovaný 3D nastavitelný kloub pro optimální 
polohu podavače. Může být namontován 
přímo ke stolu stroje šrouby (nutno vrtat díry) 
nebo snadněji pomocí IGM Instalační desky pro 
podavače.

Předvrtaná rychloupínací deska pro upnutí IGM 
podavačů typu M3 a AF32 bez nutnosti vyvrtat a 
řezat závit do stolu stroje.

Střední kategorie podavače materiálu se třemi odpruženými rolnami, které mají výbornou přilnavost a skvěle se 
vyrovnávají s nerovnostmi. Je ideální pro konstantní posuv při frézování nebo řezání dřeva i jiných materiálů.  Volit 
můžete ze čtyř rychlostí podávání, které se mění pozicí ozubených kol po sejmutí krytu. Zpětný chod se ovládá ručním 
ovladačem. Vodorovná i svislá poloha podavače se nastavuje na universálním stojanu pomocí dvou ovládacích šroubů 
a poté se bezpečně zajistí.  Hlavu podavače lze otáčet o 90°, takže jej lze použít k vodorovnému nebo svislému tlaku na 
materiál. Může být namontován přímo ke stroji šrouby (nutno vrtat díry do stolu) nebo pomocí IGM Instalační desky pro 
podavače. Pro použití na malé a střední frézce nebo srovnávačce či kotoučové pile pro středně-lehké práce například 
frézování rámečků a výplní. Je vyroben ze stejných materiálů jako vyšší modely, což zaručuje dobrý poměr cena - výkon.

•  Ideální pro frézovací stolky, malé frézky, srovnávačky, pily nebo i olepovací stolek.
•  3 rolny s maximální přilnavostí nepíšící po materiálu.
•  Plynule měnitelná rychlost 2 až 12 m/min a navíc se zpětným chodem.
•  Unikátní 3D nastavitelné rameno s dosahem až 260 mm.

•  Rychlé upnutí podavače. 
•  Bez nutnosti vrtání.

•  Ideální pro malé a střední frézky, srovnávačky nebo pily.
•  3 rolny s maximální přilnavostí nepíšící po materiálu.
•  Rychlosti podávání 5 - 6,5 - 8 a 11 m/min.
•  Motor 240 W s přepínačem zpětného chodu.
•  Univerzální stojan s dosahem 260 mm.

Podavače

IGM M3 Podavač materiálu

IGM AF32 Podavače materiálu

IGM Instalační deska pro 
podavače M3 a AF32

Typ AF32M AF32T

Doporučené použití Řemeslník Řemeslník

Příkon / Výkon  240 / 188 W (230V) 240 / 188 W (400V)

Dosah ramene 260 mm 260 mm

Max. výška obrobku 150 mm 150 mm

Počet podávacích kol 3 3

Velikost podávacích kol 80 x 30 mm 80 x 30 mm

Rychlost posuvu 5 - 6,5 - 8 - 11 m/min. 5 - 6,5 - 8 - 11 m/min.

Hmotnost 33 kg 33 kg

Typ M3

Doporučené použití Kutil

Příkon 95 W (230V)

Dosah ramene 260 mm

Max. výška obrobku 150 mm

Počet podávacích kol 3

Velikost podávacích kol 76 x 30 mm

Rychlost posuvu 2-12 m/min.

Hmotnost 10,5 kg

Výrazně pomáhá zvyšovat bezpečnost 
např. při výrobě profilových lišt. Určeno 
pro malé až střední dílny nebo domácí 
dílny pro podávání lehčích dílců.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Podavač M3 141-M3M 6 990 8 458
Náhradní kolo 76x30mm 141-R76 116 141
Instalační deska 141-DP 1 241 1 502

76 x 30 mm

Náhradní kolo 80 x 30 mm

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Podavač AF32M 230V 141-AF32M 10 990 13 298
Podavač AF32T 400V 141-AF32T 10 790 13 056
Náhradní kolo 80x30 mm 141-R80 149 181
Instalační deska 141-DP 1 241 1 502

SLEDUJTE NAŠE VIDEA
www.youtube.com/igmfachshop

Unikátní 3D nastavitelné 
rameno s dosahem až 260 mm

Plynule měnitelná rychlost 
2 až 12 m/min a navíc se 
zpětným chodem

3 rolny s maximální přilnavostí 
nepíšící po materiálu

Lehký a malý podavač 
pro kutily i řemeslníky

3 rolny s maximální přilnavostí 
nepíšící po materiálu

Univerzální stojan 
s dosahem 260 mm
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Náhradní kolo

Náhradní kolo úzké

Bezkonkurenčně nejlepší model podavače materiálu pro spodní frézky, srovnávačky a pily při profesionálním i průmyslovém 
použití.  Neotřelý design, vysoká flexibilita, skvělá efektivita a silný točivý moment, to jsou nové IGM EASY profesionální podavače.

Chytrý motor, tvrzená - zakalená ozubená kola a precizně 
broušená šneková hřídel motoru garantují více kroutícího 
momentu a více síly pro posuv.

Podavač je osazen nejmodernějším DC servo motorem o příkonu 
375 W s plynulou regulací posuvu. Ušetří více než 50 % nákladů 
na elektrickou energii při zachování točivého momentu zejména 
při nižších rychlostech ve srovnání s podobnými velikostmi 
podavačů s běžným motorem okolo 750 W. Již žádná demontáž 
krytu a výměna ozubených kol vás nečeká. Jednoduše si navolíte 
požadovanou rychlost na digitálním ovladači v rozsahu 2 - 22 m/
min.  Perfektně odpružené rolny průměru 120 mm a šířky 60 mm 
mají výbornou přilnavost a skvěle se vyrovnávají s nerovnostmi. 
Pokud se potřebujete dostat blíže k nástroji, lze standardní rolnu 
nahradit speciální úzkou rolnou šířky 25 mm, která se dodává 
na přání.

Easy podavače jsou vybaveny masivním přestavitelným 
stojanem s ramenem o dosahu až 460 mm a stavitelnou 
výškou 250 mm. Mají unikátní indikátor naklopení pro práci 
pod úhlem a auto-stop doraz pro přesné překlopení ze 
svislé do vodorovné polohy a naopak.  K pohodlné údržbě 
přispívá také indikátor stavu oleje.

•  Silný točivý moment a vysoká efektivita, úspora až 50 % nákladů provozu.
•  Pro profesionální frézky, srovnávačky nebo pily.
•  3 nebo 4 rolny s maximální přilnavostí nepíšící po materiálu.
•  Plynulá rychlosti podávání 2 - 22 m/min.
•  Chytrý DC Servo Motor 375 W se zpětný chodem.
•  Masivní stojan s dosahem 460 mm a indikátorem naklopení.
•  Auto-stop doraz pro překlopení ze svislé do vodorovné polohy.
•  Indikátor stavu mazání pro správnou údržbu.

IGM DC30 a DC40 EASY Podavače materiálu

Typ DC30 DC40

Doporučené použití
Profesionální 

výroba
Profesionální 

výroba

Příkon  500 W (400V) 500 W (400V)

Dosah ramene 460 mm 460 mm

Max. výška obrobku 250 mm 250 mm

Počet podávacích kol 3 4

Velikost podávacích kol 120 x 60 mm 120 x 60 mm

Rychlost posuvu 2 -22 m/min. 2 - 22 m/min.

Hmotnost 53 kg 56 kg

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Podavač DC30 (3rolny) 141-DC30T 19 990 24 188
Podavač DC40 (4rolny) 141-DC40T 22 990 27 818
Náhradní kolo 120x60 mm 141-R12060 324 393
Náhradní kolo 120x25 mm 141-R12025 294 356
Kloub pro rychlopřestavení 141-KS 1 870 2 263

Náhradní kolo

Kloub pro 
rychlopřestavení

DC30

DC40

Příklad využití úzkých kol

Nastavení a zobrazení 
rychlosti podávání

Model DC40 má 4 rolny s maximální 
přilnavostí nepíšící po materiálu

Masivní stojan s 
dosahem 460 mm a 
indikátorem naklopení

Auto-stop doraz pro 
překlopení ze svislé do 
vodorovné polohy

3 rolny s maximální 
přilnavostí nepíšící 
po materiálu
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Snadné ovládání 
posuvu na rukojeti

Nastavitelná 
teplota lepení

Nastavitelný 
přítlak pro snadné 
navedení pásky

Masivní 
vedení

IGM olepovačky nové generace mají mnoho jedinečných a 
patentovaných prvků, které nikde jinde nenajdete. Všechny 
části olepovačky jsou velmi přesně opracované a precizně 
smontované. Tato kvalita garantuje pevný a čistý spoj 
nábytkové hrany s dílcem s minimálním přetokem lepidla.

Rychloohřev nejnovější generace roztaví lepidlo do 5 minut 
ze studeného stavu. Pokud navíc doplňujete lepidlo vždy 
alespoň do napůl plného zásobníku, udržuje termostat 
stroj neustále v provozní teplotě. Olepovačka má plynulé 
nanášení lepidla, které lze regulovat snadno dostupným 
ovladačem. Inovovaný systém nanášení lepidla, který je lepší 
než dvojité nanášení, vždy přesně a rovnoměrně dávkuje 
lepidlo na pásku bez vynechávání nebo přetoků a znečištění 
stroje.

Páska je naváděna speciálním vedením s nastavitelným 
měřítkem šířky pásky (rozlišení 1 mm), což umožňuje přesné 
a bezproblémové navedení pásky k olepovacímu válci. 
Dvě pogumované ergonomické rukojeti umožňují přesné 
vedení stroje po dílci. Opěrný vodící stůl má ze spodní strany 
speciální kluznou vrstvu pro lehčí posuv po materiálu bez 
rizika poškrábání. Má také měřítko pro přesné nastavení 
podle tloušťky desky. Je navíc uložený v masivním držáku s 
možností naklopení +/-15° pro přesné olepování zkosených 
hran. Rukojeť víka lepidla může být ve dvou polohách podle 
typu olepování.

Olepovačky hran Olepovačky hran na tavné lepidlo
Revoluční řada inovovaných olepovaček IGM na tavné lepidlo je určena k rychlému olepování 0,4mm - 3mm ABS, PVC, lamino nábytkových hran nebo dýhy na rovné nebo tvarové 
dílce tloušťky 10 mm - 65 mm. Granulové lepidlo se po roztavení rychloohřevem v tavné komoře nanáší novým důmyslným systémem přímo na pásku a ta je poté perfektně 
přitlačena k dílci pogumovanými válečky. Páska se tím přilepí pevně na hranu dílce po celé své ploše. Výsledkem je pevný a čistý spoj v celé šířce pásky.

IGM BR300 Ruční Olepovačka s nanášením lepidla

Olepovačka BR300 je vybavena manuální otočnou 
regulací teploty, která je umístěna vodorovně, 
tak abyste měli proces olepování neustále pod 
kontrolou. Vždy přesně nastavíte požadovanou 
teplotu. Teplotní rozsah je 
120 - 200°C ± 1°C. Rychlost posuvu je konstantní 
4,0 m/min., což plně vyhovuje běžným požadavkům 
na olepování obloukových nebo tvarových dílců.

Je to lehký, praktický a jednoduše použitelný stroj, 
který je ideální pro práci na montážích nebo v dílně 
či při upnutí do pracovního stolku.

•  Lepení až 3mm nábytkové hrany ABS, PVC, pásky nebo dýhy.
•  Inovovaný systém nanášení lepidla, který je lepší než dvojité nanášení.
•  Pevně a čistě nalepené hrany bez přetoků lepidla. 
•  Rovné i tvarové dílce do tloušťky 65 mm.
•  Olepování hran pod úhlem +/-15°.
•  Masivní vedení kluzného opěrného stolu s měřítkem tloušťky desky.
•  Vylepšená funkce olepování vnitřního rohu.
•  Nastavitelná teplota lepení a konstantní rychlost posuvu.
•  Velmi rychlé rozehřátí do provozní teploty.
•  Lehká pro manipulaci a jednoduchá k ovládání.

Typ BR300

Doporučené použití Profesionální výroba

Příkon 855 W (230V)

Tloušťka olepovací hrany 0,4 - 3 mm

Šířka olepovací hrany 10 - 65 mm

Zkosení hrany 75°- 105°

Min. vnitřní rádius dílce 25 mm

Rychlost posuvu 4 m/min. 

Rozsah teploty 120 - 200 °C

Doporučená tavná teplota 140 °C

Obsah tavné komory 400 ml

Délka x šířka x výška 340 x 300 x 350 mm

Hmotnost 8,7 kg

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Olepovačka hran 
BR300 142-BR300 20 990 25 398

Zásobník pásky pro 
olepovačky IGM 142-BC25 1 012 1 225

Kapovací kleště M951 1 731 2 095
Tavné lepidlo 1 kg M967-1 244 296
Tavné lepidlo 5 kg M967-5 907 1 098
Tavné lepidlo 25 kg M967-25 3 377 4 087

Baleno v lehkém přepravním 
boxu pro bezpečnou přepravu

Tavné lepidlo pro IGM olepovačky

Zásobník pásky pro 
olepovačky IGM

(volitelná výbava)

(volitelná výbava)
kód: 142-BC25

(volitelná výbava)
kód: M951

IGM Kapovací kleště na tvarové 
i rovné dílce

Součást balení:
•  Rohový přítlak

SLEDUJTE NAŠE VIDEA
www.youtube.com/igmfachshop

(volitelná výbava)
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Nová revoluční řada inovovaných olepovaček IGM na tavné lepidlo je určena k rychlému olepování 0,4–3mm ABS, PVC, 
lamino nábytkových hran nebo dýhy na rovné nebo tvarové dílce tloušťky 10–65 mm. Granulové lepidlo se po roztavení 
rychloohřevem v tavné komoře nanáší novým důmyslným systémem přímo na pásku a ta je poté perfektně přitlačena k dílci 
pogumovanými válečky. Páska se tím přilepí pevně na hranu dílce po celé své ploše. Výsledkem je pevný a čistý spoj v celé 
šířce pásky.

IGM olepovačky nové generace mají mnoho jedinečných a patentovaných prvků, které nikde jinde nenajdete. Všechny části 
olepovačky jsou velmi přesně opracované a precizně smontované. Tato kvalita garantuje pevný a čistý spoj nábytkové hrany s 
dílcem s minimálním přetokem lepidla.

Rychloohřev nejnovější generace roztaví lepidlo do 5 minut ze studeného stavu. Pokud navíc doplňujete lepidlo vždy alespoň 
do napůl plného zásobníku, udržuje termostat stroj neustále v provozní teplotě. Olepovačka má plynulé nanášení lepidla, 
které lze regulovat snadno dostupným ovladačem. Inovovaný systém nanášení lepidla, který je lepší než dvojité nanášení, 
vždy přesně a rovnoměrně dávkuje lepidlo na pásku bez vynechávání nebo přetoků a znečištění stroje.

Páska je naváděna speciálním vedením s nastavitelným měřítkem šířky pásky (rozlišení 1 mm), což umožňuje přesné a 
bezproblémové navedení pásky k olepovacímu válci. Dvě pogumované ergonomické rukojeti umožňují přesné vedení stroje 
po dílci. Opěrný vodící stůl má ze spodní strany speciální kluznou vrstvu pro lehčí posuv po materiálu bez rizika poškrábání. 
Má také měřítko pro přesné nastavení podle tloušťky desky. Je navíc uložený v masivním držáku s možností naklopení +/-15° 
pro přesné olepování zkosených hran. Rukojeť víka lepidla může být ve dvou polohách podle typu olepování.

Olepovačka BR500 má moderní digitální ovládací displej pro volbu teploty a rychlosti posuvu, který je umístěn vodorovně, 
tak abyste měli proces olepování neustále pod kontrolou. Vždy přesně nastavíte požadovanou teplotu. Teplotní rozsahy jsou 
120–200 °C +/-1 °C. Rychlost posuvu je plynule nastavitelná na rukojeti v rozsahu 2–6m/min. pro optimální rychlost olepování 
a praktičnost ovládání.

Typ BR500

Doporučené použití Profesionální výroba

Příkon 855 W (230V)

Tloušťka olepovací hrany 0,4 - 3 mm

Šířka olepovací hrany 10 - 65 mm

Zkosení hrany 75°- 105°

Min. vnitřní rádius dílce 25 mm

Rychlost posuvu 2-6 m/min. 

Rozsah teploty 120 - 200 °C

Doporučená tavná teplota 140 °C

Obsah tavné komory 400 ml

Délka x šířka x výška 340 x 300 x 350 mm

Hmotnost 8,8 kg

IGM BR500 Ruční Olepovačka s nanášením lepidla
•  Plynulá změny posuvu 2–6 m/min. s ovládáním na rukojeti.
•  Digitální displej pro ovládání teploty a indikace rychlosti posuvu.
•  Lepení až 3mm nábytkové hrany ABS, PVC nebo dýhy.
•  Inovovaný systém nanášení lepidla, který je lepší než dvojité nanášení.
•  Pevně a čistě nalepené hrany bez přetoků lepidla.
•  Rovné i tvarové dílce do tloušťky 65 mm.
•  Olepování hran pod úhlem +/-15°. 
•  Masivní konstrukce kluzného opěrného stolu s měřítkem tloušťky desky.
•  Vylepšená funkce přitlačení a olepování vnitřního rohu.
•  Velmi rychlé rozehřátí do provozní teploty pomocí rychloohřevu.
•  Průhledný kryt zásobníku lepidla pro lepší přehled o množství lepidla.

Je to nejpropracovanější olepovačka hran s možností plynulé změny 
rychlosti posuvu na rukojeti, což oceníte zejména při olepování 
členitých a tvarových dílců. Ideální pro všechny typy olepování při 
práci na montážích nebo v dílně či při upnutí do pracovního stolku.

Součást balení:
•  Rohový přítlak
•  Kapovací nůžky
•  1 kg lepidla
•  Návod k obsluze

Teflonem 
potažená 
základna

Digitální displej s ovládáním teploty 
a ukazatelem rychlosti posuvu

Rohové vodítko 
umožňuje precizní 
a snadné olepování 
vnitřních rohů

Snadné řízení rychlosti 
posuvu otočným 
ovladačem na rukojeti

Vodící kluzný stůl je vybaven 
měřítkem s odečítáním šířky 
pásky v rozsahu 10-65 mm, 
navíc je sklopný pro zkosené 
hrany +/- 15°

Vylepšený systém 
regulace množství 
nanášení lepidla na 
pásku v plné šířce 
pásky 65 mm

Speciálním vedení 
s nastavitelným 
přítlakem šířky pásky 
pro snadné navedení

Průhledný kryt 
zásobníku lepidla 
pro lepší přehled o 
množství lepidla

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Olepovačka hran 
BR500 142-BR500 24 990 30 238

Tavné lepidlo 1 kg M967-1 244 296
Tavné lepidlo 5 kg M967-5 907 1 098
Tavné lepidlo 25 kg M967-25 3 377 4 087
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Olepovačka DR500 má moderní digitální ovládací displej pro 
volbu teploty a rychlosti posuvu, který je umístěn vodorovně, tak 
abyste měli proces olepování neustále pod kontrolou. Vždy přesně 
nastavíte požadovanou teplotu. Teplotní rozsahy jsou 120°C - 200°C 
± 1°C. Rychlost posuvu je plynule nastavitelná na rukojeti v rozsahu 
2 - 6 m/min pro optimální rychlost olepování a praktičnost ovládání.

DR500 je světově první olepovačkou, která může pracovat také v 
systému bezšňůrového provozu díky nabíjecímu akumulátoru pro 
maximální komfort a praktičnost při práci. Po odpojení napájecího 
kabelu akumulátor pohání standardně posuv a nanášení lepidla. 
Přepínačem můžete zapnout také temperaci komory tavného 
lepidla, což zamezí chladnutí lepidla při olepování dlouhých dílců 
nebo při delší práci bez napájecího kabelu.

Nejpropracovanější olepovačka 
hran s možností olepovat bez 
připojení k elektrické energii, 
ideální pro všechny typy olepování 
při práci na montážích nebo v dílně 
či při upnutí do pracovního stolku.

Baleno v 
plastovém 
přepravním 
kufru s pojezdem 
pro  bezpečnou 
přepravu na 
montáže.

IGM DR500 Ruční Olepovačka s nanášením lepidla

Světově první olepovačka s napájecí AKU baterií

Typ DR500

Doporučené použití Profesionální výroba

Příkon 855 W (230V)

Tloušťka olepovací hrany 0,4 - 3 mm

Šířka olepovací hrany 10 - 65 mm

Zkosení hrany 75°- 105°

Min. vnitřní rádius dílce 25mm

Rychlost posuvu 2 - 6 m/min 

Rozsah teploty 120 - 200 °C

Doporučená tavná teplota 140 °C

Obsah tavné komory 400 ml

Délka x šířka x výška 340 x 300 x 350 mm

Hmotnost 9,8 kg

•  Světově první olepovačka s dobíjecí Aku baterií pro bezšňůrový provoz.
•  Plynulá změny posuvu 2-6 m/min s ovládáním na rukojeti.
•  Digitální displej pro ovládání teploty, indikace rychlosti posuvu a nabití baterie. 
•  Lepení až 3 mm nábytkové hrany ABS, PVC nebo dýhy.
•  Inovovaný systém nanášení lepidla, který je lepší než dvojité nanášení.
•  Pevně a čistě nalepené hrany bez přetoků lepidla.
•  Rovné i tvarové dílce do tloušťky 65 mm.
•  Olepování hran pod úhlem +/-15°.
•  Masivní konstrukce kluzného opěrného stolu s měřítkem tloušťky desky.
•  Vylepšená funkce přitlačení a olepování vnitřního rohu. 
•  Velmi rychlé rozehřátí do provozní teploty pomocí rychloohřevu.

při práci na montážích nebo v dílně 
či při upnutí do pracovního stolku.

Světově první olepovačka s napájecí AKU baterií

Teflonem potažená 
základna

Digitální displej s 
ovládáním teploty

Ukazatel 
rychlosti posuvu

Konektor pro 
připojení do sítě

Rohové vodítko 
umožňuje precizní 
a snadné olepování 
vnitřních rohů

Snadné řízení rychlosti 
posuvu otočným 
ovladačem na rukojeti

Vodící kluzný stůl je vybaven 
měřítkem s odečítáním šířky 
pásky v rozsahu 10-65 mm, 
navíc je sklopný pro zkosené 
hrany +/- 15°

Vylepšený systém 
regulace množství 
nanášení lepidla na 
pásku v plné šířce 
pásky 65 mm

Rozsah tloušťky pásky 
0,4-3 mm lze snadno 
nastavit při olepováníSpeciálním vedení 

s nastavitelným 
přítlakem šířky pásky 
pro snadné navedení

Skvělý pomocník při olepování delších hran. 
Páska je uložena v zásobníku a je přesně 
navedena do olepovačky. Eliminuje riziko 
zkroucení nebo poškození pásky. Určeno pro 
nábytkové hrany tloušťky 0,4 - 3 mm a šířky 
10 - 65 mm. Lze upnout na IGM olepovačku 
typu DR500 a BR300.

Zásobník pásky v ceně

Součást balení:
•  M951 Kapovací kleště
•  BC25 Zásobník pásky
•  Aku baterie
•  800 g kvalitního lepidla
•  Rohový přítlak
•  Návod k obsluze

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Olepovačka hran 
DR500 142-DR500 29 990 36 288

Baterie pro DR500 sada 142-LB24 2 880 3 485
Tavné lepidlo 1 kg M967-1 244 296
Tavné lepidlo 5 kg M967-5 907 1 098
Tavné lepidlo 25 kg M967-25 3 377 4 087
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Tato sada rozšiřuje možnosti využití stolku ST95 a zlepšuje 
komfort při olepování a ořezávání rozměrných rovných dílů, 
jako jsou korpusy nábytku, nebo při zpracování většího 
množství dílů. Opěrné pravítko je dlouhé 800 mm, výstupní 
část pravítka je nastavitelná podle tloušťky nalepované 
hrany, nastavitelný boční přítlak a podkladové lišty udržují 
dílec v optimální poloze během olepování nebo ofrézování.

IGM Sada pro rovné dílce pro stůl ST95

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Sada pro rovné dílce 
pro stůl ST95 142-ST97 4 446 5 380

•  Usnadnění olepování a ofrézování rovných dílců.
•  Dlouhé vodící pravítko se stavitelným výstupním stolem.
•  Snadná obsluha.

Typ: ST97 
Použití: Profi
Délka pravítka: 800 mm
Hmotnost: 7,5 kg

Obsah balení:
•  Sada pravítek pro olepování
•  Pravítko s integrovaným držákem ořezávačky PD80
•  Sada podložek pro podepření dílce při olepování nebo ořezávání
•  Přítlačné horní kolo pro olepování
•  Nastavitelný boční přítlak

Sada pravítek 
pro olepování

Nastavitelný 
boční přítlak

Pravítko pro ořezávání

IGM Olepovací a ořezávací stůl se zásobníkem

•  Z ruční olepovačky vytvoří skvělý stacionární stroj.
•  Lze upnout olepovačku i ohraňovací frézku.
•  Ideální pro menší dílce nebo serie, které jsou problémové pro vakuové upnutí.
•  Integrovaná zásuvka s vypínačem pro pohodlné ovládání.
•  Magnetické podložky pro podepření dílce při ořezávání.
•  Vakuová madla pro lepší manipulaci menších nebo zakřivených dílců.
•  Zastřižení pásky během olepování.
•  Nastavitelný otočný zásobník pro velké i malé cívky.

Lze upnout 
olepovačku 
i ohraňovací 
frézku

Magnetické podložky 
pro podepření dílce při 
ořezávání

Tento stůl je určený pro upnutí IGM ručních olepovaček hran typu BR300, BR500 a DR500. 
To je velmi užitečné při olepování menších dílů jako jsou čela zásuvek, desky stolů nebo 
korpusy nábytku. Také umožňuje olepovat velmi tenké nebo zakřivené dílce s mnohem 
lepším citem než při ručním olepování nebo tam, kde je vakuové upnutí problematické.

Typ: ST95B
Doporučené použití: Řemeslník
Příkon 230V/13A: dle upnutého zařízení
Délka x šířka x výška: 1575 x 1065 x 600 mm
Hmotnost: 21,5 kg

Pevné a 
masivní nohy

Snadné a přesné 
zastřižení pásky

Z ruční olepovačky 
vytvoří skvělý 
stacionární stroj

Integrovaná 
zásuvka s 
vypínačem pro 
pohodlné ovládání

Integrovaná zásuvka s 
vypínačem pro pohodlné 
ovládání

Vakuová madla pro lepší 
manipulaci s menšími 
dílci

Nastavitelný 
otočný zásobník 
pro velké i malé 
cívky

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Olepovací a ořezávací 
stůl se zásobníkem 142-ST95B 12 216 14 782

Stůl je vybaven elektrickou zásuvkou 
s vypínačem což umožňuje pohodlný 
způsob zapínání a vypínání olepovačky při 
práci. Ke stolu lze také během pár minut 
připojit IGM PD80 ohraňovací frézku. 
Přilepenou nábytkovou hranu potom 
můžete rychle, pohodlně a čistě oříznout. 

Obsah balení: 
Stůl s nohami, upevňovací desku pro 
ořezávací frézku PD80, zásobník na pásku, 
vypínač, 4 vakuová madla, magnetické 
podložky.

Součástí stolku jsou střihací pákové nůžky, kterými pokaždé snadno a čistě zastřihnete hranu 
na délku. 
Sada chytrých magnetických posuvných podložek vám umožní podepřít díl zespodu při 
ořezávání bez rizika poškrábání povrchu. Ke stolku je přimontován otočný zásobník pásky, 
který je seřiditelný podle navíjecích průměrů. 
Čtyři mini vakuová madla umožňují mnohem snažší a bezpečnější manipulaci s menšími 
a tenkými díly. Celý stůl lze sklopit do sebe pro přesun na montáže, ale pravděpodobně jej 
nejlépe využijete v dílně.

SLEDUJTE NAŠE VIDEA
www.youtube.com/igmfachshop
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IGM Přísavka vakuová 
jednostranná, sada

Přísavka je určena k uchycení neporézních dílců při 
olepování, frézování, řezání, broušení, vrtání a dalších 
operacích. K přísavce je přiveden tlakový vzduch z 
kompresoru a pomocí systému Venturiho trubice vytvoří 
přísavka silný podtlak. 
Z jedné strany je přísavka připevněna ke stolu nebo 
podstavci pomocí vrutů či šroubů. Gumové těsnění je 
výměnné a plochu přisávání můžete tak upravit pro malé a 
nepravidelné tvary. Přísavka může být použita v horizontální 
či vertikální poloze. Síla upnutí je závislá na poréznosti 
přisávaného materiálu a udržování pracovní plochy v čistotě.

Součástí dodávky je přísavka, gumové těsnění (2 x na celou plochu, 
1 x na 2 sekce plochy a 1 x na 1 sekci plochy přísavky), tlaková 
průhledná hadička s koncovkou (spojkou).

•  Spotřeba vzduchu 23 I/min při 0,6 - 0,8 MPa •  Maximální zatížení 
150 kg •  Výška x Šířka x Délka 22 x 165 x 205 mm •  Hmotnost 325 g

Speciálně vyvinuté tavné lepidlo v granulích pro IGM 
manuální olepovačky hran. Je přírodní barvy, má nízkou 
viskozitu, rychlé tavení a vysokou lepivost. Lepidlo je 
určené pro lepení hran z materiálů ABS, PVC, PP, melamin, 
polyester nebo dýha. Doporučujeme nastavit teplotu na IGM 
olepovačce na hodnotu cca 140° podle teploty v dílně.

Pro snadnější ovládání přisátí 
doporučujeme pákový 
ventil, kterým otevřete a 
zavřete přívod vzduchu a 
tím ovládáte upnutí nebo 
odepnutí dílce přísavkou.

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

IGM Rozbočka plast pro přísavku M964
IGM Pákový ventil 
pro přísavku M964

Tavné lepidlo pro IGM 
olepovačky

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Přísavka vakuová M964 2 196 2 658

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Pákový ventil M966-01 848 1 027

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Rozbočka M966-02 131 159

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Tavné lepidlo 1 kg M967-1 244 296
Tavné lepidlo 5 kg M967-5 907 1 098
Tavné lepidlo 25 kg M967-25 3 377 4 087

polyester nebo dýha. Doporučujeme nastavit teplotu na IGM 
olepovačce na hodnotu cca 140° podle teploty v dílně.
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Jemné a přesné 
nastavení hloubky 
frézování

Vyvýšené opěrné 
plochy přes ABS hranu

Brzda ložiska

PD80 ořezávací a ohraňovací frézka je určena pro precizní 
zaoblení nebo zkosení nábytkových hran z PVC, ABS nebo 
dýhy a všech hran dřevěných nebo plastových dílů či desek.

Jedinečná konstrukce frézky dává vynikající 
stabilitu díky vodící základně s madlem. Motor 
má 30 000 ot./min. a poskytuje dostatečnou sílu i 
pro větší úběry materiálu. Je vybavena unikátním 
průhledným otočným krytem, který kopíruje povrch 
a díky kterému vždy perfektně vidíte na práci. 
Integrovaná odsávací hubice umožňuje připojit 
frézku k odsávání.  Ve spodní části krytu je umístěno 
přibrzďování kopírovacího ložiska. Tím se eliminuje 
poškrábání nebo otlačení dílce od roztočeného 
ložiska. Přesná hloubka se jednoduše nastavuje 
otáčením základny, přičemž 1 otáčka je 2 mm a 
přesné nastavení lze odečítat na stupnici s noniusem 
s rozlišením 0,05 mm. Obsah balení:  Zaoblovací 
rádiusová fréza R2 mm, montážní klíče, v plastovém 
přepravním kufru.

Baleno v přepravním 
plastovém kufru

Vestavěná cidlina pro srážení ostrých hran

IGM PD80 Ohraňovací-ořezávací 
frézka na ABS pásku

Typ PD80

Doporučené použití Řemeslník

Příkon 450 W

Volnoběžné otáčky 30 000 /min.

Max. zdvih 16 mm

Kleštiny v balení 6 mm

Délka x šířka x výška 240 x 90 x 205 mm

Hmotnost 2,3 kg

•  Efektivní ohraňování a ořezávání hran pod rádiusem nebo úhlem.
•  Nastavení hloubky frézování otočným mechanismem se stupnicí.
•  Mikrostupnice 0,05 mm pro přesné nastavení hloubky frézování.
•  Průhledný otočný kryt s integrovanou odsávací hubicí.
•  Přibrzďování kopírovacího ložiska proti poškození dílce.
•  Dodáváno s tvrdokovovou rádiusovou frézou R2 mm.
•  Vestavěná cidlina pro srážení ostrých hran.
•  Možnost upnutí v IGM olepovacím stolku.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Ořezávací frézka PD80 142-PD80 4 790 5 796
Kleština 8mm 142-PD80-080 850 1 029
Zaoblovací fréza R2, S=6mm M138-02061 479 580
Zaoblovací fréza R3, S=6mm M138-03061 479 580

(volitelná výbava)
kód: 142-PD80-080 (volitelná výbava)

IGM Kleština 8mm 
pro PD80

IGM M138 
Zaoblovací 
fréza vydutá

Stopkové frézy str. 169 

Frézovací hlavy str. 143 
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Ideální pomocník pro řezání pásků z dýhy pro dýhování 
hran, nebo opravu povrchu.

Řezačka je vhodná na řezání laminátových materiálů a 
dýh bez zbytečného odpadu. Materiál vložíte do přípravku 
a pohybem podél hrany jej odřežete. Dvě protilehlé 
ocelové čepele řežou materiál přesně podél hrany. Pomocí 
ovládacího kolečka můžete snadno nastavovat tloušťku 
materiálu. Šířku řezu nastavíte pomocí pravítka na straně 
přípravku.

•  Řezná šířka: 12-110 mm
•  Řezná tloušťka: 0- 2 mm
•  Hmotnost: 1,2 kg

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Řezačka CDET-003 3 186 3 856

IGM Kapovací kleště na tvarové i 
rovné dílce

Určeno pro přesné a čisté  zaříznutí hran ABS, melaminu, 
polyesteru nebo dýhy. Podle tvrdosti hrany je možno 
zkracovat hrany šířky až 55 mm. Hrany tloušťky 2 mm do 
šířky 45 mm a tloušťky 3 mm až do šířky 25 mm. Gilotinový 
systém umožňuje zkrátit hranu bez větší námahy. Hrana se 
provlíkne gilotinou a ustřihne. Řezací nože je možno brousit. 
Pozici řezání lze přesně doregulovat, což umožňuje přesné 
úhlové řezání až 60°.

IGM Kapovací kleště na tvarové i 

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Kapovací kleště M951 1 731 2 095

Nůžky umístěte na pásku a dílec, poté zatlačte na rukojeť, 
tak jednoduše provedete odstřižení. Pokud dojde k otupení 
nožů, můžete je jednoduše vyměnit. Vhodné pro tloušťku 
pásky do 0,5 mm s maximální šířkou střihu 54 mm. Nástroj, 
lze také použít v kombinaci s ořezávačkou hran IGM 
Fachmann M950-00001. Před použitím kapovacích nůžek na 
díly, doporučujeme vytvořit vzorek.

CMT Kapovací nůžky

Nepostradatelný nástroj pro snadné a bezpečné 
odstřihnutí pásky po olepování hran.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Kapovací nůžky CDET-002 1 131 1 369

IGM Fachmann Ořezávačka 
hran ruční

Ořezávačka M950 je určena pro snadné ořezávání 
nažehlovacích pásek a hran do tloušťky 0,5 mm.
Pro kvalitní ořezávání desek šířky 13-25 mm.
 Barva je pouze ilustrační.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Ořezávačka hran M950-00001 254 308

Žehlička pro jednoduché olepování nažehlovacích hran s 
lepidlem. Nepřilnavý povrch umožňuje pohodlnou aplikaci 
bez připékání a poškození hrany. Termostatické nastavení 
požadované teploty v rozmezí od 70 do 150°C. Dodáváno s 
kovovou podložkou pro odložení horké žehličky.

•  Rozsah nastavení teploty: 70 - 150°C

CMT DET-004 Žehlička pro olepování hran

•  Termostatická regulace.
•  Nepřilnavý povrch.
•  Speciální zaoblený tvar.
•  Kovová podložka pro odložení horké žehličky.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Žehlička pro 
olepování hran CDET-004 1 199 1 451

CMT DET-003 Řezačka 
na lamináty a dýhy
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Filtry vzduchu

IGM LAGUNA AFlux 12 Filtr vzduchu

Ideální pro minimalizaci okolního vzdušného prachu 
ve větších dílnách. Tato vzduchová filtrační jednotka je 
navržena tak, aby profiltrovala veškerý vzduch v prostoru 6 
x 6 x 2,5 m, až 22x za hodinu při nejvyšší rychlosti. Dodávána 
s vnějším omyvatelným elektrostatickým filtrem, který 
zachycuje všechny částice větší než 1 mikron, čímž zajišťuje 
čistý vzduch v dílně. Jednotka je vybavena motorem o 
výkonu 150 W s průtokem vzduchu 917, 1240 a 2038 m3/
hod. Nastavení časovače na dálkovém ovládání na 1, 2 a 4 
hodiny umožňuje uživateli nastavit jednotku s jistotou, že 
zatímco je pryč, jednotka vyčistí vzduch v dílně a poté se 
vypne.

Stroj je dodáván již sestavený v kartonové krabici. Před 
uvedením do provozu je pouze potřeba odstranit vnější 
a vnitřní filtr a vyjmout polystyrenové výplně, které 
slouží jako ochrana proti poškození motoru během 
přepravy.

Typ AFlux 

Doporučené použití Profesionální výroba

Výkon 150 W (230V)

Rychlost filtrace 917, 1240, 2038 m3/hod.

Vnější filtr 5 mikronů

Vnitřní filtr 1 mikron

Časovač ANO

Nastavení časovače 1, 2, a 4 hodiny

Dálkové ovládání ANO

Hlučnost (vysoká rychlost) 59,6 dB

Hlučnost (střední rychlost) 56,1 dB

Hlučnost (nízká rychlost) 55,6 dB

Délka x šířka x výška 712 x 610 x 305 mm

Hmotnost 25 kg

Rozměry balení 400 x 680 x 770 mm

Hmotnost včetně balení 28,6 kg

•  Indikátor znečištění filtru pro optimální výkon.
•  3 rychlosti průtoku vzduchu 917, 1240 a 2038 m3/hod.
•  Profiltruje až 22x za hodinu vzduch v dílně 6 x 6 x 2,5 m.
•  Vhodné pro montáž na strop.
•  Nastavení časovače na 1/2, 2 a 4 hodiny.
•  Dálkové ovládání.

Součástí balení:
•  4 šrouby s okem a přírubové matice pro zavěšení na strop
•  4 gumové nožičky
•  Vnější omyvatelný elektrostatický filtr
•  Vnitřní filtr
•  Dálkový ovladač (2 AAA baterie jsou součástí balení)

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Filtr vzduchu AFlux 151-AFlux12 9 995 12 094
Vnitřní látkový filtr 151-AFluxIF 780 944
Vnější filtr 151-AFluxOF 629 762

Vnitřní látkový filtr pro čistící jednotku Laguna AFlux. 
Filtr zachycuje částice větší než 1 mikron.

IGM LAGUNA Vnitřní látkový filtr pro AFlux

Vnější elektrostatický filtr pro čistící jednotku Laguna AFlux. 
Filtr je omyvatelný vodou.

IGM LAGUNA Vnější elektrostatický filtr pro AFlux

Indikátor znečištění filtru 
pro optimální výkon

Nastavení časovače na dálkovém 
ovládání na 1, 2 a 4 hodiny

3 rychlosti průtoku vzduchu 
917, 1240 a 2038 m3/hod.

4 šrouby s okem a 
přírubové matice pro 
zavěšení na strop

Dálkový ovladač

www.laguna.igm.cz



Uvedené ceny jsou ceníkové.
Barva produktů se může lišit.+420 220 950 910 www.igm.cz

TRUHLÁŘSKÉ STROJE

59

Filtrační jednotka s výkonným motorem 200 W. Filtr vzduchu je určen pro větší výrobní 
dílny. Ideální umístění filtračního zařízení je alespoň 2 metry nad zemí na ocelových 
závěsech. Vzduch je naháněn přes elektrostatický předfiltr do vnitřního skládaného filtru 

Filtr s aktivním uhlím JET má 
pórovitou strukturou a velký 
vnitřní povrch, díky tomu 
dokáže zachytit široké spektrum 
těkavých látek v lakovnách, 
odpařené kapaliny jako jsou 
voda nebo olej, čistí bioplyn 
nebo zemní plyn. Díky filtru s 
aktivním uhlím bude vzduch v 
dílně opravdu nezávadný.

Typ AFS-1000B

Doporučené použití Profesionální výroba

Příkon 200 W (230V)

Rychlost filtrace 720, 900, 1200 m3/hod.

Vnější filtr 5 mikronů

Vnitřní filtr 1 mikron

Časovač ANO

Dálkové ovládání ANO

Délka x šířka x výška 768 x 610 x 305 mm

Hmotnost 25 kg

•  Výkonný motor.
•  Vhodné pro montáž na strop.
•  Dálkové ovládání.
•  Tři rychlosti motoru. 
•  Tři nastavení časování 2, 4 a 8 hodin.
•  Volitelný uhlíkový filtr.

Tiše čistí a filtruje vzduch při práci.
Účinnost 98 % u částic 5 mikronů a 
85 % u částic 1 mikron.

JET AFS-1000B Filtr vzduchu

Filtr s aktivním uhlímVnitřní filtrační vložka Elektrostatický filtr

Vnitřní filtr
Elektrostatický filtr
Filtr s aktivním uhlím

2

1

1

2

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Filtr vzduchu 
AFS-1000B 121-AFS-1000BM 8 922 10 796

Filtr s aktivním uhlím 121-708734 848 1 027
Elektrostatický filtr 121-708731 360 436
Vnitřní filtr 121-708733 1 197 1 449

1 2 2

Tři nastavení časování 
2, 4 a 8 hodin

Vhodné pro montáž 
na strop

Dálkový ovladač

a zpět do dílny. Účinnost filtrování je 98 % všech částic o velikosti 5 mikronů a 85 % všech částic o velikosti 1 mikron. Dálkové 
ovládání má tři nastavení otáček motoru a tři různé časové nastavení 2, 4 a 8 hodin. Výhodou filtračního zařízení je úspora 
energií za vytápění, jelikož při filtrování nedochází k ochlazování venkovním vzduchem. Volitelné příslušenství je uhlíkový filtr.

Dálkový ovladač
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Odsavače pilin

•  Účinná cyklonová technologie s dvoustupňovým filtrováním.
•  Velmi efektivní filtrace 99,97 % částic velikosti 0,2 - 2 mikrony.
•  Čištění filtračního nástavce bez demontáže.
•  Robustní kovová konstrukce odsavače.
•  Důmyslný pákový systém pro upnutí odpadního kontejneru.
•  Otočná kola na odsavači i odpadním kontejneru.
•  Dálkový ovladač.

IGM LAGUNA CFlux 3 
Cyklonová odsávací jednotka

Řada CFlux3 nastavuje nový standard odsávání. Cyklonový odsávací systém maximalizuje proudění vzduchu a zlepšuje 
efektivitu odsávání.

Účinný filtr s manuálním čistěním
Pevně zabudovaný mikrofiltr neomezuje průtok vzduchu, což zvyšuje celkovou účinnost filtračního systému. Odsavač CFlux3 
je standardně dodáván s 1-mikronovým skládaným filtrem o celkové ploše 4,5 m2, což zaručuje maximální proudění vzduchu. 
Účinnost filtrace je 99,97 % částic mezi 0,2 - 2 mikrony. Praktický systém otočných lopatek uvnitř filtrační patrony usnadňuje 
čištění filtru bez nutnosti demontáže a zároveň zabraňuje ucpání filtru. Filtrace je ve spodní části opatřena odpadním pytlem 
pro sběr jemného prachu.

Důmyslně řešený odpadní kontejner 
Vyprázdnění nádoby na odpad je velmi snadné. Důmyslný rychloupínací systém zajišťuje odejmutí kontejneru jedním 
pohybem. Zvednutím madla odejmete odpadní kontejner od odsavače. Naopak stlačením madla směrem dolů systém 
zvedne kontejner z podlahy a přitlačí k odsavači. Tím se zdvihnou kolečka nádoby do vzduchu a cyklon se lehce přesouvá 
pod dílně bez tahání kontejneru na hadici a usnadní např. vysávání pilin při použití podlahové hubice. Kontejner s odpadní 
plechovou nádobou je opatřen otočnými kolečky pro snadnou manipulaci.

Cyklonový systém
Cyklonový dvoustupňový odsávací systém poskytuje více účinnosti než srovnatelné jednostupňové odsavače. Větší nečistoty 
jsou odděleny a spadnou do odpadní nádoby dříve, než by je proud vzduchu odnesl do druhé fáze filtrování. Tento systém 
zabezpečuje konstantní sání a výkon jednotky.

Stroj je dodáván v přepravní bedně na vlastní paletě částečně rozložený. Orientační doba sestavení cca 4-5 hodin.

Typ CFlux3

Doporučené použití Profesionální výroba

Výkon 2200 W (400V)

Sací výkon 3831 m3/hod.

Hlučnost 88 dB

Objem odpadní nádoby 209 l

Odpadní vak v nádobě 960 mm x 960 mm

Odpadní vak filtru 660 mm x 620 mm

Výkonnost filtru 0,2-2 mikronů, 99,97 %

Připojovací hrdlo 1 x 200 mm nebo 3 x 100 mm

Max. podtlak 2800 Pa

Délka x šířka x výška 1168 x 686 x 2007 mm

Hmotnost 140 kg

Součástí balení:
•  Dálkové ovládání
•  2x odpadní plastový vak do odpadní nádoby
•  2x odpadní plastový vak pod filtr
•  Skládaný mikrofiltr

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Odsavač CFlux 3 151-CFlux3 39 670 48 001
Náhradní filtr 151-CFluxSF 5 600 6 776
Odpadní vak pro nádobu 151-CFluxDB 106 129
Odpadní vak pro filtr 151-CFluxDB2 92 112

Možnost připojení až 
tří odsávacích hadic

Otočná kola na odsavači i 
odpadním kontejneru Dálkový ovladač

Čištění filtračního 
nástavce bez demontáže

Filtr s účinností 99,97 % 
částic velikosti 0,2 - 2 mikrony

Cyklonová technologie 
s dvoustupňovým 
filtrováním

Důmyslný pákový systém pro 
upnutí odpadního kontejneru

SLEDUJTE NAŠE VIDEA
www.youtube.com/igmfachshop
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Dálkový ovladač

•  Účinná cyklonová technologie s dvoustupňovým filtrováním.
•  HEPA filtr s účinností filtrace až 99,2 % částic do velikosti 0,4 mikronu.
•  Poloautomatické podtlakové čištění filtračního nástavce.
•  Plechové kryty filtru s odhlučněním pro vysoký komfort.
•  Prachový kontejner s optickou indikací zaplnění.
•  Odpadní nádoba s podtlakovou fixací odpadního vaku.
•  LED kontrolka zanesení filtru.
•  LED kontrolka zaplnění odpadní nádoby.
•  Důmyslný pákový systém upnutí odpadního kontejneru.
•  Otočná kola na odsavači i odpadním kontejneru.
•  Dálkový ovladač.

IGM LAGUNA PFlux 3 Cyklonová odsávací jednotka

PFlux 3 je nejvýkonnějším odsavačem v řadě IGM Laguna Flux, zaručující bezkonkurenční odsávací výkon, vysoký komfort a 
maximální efektivitu odsávání. Je vybaven účinným HEPA filtrem. Odklopná dvířka, která zakrývají filtr, mají na vnitřní straně 
akustickou pěnu, která účinně reguluje hlučnost.

Co je HEPA filtr a jak funguje
HEPA je vysoce efektivní filtr vzduchových částic s účinností filtrace 99,2 % částic velikosti 0,4 mikronu, kdežto běžné 
mikrofiltry filtrují částice pouze do velikosti 1-2 mikronů. Je to v podstatě velký plochý filtr vyrobený ze skelného vlákna, 
který je mnohonásobně překládaný do tvaru harmoniky. Neomezuje však průtok vzduchu, což zvyšuje celkovou účinnost 
filtračního systému. Pokud by byl filtr jen jednovrstvý, jeho účinky by byly bezvýznamné. Tím, že je složen do harmoniky, 
nepropustí téměř žádné prachové částice, pouze čistý vzduch. PFlux 3 je vybaven indikací zanesení HEPA filtru, což signalizuje 
LED kontrolka na ovládacím panelu stroje. Propojením odsávací hadice s hrdlem na odpadní nádobě mikrofiltru vznikne v 
HEPA filtru podtlak, který odstraní z komor filtru většinu prachu a ten se poté usadí v hlavní odpadní nádobě. Čištění filtru 
můžete ještě více zefektivnit ofouknutím filtru z vnější strany tlakovým vzduchem.

Důmyslně řešený odpadní kontejner s podtlakovou funkcí
Vyprázdnění odpadního kontejneru je velmi snadné. Důmyslný rychloupínací systém zajišťuje zvednutí kontejneru k odsavači 
jedním pohybem. Zvednutím madla odejmete odpadní kontejner od odsavače. Naopak stlačením madla směrem dolů systém 
zvedne kontejner z podlahy a přitlačí jej k odsavači. Tím se zdvihnou kolečka nádoby do vzduchu a cyklon se lehce přesouvá 
po dílně bez tahání kontejneru na hadici. Při zvedání odpadního kontejneru do pracovní polohy se připojí konektor do těla 
cyklónu a tím se vytvoří podtlak na dně nádoby. Tento podtlak drží odpadní vak v nádobě, aby se zabránilo jeho nasátí během 
práce odsavače. Jiné cyklony se takovým systémem pochlubit nemohou. Pokud se rozhodnete používat PFlux bez odpadního 
vaku, můžete tento systém jednoduše přemontovat a vakuový mechanismus odstavit.

Cyklonový systém
Cyklonový dvoustupňový odsávací systém poskytuje více účinnosti než srovnatelné jednostupňové odsavače. Větší nečistoty 
jsou odděleny a spadnou do odpadní nádoby dříve, než by je proud vzduchu odnesl do druhé fáze filtrování. Tento systém 
zabezpečuje konstantní sání a výkon jednotky.

Stroj je dodáván v přepravní bedně na vlastní paletě částečně rozložený. Orientační doba sestavení cca 4-5 hodin.

Typ PFlux3

Doporučené použití Profesionální výroba

Výkon 2200 W (400V)

Sací výkon 3831 m3/hod.

Hlučnost 76 dB

Objem odpadní nádoby 209 l

Odpadní vak v nádobě 960 mm x 960 mm

Výkonnost filtru 0,4 mikronů, 99,2 %

Připojovací hrdlo 1 x 200 mm nebo 3 x 100 mm

Max. podtlak 2800 Pa

Délka x šířka x výška 1168 x 686 x 2032 mm

Hmotnost 160 kg

Rozměry balení 800 x 1450 x 1270 mm

Hmotnost včetně balení 190 kg

Součástí balení:
•  Dálkové ovládání
•  2x odpadní plastový vak do odpadní nádoby
•  HEPA filtr

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Odsavač PFlux 3 151-PFlux3 53 640 64 905
Náhradní filtr 151-PFluxSF 13 250 16 033
Odpadní vak pro nádobu 151-CFluxDB 106 129

Možnost připojení 
až tří odsávacích 
hadic

Otočná kola na odsavači i 
odpadním kontejneru

Odhlučněné plechové kryty 
filtru pro vysoký komfort

Přehledný ovládací panel 
s LED kontrolkami

HEPA filtr s účinností 
filtrace 99,2 % částic 
velikosti 0,4 mikronu

Poloautomatické podtlakové 
čištění filtračního nástavce

Kontrola zaplnění 
odpadní nádoby

Cyklonová technologie 
s dvoustupňovým 
filtrováním

Odpadní nádoba 
s podtlakovou 
fixací

Důmyslný pákový systém pro 
upnutí odpadního kontejneru
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JET Cyklonová filtrační jednotka má 
bezkonkurenční filtrační vlastnosti a 
nejlepší odsávací výkon při odsávání třísek 
a prachu od strojů. Dokáže se jedinečně 
přizpůsobit typu použití, což přispívá k 
jednoduchému a snadnému použití. Pevná 
konstrukce stroje a nižší hlučnost, než mají 
odsavače, zajišťují pohodlnou práci v dílně 
i po delší době. Pro snadnější a pohodlnější 
ovládání je cyklon vybaven dálkovým 
ovladačem (platí pro JCDC-2 a JCDC-3).
Nabízené modely mobilních cyklonů 

•  Účinná cyklonová technologie.
•  Nízká hlučnost.
•  Dálkové ovládání s časovačem (pro JCDC-2 a JCDC-3).
•  Účinná filtrace i jemného prachu 2 mikrony.
•  Masivní kovové provedení.
•  Kovový kontejner na odpad.
•  Čištění filtračního nástavce bez demontáže.
•  Dvoustupňové filtrování pilin a prachu.
•  Mobilní kola cyklonu a odpadní nádoby.

JET JCDC Cyklonové odsávací jednotky

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Odsavač JCDC-1,5 230V 121-JCDC-15M 30 461 36 858
Odsavač JCDC-2 230V 121-JCDC-20M 40 445 48 939
Odsavač JCDC-3 400V 121-JCDC-30T 46 733 56 547
Odpadní plastový vak pro jemný 
prach pro cyklony JCDC 121-999003 458 555

Odpadní plastový vak pro hrubý 
odpad pro JCDC-1,5 121-999004 425 515

Odpadní plastový vak pro hrubý 
odpad pro JCDC-2 121-999005 523 633

Odpadní plastový vak pro hrubý 
odpad pro JCDC-3 121-999006 1 144 1 385

Typ JCDC-1.5 JCDC-2 JCDC-3

Doporučené použití Profesionální výroba Profesionální výroba Profesionální výroba

Příkon / Výkon 1,5 / 1,1 kW (230V) 2 / 1,5 kW (230V) 3 / 2,2 kW (400V)

Sací výkon 1600 m3/h 2159 m3/h 2540 m3/h

Objem odpadní nádoby 75 l 132 l 250 l

Průměr odpadní nádoby 420 mm 370 mm 620 mm

Výška odpadní nádoby 500 mm 575 mm 710 mm

Rozměr pytle pro jemný prach 500 x 600 mm 500 x 565 mm 500 x 600 mm

Max. podtlak 1400 Pa 1872 Pa 1656 Pa

Připojovací hrdlo 150 mm (2x100 mm) 152 mm (2x100 mm) 200 mm (3x100 mm)

Velikost částic 2 mikrony 2 mikrony 2 mikrony

Filtrační plocha 2 m2 2,6 m2 4,2 m2

Délka x šířka x výška 1195 x 559 x 1715 mm 1286 x 658 x 1835 mm 1450 x 800 x 2235 mm

Hmotnost 65 kg 88 kg 110 kg

Pevně zabudovaný mikrofiltr neomezuje 
průtok vzduchu, což zvyšuje celkovou 
účinnost filtračního systému. Skládaný 
povrch s mikrofiltračním materiálem 
zachytí i ty nejmenší částice již do 2 
mikronu. Filtrace je ve spodní části 
opatřena odpadním pytlem pro sběr 
jemného prachu.

Cyklonový dvoustupňový odsávací systém poskytuje 
více účinnosti než srovnatelné jednostupňové 
odsavače. Větší nečistoty jsou odděleny a spadnou 
do odpadní nádoby  dříve, než by je proud vzduchu 
donesl do druhé fáze filtrování. Tento systém 
zabezpečuje konstantní sání a výkon jednotky.

Sběrná nádoba má rychlý pákový systém 
pro zajištění nebo uvolnění a nezávislá 
kolečka pro snadnou manipulaci.

Radiofrekvenční dálkové ovládání 
funguje až do vzdálenosti 15 
metrů od cyklonu.
Na dálkovém ovladači je možné 
nastavit časovač na dobu 2, 4, 6 
nebo 8 hodin (dodáváno pouze k 
JCDC-2 a JCDC-3).

Filtr 2 mikrony

Cyklonový systém

Odpadní nádoba

Dálkový ovladač

JCDC-1.5 JCDC-2

JCDC-3

jsou vhodné k umístění v malé dílně nebo střední 
řemeslné dílně. Jednotlivě lze připojit až tři stroje 
najednou nebo můžete cyklon připojit k pevnému 
rozvodnému potrubí ve vaší dílně a zabezpečit tak 
odsávání od všech strojů. Mobilní cyklony poskytují 
trvale vysokou produktivitu. Jejich výhoda oproti 
odsavačům je patrná zejména při kombinaci s 
klasickými stroji a bruskami, kdy vzniká hodně 
jemného prachu. Mikrofiltrační nástavec má velkou 
filtrační plochu, kterou můžete čistit bez rozdělávání. 
Tím je zajištěn dlouhodobý komfort filtrace. Nádoba 
pro hrubý odpad je dostatečně velká a velmi snadno 
ji můžete vyčistit. Čištění nádoby je snadnější než 
výměna pytle s pružinovým kruhem. Nádoba na 
odpad je na kolečkách a k uvolnění nebo utěsnění 
dojde pomocí dvou excentrů. Při likvidaci velkých částí 
odpadu nepřijdete do kontaktu s jemným, zdravotně 
škodlivým prachem od brusky.

Součástí dodávky je:
•  Filtrační nástavce z vlnitého polyesteru
•  Nádoba na odpad kovová
•  Záslepka rozbočky odsávání
•  Rozbočka odsávání
•  Dálkové ovládání (pouze pro JCDC-2 a JCDC-3)

SLEDUJTE NAŠE VIDEA
www.youtube.com/igmfachshop



Uvedené ceny jsou ceníkové.
Barva produktů se může lišit.+420 220 950 910 www.igm.cz

TRUHLÁŘSKÉ STROJE

63

•  Velmi efektivní filtrace 99,97 % částic mezi 0,2 - 2 mikrony.
•  Pevná a stabilní konstrukce.
•  Nízká hlučnost.
•  Účinný kovový ventilátor.
•  Praktický lopatkový systém pro rychlé čištění filtru.
•  Rychloupínací pás Snap-Band pro odpadní pytel.

IGM LAGUNA BFlux 1 Odsavač pilin a prachu 
s mikrofiltračním nástavcem

Výjimečný, kompaktní a přenosný odsavač pilin a prachu pro pilu nebo 
brusku. Ideální pro menší dílnu. Má elegantní design a odpovídající sílu. Už 
žádné neobratné zapínání ocelového pásu pro upevnění odpadního koše, 
odsavač BFlux je vybaven páskem Snap-Band pro rychlé upnutí odpadního 
pytle. Oproti ostatním srovnatelným jednotkám má BFlux stabilnější 
konstrukci a menší hlučnost. Stroj je vybaven 100mm hrdlem, 
které můžete otočením základní části stroje nasměrovat dolů 
nebo nahoru. Odsávací hadice může tak mít přívod odpadu 
zespodu nebo shora.

BFlux1 je standardně dodáván s 1-mikronovým skládaným 
filtrem o celkové ploše 1,6 m2, což zaručuje maximální 
proudění vzduchu. Účinnost filtrace je 99,97 % částic mezi 
0,2 - 2 mikrony. Praktická klika s otočnými lopatkami uvnitř 
filtrační patrony usnadňuje čištění bez nutnosti demontáže. 
Zároveň zabraňuje ucpání filtru.

Dodáváno v kartonové krabici částečně rozložené. 
Orientační doba sestavení je 1 hodina.

Typ BFlux1

Doporučené použití Řemeslník

Výkon 750 W (230V)

Sací výkon 884 m3/h

Hlučnost 76 dB

Rozměry odpadního vaku 600 x 900 mm

Výkonnost filtru 0,2-2 mikronů, 99,97 %

Připojovací hrdlo 100 mm

Max. podtlak 1215 Pa

Délka x šířka x výška 737 x 381 x 1270 mm

Hmotnost 32 kg

Rozměry balení 500 x 650 x 800 mm

Hmotnost včetně balení 35 kg

Součást balení:
•  Filtrační patrona
•  Dva plastové odpadní vaky

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Odsavač BFlux 1 151-BFlux1 11 930 14 436
Náhradní filtr 151-BFluxSF 3 050 3 691
Odpadní plastový vak 
600x900 mm 151-BFluxDB 106 129

Lopatkový systém 
pro snadné čištění 
filtru Možnost otočení 

odsávacího hrdla 
dolů nebo nahoru

Účinný motor 
s kovovým 
ventilátorem

Snadný přesun 
po dílně

Rychloupínací pás 
Snap-Band pro 
odpadní pytel

Filtr s účinností 99,97 % 
částic velikosti 0,2 - 2 mikrony

•  Produktové novinky   •  Aktuální akce   •  Tipy pro práci se dřevem
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JET DC-1100A a DC-1100CKM 
Odsavače pilin a prachu

Součástí dodávky je: 
Filtrační vak 30 mikronů 
Odsávací rozbočka 2x100 mm 
5 ks odpadních pytlů 
4 ks všesměrových koleček

Robustní a dobře vybavené odsávací 
zařízení určené pro odsávání až dvou 
strojů. Motor a speciálně konstruované 
dmychadlo pro vysoký výkon a tichý 
chod bez vibrací. Odsavač je opatřen 
vysoce účinným plechovým ventilátorem 
a unikátní technologií  „Vortex“, která 
udržuje vysoký výkon a zabraňuje 
předčasnému zanášení filtru. Rychlá 
instalace. Čtyři kolečka umožňují celkovou 
pohyblivost. Dodává se s pěti pytli na 
odpad a filtračním vakem na částice o 
velikosti nad 30 mikronů (DC-1100A) a 
nebo s mikrofiltračním nástavcem na 
částice o velikosti nad 2 mikrony (DC-
1100CKM). Tento filtr je navíc vybaven 
ovládací klikou, kterou otáčíte vnitřními 
lopatkami a čistíte tak filtr zevnitř bez 
potřeby demontáže, tím snadno udržíte 
výkon odsavače na maximum. Hadice 
není součástí dodávky.

DC-1100A
DC-1100CK

Typ DC-1100A/ DC-1100AT DC-1100CKM

Doporučené použití Řemeslník Řemeslník

Příkon / Výkon
1,9 / 1,1 kW 

(230V i 400V)
1,9 / 1,1 kW

(230V i 400V)

Průtok vzduchu, hadice 150mm 1620 m3/h 1620 m3/h

Průtok vzduchu, hadice 100mm 1150 m3/h 1150 m3/h

Objem odpadního vaku 200 l 200 l

Max. podtlak 1700 Pa 1700 Pa

Připojovací hrdlo 150 mm (2x100 mm) 150 mm (2x100 mm)

Velikost částic 30 mikronů 2 mikrony

Délka x šířka x výška 940 x 510 x 2000 mm 940 x 510 x 2000 mm

Hmotnost 55 kg 55 kg

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Odsavač DC-1100A (230V) 121-DC-1100A 11 004 13 315
Odsavač DC-1100AT (400V) 121-DC-1100AT 11 004 13 315
Odsavač DC-1100CKM (230V) 121-DC-1100CKM 17 121 20 717
Odsavač DC-1100CKT (400V) 121-DC-1100CKT 17 121 20 717
Filtr 2mikrony pro DC-1100A a DC-1900A 121-708739 8 927 10 802
Odpadní plastový vak 550x1050 mm 121-999001 556 673
Filtrační vak pro DC-1100 a DC-1900A 121-708698 1 802 2 181

Kuželový průchod do 
filtrační části zvyšující 
účinnost (systém VORTEX 

Speciálně konstruované 
dmychadlo pro vysoký výkon

Jedinečná technologie 
pro vysoký odsávací 

výkon

Technologie VORTEX 
Eliminuje zanesení filtru a následné zdravotní 
problémy při ručním čištění. Odstraňuje náhlý pokles 
výkonu kvůli předčasnému ucpání filtru a výrazně 
zlepšuje účinnost. Zajišťuje rychlý pád prachu do 
odpadního vaku, aniž by docházelo k ucpávání filtru.

Mikrofiltrační nástavec na malé částice (brusný prach) do 2 
mikronů se nabízí jako volitelné příslušenství. Tento filtr je navíc 
vybaven ovládací klikou, kterou otáčíte vnitřními lopatkami a 
čistíte tak filtr zevnitř bez potřeby demontáže, tím snadno udržíte 
výkon odsavače na maximum.

JET Mikrofiltrační  nástavec 
pro DC-1100A a DC-1900A
(volitelná výbava) kód: 121-708739

Technologie oddělování 
částic s účinností až 98 %

Rozbočka v základní výbavě

Filtrační vak 
30 mikronů

Mikrofiltrační nástavec 
2 mikrony

SLEDUJTE NAŠE VIDEA
www.youtube.com/igmfachshop
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JET DC-1900A Odsavač pilin 
a prachu dvoupytlový

DC-1900A

Typ DC-1900A

Doporučené použití Profesionální výroba

Příkon / Výkon 4,25 / 2,2 kW (400V)

Průtok vzduchu, hadice 150mm 2900 m3/h

Průtok vzduchu, hadice 100mm 1180 m3/h

Objem odpadního vaku 2 x 200 l

Max. podtlak 1800 Pa

Připojovací hrdlo 200 mm (3x100 mm)

Velikost částic 30 mikronů

Délka x šířka x výška 1550 x 760 x 2440 mm

Hmotnost 86 kg

Kuželový průchod do 
filtrační části zvyšující 
účinnost (systém VORTEX

Speciálně konstruované 
dmychadlo pro vysoký výkon

Jedinečná technologie 
pro vysoký odsávací 

výkon

Technologie VORTEX 
Eliminuje zanesení filtru a následné zdravotní 
problémy při ručním čištění. Odstraňuje náhlý pokles 
výkonu kvůli předčasnému ucpání filtru a výrazně 
zlepšuje účinnost. Zajišťuje rychlý pád prachu do 
odpadního vaku, aniž by docházelo k ucpávání filtru.

Mikrofiltrační nástavec na malé částice 
(brusný prach) do 2 mikronů se nabízí 
jako volitelné příslušenství. Tento filtr je 
navíc vybaven ovládací klikou, kterou 
otáčíte vnitřními lopatkami a čistíte tak 
filtr zevnitř bez potřeby demontáže, 
tím snadno udržíte výkon odsavače na 
maximum.

JET Mikrofiltrační  nástavec 
pro DC-1100A a DC-1900A
(volitelná výbava) kód: 121-708739

Vysoce výkoný odsavač s možností připojení 
více strojů. S průtokem vzduchu 2900 m3/h, 
snadno zvládne až 3 stroje. Robustní 
konstrukce, tichý chod a účinné provedení 
bude vyhovovat většině požadavků 
truhlářských dílen. Odsavač je opatřen vysoce 
účinným ventilátorem a unikátní technologií 
„Vortex Cone“, která udržuje vysoký výkon a 
zabraňuje předčasnému zanášení filtru. Čtyři 
otočná kolečka umožňují celkovou mobilitu. 
Dodává se s 10 pytli na odpad a filtračním 
vakem na částice o velikosti do 30 mikronů. 
Hadice není součástí dodávky.

•  Výkoný motor a efektivní oběžné kolo ventilátoru umožňují maximální proudění vzduchu.
•  Unikátní technologie „Vortex Cone“ eliminuje zanesení filtru.
•  Rychloupínání odpadního pytle umožňuje snadnou a rychlou výměnu.
•  Možnost volby odsávacích vstupů 3x 100 mm nebo 1x 200 mm.
•  Čtyři otočná kolečka pro snadný pohyb po dílně.
•  Technologie oddělování částic s účinností až 98 %.
•  Rozbočka v základní výbavě.

Součástí dodávky je: 
Filtrační vak 30 mikronů 
Odsávací rozbočka 3 x 100 mm 
10 ks odpadních pytlů 
4 ks všesměrových koleček

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Odsavač DC-1900A 121-DC-1900AT 22 295 26 977
Filtr 2mikrony pro DC-1100A a DC-1900A 121-708739 8 927 10 802
Odpadní plastový vak 550x1050 mm 121-999001 556 673
Filtrační vak pro DC-1100 a DC-1900A 121-708698 1 802 2 181

Technologie oddělování 
částic s účinností až 98 %

Rozbočka v základní výbavě

Filtrační vak 
30 mikronů

SLEDUJTE NAŠE VIDEA
www.youtube.com/igmfachshop
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Dobře vybavené odsávací 
zařízení určené pro stroje s 
menší produkcí odpadu. Motor 
a speciálně konstruované 
dmychadlo pro vysoký výkon a 
tichý chod bez vibrací. Rychlá 
instalace. Čtyři kolečka umožňují 
celkovou pohyblivost. Dodává 
se odpadním pytlem a filtračním 
vakem na částice o velikosti nad 
30 mikronů. Hadice je součástí 
dodávky.

Součást balení:
•  Filtrační vak 30 mikronů
•  Odpadních pytel
•  4 ks všesměrových koleček
•  Odsávací hadice

JET DC-900A Odsavač pilin a prachu

Typ DC-900A DC-1300

Doporučené použití Kutil Řemeslník

Příkon / Výkon 750 / 550 (230V) 1 kW (230V)

Průtok vzduchu, hadice 100mm 900 m3/h 1300 m3/h

Objem odpadního vaku 55 l 90 l

Max. podtlak 1050 Pa 1880 Pa

Připojovací hrdlo 100 mm 100 mm (1x100 mm)

Velikost částic 30 mikronů 30 mikronů

Délka x šířka x výška 760 x 370 x 1550 mm 882 x 479 x 1623 mm

Hmotnost 19 kg 24 kg

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Odsavač DC-900A 121-DC-900AM 5 099 6 170
Odsavač DC-1300 121-DC-1300M 13 128 15 885
Odpadní plastový vak 600 x 900 mm 121-999002 327 396

Plechová 
turbína

JET DC-1200 Odsavač pilin a prachu

•  Technologie oddělování částic o velikosti 30 mikronů s účinností až 99 %.
•  Rozbočka v základní výbavě.
•  Silný indukční motor 1,5 kW.
•  Otočná kolečka pro pohodlný přesun po dílně.
•  Rychloupínací pás pro snadnou výměnu odpadních vaků.

Součást balení:
•  Filtrační vak 30 mikronů
•  Odsávací rozbočka 2x 100 mm
•  4 kolečka pro pohyb po dílně

Robustní a dobře vybavené odsávací 
zařízení určené pro odsávání až 
dvou strojů. Motor a speciálně 
konstruovaný odsávací agregát 
pro vysoký výkon a tichý chod bez 
vibrací. Rychlá instalace a výměna 
odpadního pytle. Čtyři kolečka 
umožňují celkovou pohyblivost. 
Dodává se s filtračním vakem na 
částice o velikosti nad 30 mikronů. 
Hadice není součástí dodávky.

Typ DC-1200

Doporučené použití Řemeslník

Příkon 1,5 kW (230V)

Průtok vzduchu, hadice 100mm 1200 m3/h

Objem odpadního vaku 150 l

Max. podtlak 1880 Pa

Připojovací hrdlo 150 mm (2x100 mm)

Velikost částic 30 mikronů

Délka x šířka x výška 1000 x 750 x 2000 mm

Hmotnost 40 kg

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Odsavač DC-1200 121-DC-1200M 11 896 14 395
Odpadní plastový vak 
550x1050 mm 121-999001 556 673

DC-1200

DC-1300

Součást balení:
•  Filtrační vak 30 mikronů
•  Odsávací rozbočka 100 mm
•  4 kolečka pro pohyb po dílně

Robustní a dobře vybavené odsávací 
zařízení určené pro odsávání až dvou 
strojů. Motor a speciálně konstruovaný 
odsávací agregát pro vysoký výkon a 
tichý chod bez vibrací. Rychlá instalace a 
výměna odpadního pytle. Čtyři kolečka 
umožňují celkovou pohyblivost. Dodává 
se s filtračním vakem na částice o velikosti 
30 mikronů.

JET DC-1300 Odsavač pilin a prachu

DC-900

Filtrační vak 
30 mikronů

Rozbočka v základní 
výbavě

Odsávací hadice 
v ceně

Filtrační vak 
30 mikronů

Filtrační vak 
30 mikronů

www.jet.igm.cz
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IGM Hadice odsávací průhledná 
pro 100mm hrdlo

Jak připojit k jednomu odsávání 
víc strojů?

IGM Hadicová spona, 
D100-122 mm, 9 mm šířka

Vysoce kvalitní PU (polyuretanová) flexibilní 102 mm 
průhledná odsávací hadice v délkách 2,5 m, 5 m  nebo 
10 metrů. Je vyztužená poměděnou ocelovou spirálou 
a je ideální pro použití k odsávání třísek a pilin s jedním 
mobilním odsavačem od různých strojů, které jsou v dílně. 
Lze použít na odsávací hrdla okolo průměru 100 mm. 
Dodává se ve stlačeném stavu. Délka hadice odpovídá 
maximálnímu natažení.

Při práci se dřevem vznikají hobliny, třísky nebo prach, 
které je třeba odsávat. Jinak byste přes odpad neviděli 
na obráběný materiál. V profesionální nebo kutilské 
dílně se k těmto účelům používají odsavače pilin, které 
mohou mít jedno nebo dvě 100 mm vyústění pro hadici.

Co dělat, pokud potřebujete připojit k odsávání víc strojů a nechce se vám stále přepojovat hadice?
V tomto článku vám poradíme, jak si jednoduchým způsobem vytvořit vlastní rozvod odsávání.
Nejprve si projděte počet strojů a typ odpadu, který budete odsávat (piliny z hoblování, řezání, jemný prach nebo kombinace 

•  Snažte se držet hadice v rovné poloze. Pro dodržení roviny 
používejte drátěná koryta nebo si koryto vytvořte ze dvou 
latí.
•  Odsavač umístěte v dílně tak, aby rozvod byl co nejkratší. 
Delší vedení přináší nežádoucí ztráty.
•  Na místa, kde nepotřebujete flexibilitu hadice, natáhněte 
hadici na maximální délku a zajistěte, aby nedocházelo k 
pohybu.
•  Odbočky z rozvodu ke strojům by měly být připojeny pod 
úhlem max. 45°. Větvení připojte seshora nebo z boku v úhlu 
max. 45° po směru proudění vzduchu.
•  Do rozvodu nainstalujte hradítka pro efektivitu a 
vyváženost systému. Hliníková hradítka jsou vhodnější, 
jelikož izolují jednotlivé stroje a zajistí efektivní proudění 
vzduchu. Instalována by měla být hradítkem dolů.
•  Zabraňte úniku vzduchu z rozvodu. Systém, ze kterého 
vzduch uniká, nefunguje na maximum. Všechny přechody 
přelepte lepicí páskou a používejte stahovací pásky.
•  Hadice s kovovým drátem propojte mezi sebou a připojte 
ke kovové části odsavače. Propojením drátů zajistíte 
uzemnění proti statické elektřině, která vzniká při odsávání 
jemného prachu.

Speciální spona s dvojitým můstkem určená pro 100mm 
odsávací hadice. Zaručuje silný tlak i u nejnáročnějších 
aplikací. Okraje spony jsou zaobleny a tím nedochází k 
poškození hadice. Vyrobena z nerezové oceli.

Pro sání lehce abrazivních materiálů (hoblin, třísek), prachu, 
kouře apod.
•  stěna: uvnitř hladká, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), 
konstantní síla stěny 0,4 mm
•  výztuž: poměděná ocelová spirála
•  bez halogenů (RoHS)
•  odolná oděru, minerálním olejům, ozónu a povětrnostním 
vlivům
•  pracovní teplota: -40°C/ +90°C

•  Vysoce kvalitní drátem vyztužená průhledná hadice 
102 mm.
•  Lze použít na odsávací hrdla okolo průměru 100 mm.
•  Ideální pro mobilní odsavače třísek v menších a 
středních dílnách.

Délka Kód Kč bez DPH Kč s DPH

2,5 m FHP-100025 671 812
5 m FHP-100050 1 197 1 449
10 m FHP-100100 2 289 2 770

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Hadicová spona FHS-102122 220 267

Délka hadice odpovídá 
maximálnímu natažení

Příslušenství pro odsavače

IGM Rychloupínací dvojitá spona 
100 mm, sada 2ks

Tyto ruční hadicové spony umožňují rychlou výměnu hadice 
100 mm pro odsávání prachu z jednoho stroje na druhý. 
Spona funguje jako pružina a můžete jí ovládat jednou 
rukou. Ideální pro kutily nebo malé dílny. Nyní již nemáte 
žádnou výmluvu proč nepoužívat odsavač pilin a prachu. 
Rozsah 98 – 109 mm. Dodáváno v balení po dvou kusech.

•  Vhodná pro 100mm odsávací hadici.
•  Snadné použití bez nářadí.
•  Jednoduchá obsluha jednou rukou.
•  Tvarované rukojeti, které chrání vaši ruku.
•  Balení po dvou kusech.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Rychloupínací spona, 2ks 146-0015 189 229

IGM Rychloupínací spona 
s můstkem 100 mm

Jednoduchá ocelová upevňovací spona s plastovou rukojetí 
pro rychlé a snadné použití. Ideální pro upevnění 100 mm 
odsávací hadice na hrdlo stroje nebo spojky. Rozsah 92 – 
110 mm. Má dvojitý můstek pro drát hadice pro preciznější 
sevření. Obzvláště užitečná při ucpání odsávacího systému, 
pokud potřebujete rychle sundat hadici bez použití 
šroubováku.

•  Rychloupínací ocelová spona.
•  Dvojitý můstek pro drát hadice.
•  Plastová upínací motýlková rukojeť.
•  Ideální pro 100mm hadice.
•  Dodávána po kusech.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Rychloupínací spona 146-0017 59 72

Celý článek na www.igm.cz
všeho) a také velikost přípojky. Ta by měla mít v ideálním 
případě průměr 100 mm.
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IGM Redukční multi-koncovka 
pro průměry 25-100 mm

IGM Adaptér odsávání 210x210 
mm pro hadici 100 mm

IGM Prodlužovací spojka pro 
odsávací hadici 100 mm

IGM Redukční multi-koncovka 
pro průměry 25-150 mm

Adaptér odsávání má celou řadu využití. 
Hlavním úkolem adaptéru je propojení 
odsávacího potrubí na odsávaný prostor 
nebo na libovolný kryt. Adaptér je 
vyroben z plastu, lze připojit k odsávací 
hadici 100 mm a čtvercový adaptér má 
rozměr 210x210 mm.

Jde o rychlý a elegantní způsob 
spojování dvou hadic dohromady. 
Hadice je třeba zajistit sponou. K 
dispozici jsou spojky o průměru 100 mm.

Redukční multi-koncovka nabízí 5 různých velikostí pro 
vytvoření 2 a více redukcí. Jednoduše vyříznete potřebnou 
sekci pilou s jemným zubem. Průměry: 25 mm, 50 mm, 63 mm, 
75 mm a 100 mm (uvedené veličiny jsou vnější průměry).

Redukční koncovka je díky sedmi různých velikostem 
vhodná pro připojení široké škály zařízení nebo 
elektronářadí, které byste složitě připojovali na odsávací 
zařízení. Jednoduše vyříznete potřebnou sekci redukce. Na 
vyříznutí budete potřebovat pilu s jemnými zuby. Redukce 
nabízí průměry 25, 50, 63, 75, 100, 125 a 150 mm (uvedené 
rozměry jsou vnější průměry).

•  Propojení libovolného krytu na odsávání.
•  Rychlá montáž.

•  Rychlé propojení dvou hadic. 
•  Hadice jsou pevně spojené.

•  Sedm různých velikostí.
•  Jednoduché zakrácení ruční pilou.
•  Z redukce můžete vytvořit více adaptérů.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Redukční multi-
koncovka 25-150mm 121-JW1039 232 281

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Prodlužovací spojka 121-JW1019 174 211

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Adaptér odsávání 
210x210mm 121-JW1001 257 311

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Redukční multi-
koncovka 146-0026 150 182

•  5 různých velikostí.
•  Jednoduše vyříznete potřebnou sekci redukce pilou s 
jemným zubem.
•  Lze vytvořit 2 a více redukcí.
•  Vnější průměry 25, 50, 63, 75 a 100 mm.

IGM Držák 
hadice 100 
mm na stěnu 
plastový

Jednoduché řešení pro upnutí lehkých hadic, lan či drátů 
na stěnu. Díky 100mm průměru může sloužit pro vedení 
odsávací hadice podél stěny. V držácích je několik otvorů, 
díky nim můžete namontovat držáky do různých pozic. 
Dodáváno se čtyřmi hmoždinkami a vruty.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Držák hadice 146-0023 87 106

•  Drží hadice, provazy či jiná příslušenství bezpečně 
připevněny u zdi.
•  Průměr 100 mm.
•  Slouží pro držení odsávací hadice.
•  Dodáváno se čtyřmi hmoždinkami a šrouby.

IGM Kovové držáky pro hadici 
100 mm, sada 5 ks

Pro upevnění odsávacích 
flexibilních hadic na 
strop nebo stěnu. Každé 
balení obsahuje 5 kusů. 
Spojovací materiál není 
součástí dodávky.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Kovové držáky 5ks 146-0011 135 164

IGM Univerzální držák 
hadice (bez spony)

Jedná se o velice užitečný držák zajišťující upnutí 100mm 
hadice nebo koncovky různými způsoby k pracovnímu stolu 
nebo ke stroji. Upínací lože pro upevnění hadice je vybaveno 
silným magnetem,  držák tak můžete upevnit na kovový 
povrch a svorku použít ve vertikální či horizontální poloze. 
Ideální při soustružení dřeva pro upevnění k soustruhu nebo 
při práci na pracovním stole. Upínací spona není součástí 
dodávky a lze ji objednat samostatně.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Univerzální držák 
hadice 146-0022 673 815

•  Pro upnutí 100mm odsávací hadice nebo koncovky.
•  Držák můžete upevnit magneticky nebo ruční svěrkou.
•  Hodí se při soustružení dřeva nebo práci na stole.

IGM Flexibilní gumová spojka 
100 mm
Flexibilní gumová spojka 
má několik použití: 
připojení hradítka ke 
stroji, spojení potrubí 
průměru 100 mm přímo 
ke stroji, nebo flexibilní 
spojení potrubí průměru 
100 mm s možností 
nastavení mírného úhlu.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Flexibilní spojka 146-0014 282 342

IGM Koncovka pro hadici 
100 mm

Koncovka je určena pro rychlé připojení odsávací hadice 
100 mm ke stroji. Jeden konec koncovky má vnější průměr 
pro uchycení hadice pomocí spony. Druhý konec vnitřním 
průměrem nasadíte na odsávací hrdlo stroje.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Koncovka pro hadici 146-0016 99 120

IGM Gumová koncovka se 
závitem pro hadici 100 mm

Koncovku jednoduše nasadíte na odsávání stroje a připojíte 
hadici. Jeden konec má pravotočivý závit, který těsně sedí na 
100mm hadice IGM, druhý konec těsně sedí na 102-110 mm 
otvor pro odsávání stroje. Pokud koncovka nesedí na závit vaší 
hadice, obraťte ji naruby. Koncovka zjednodušuje připojování 
hadice od jednoho stroje k druhému. Pozn.: koncovka sedí na 
všechny pravotočivé IGM hadice.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Gumová koncovka 146-0024 443 537

•  Ohebná gumová koncovka se závitem.
•  Délka 100 mm.
•  Pravotočivý závit sedí přesně na 100mm průhlednou 
IGM hadici.
•  Těsně sedí na odsávací vývody strojů o průměru 102-
110 mm.

IGM Koncovka se závitem pro 
hadici 100 mm

Koncovka je určená pro snadné 
upevnění hadice na stroj. Díky 
závitu na koncovce jde snadno 
připevnit na flexibilní gumovou 
hadici, aniž byste museli používat 
spojky k zajištění. Závitová část 
lze našroubovat na hadici o 
průměru 102 až 110 mm. Pokud 
je hadice na koncovce volná, 

•  Snadné připojení k odsávací hadici pomocí závitu.
•  Snadné připojení a odpojení ke stroji.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Koncovka se závitem 121-JW1047 174 211

ohrňte hadici naruby a nyní našroubujte na koncovku. 
Koncovka umožňuje snadné připojení, odpojení a opětovné 
připojení odsávání z jednoho stroje na druhý. Tato koncovka 
se hodí na všechny hadice nabízené firmou IGM nebo pro 
hadice, které mají průměr 100 mm a zemnící drát je točený 
ve směru hodinových ručiček.
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IGM Podlahová odsávací 
hubice 100 mm

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Podlahová hubice 146-0012 1 260 1 525

Vysajte všechny hobliny a prach ve vaší dílně pomocí 
tohoto šikovného nástavce. Jednoduše jej připojte ke 100 
mm flexibilní hadici napojené na odsavač a vyčistěte dílnu! 
Pohodlná rukojeť zajišťuje snadné použití. Dodává se s 
úchyty na zeď pro snadné uložení a hadicovou sponou. Pro 
efektivní odsávání doporučujeme alespoň výkon odsavače 
1000 m3/hod. Balení obsahuje odsávací hubici, rukojeť, 
konektor, hadicovou sponu a úchyty na zeď.

IGM Odsávací koncovka na 
podlahy pro hadici 100 mm

Odsávací koncovka na podlahu je levné řešení odsávání, 
čištění a úklidu na podlaze. Koncovka je navržena speciálně 
pro malé dílny nebo ke strojům, které nemají vlastní 
odsávání a třísky padají volně za zem. Koncovka funguje jako 
sběrné místo, ke kterému je třeba odpad namést. Koncovka 
se snadno připevní k podlaze oboustrannou lepicí páskou a 
napojí na odsávací hadici průměru 100 mm.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Odsávací koncovka 
na podlahu 121-JW1003 232 281

IGM Koleno 45° pro odsávací 
hadici 100 mm

Koleno má mírný rádius, který vytváří menší odpor vzduchu 
a zároveň minimalizuje riziko ucpání potrubí. Koleno je 
určeno pro zatočení potrubí o 45° a hadici o průměru 100 
mm.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Koleno 45° 146-0013 232 281

IGM Koleno 90° pro odsávací 
hadici 100 mm

Koleno má mírný rádius, 
která vytváří menší 
odpor vzduchu a zároveň 
minimalizuje riziko ucpání 
potrubí. Koleno je určeno 
pro zatočení potrubí o 
90° a hadici o průměru 
100 mm.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Koleno 90° 121-JW1017 232 281

IGM Otočné koleno 360° pro 
odsávací hadici 100 mm
Otočné koleno s kulovým 
kloubem pro napojení 
odsávací hadice průměru 
100 mm. Umožňuje 
velkou pohyblivost a 
přizpůsobení.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Otočné koleno 360° 146-0010 261 316

JET Odbočka 45° pro odsávací 
hadici 100 mm

T odbočka hadice nebo 
potrubí je vyrobena z 
vysoce kvalitního ABS 
plastu s hladkým vnitřním 
otvorem. Vnější průměr 
odbočky dokonale sedí do 
vnitřního otvoru ohebné 
hadice. Hadici po nasunutí 
na odbočku zajistíte pomocí 
spony. Určeno pro hadice o 
průměru 100 mm.

•  Vyrobeno z vysoce kvalitního ABS plastu.
•  Hladký vnitřní otvor.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Odbočka 45° 121-JW1015 232 281

IGM Hradítko s přepážkou a 
úchytem na zeď pro hadici 
100 mm

Hradítka umožňují řídit proud vzduchu mezi jedním 
odsavačem a 2 či více stroji. Zavřením jednoho hradítka 
a otevřením jiného můžete směrovat odsávání k 
požadovanému stroji a uzavřít jiné. Takto můžete směřovat 
odsávání tam, kde je třeba. Nově konstruované hrazení 
posouváte v drážce středem těla hradítka. Jedna strana 
hrazení je pevná; ve druhé je 100mm otvor. Výsledkem je 
pevně uzavíratelné samočistící hradítko. Pevný nosný držák 
je dalším vynikajícím prvkem. Na jedné straně najdete 4 
otvory pro montáž na zeď nebo na stranu stroje. Pevná 
konstrukce z ABS vhodná pro 100mm odsávací hadice.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Hradítko s přepážkou 146-0025 270 327

•  Neucpává se, je samočistící a po zavření je 
nepropustné.
•  Nejnovější provedení uzavírání.
•  Pohodlné rozprostření sání zajišťuje maximální 
efektivitu.
•  Nosný držák na těle hradítka se 4 montážními otvory.
•  Silný rám z ABS sedí na 100mm průměr hadice.
•  Vhodný pro řízení vzduchu mezi odsavačem a 2 nebo 
více stroji.
•  Odsávání nasměrujte ke stroji v provozu a zbylé 
připojení uzavřete.

•  Vysoce efektivní odsávací koncovka na podlahy.
•  Jednoduše ji připojíte k odsavači se 100mm hadicí.
•  Odsává větší třísky, ale i jemný prach.
•  K efektivnímu odsávání doporučujeme pracovat s 
odsavačem 1000 m3/h.

IGM Hradítko s Alu přepážkou 
pro hadici 100 mm

Hradítko s hliníkovou 
přepážkou je bezpečné a 
zabraňuje vytváření statické 
elektřiny mnohem lépe než 
plastové s uzemňovacím 
šroubem.

•  Hliníkové hradítko je vybaveno šroubovací pojistkou.
•  Lepší neprůchodnost než plastové hradítko.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Hradítko s Alu 
přepážkou 121-JW1142 348 422

IGM Montážní a zemnící 
sada 12 m

V odsávacím systému sestaveném z hadic nebo plastových 
trubek a komponentů může vzniknout statická elektřina, 
která by mohla způsobit požár. Proto je nutné plastové 
odsávací komponenty propojit zemnícím drátem s hadicí a 
bezpečně uzemnit na kostru odsavače i stroje. Zemnící sada 
obsahuje vše co k tomu potřebujete, 15 m měděného nebo 
hliníkového drátu, 8 kusů spojek, 2 ks svorek a 2 ks šroubů.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Zemnící sada 121-JW1053 650 787



Uvedené ceny jsou ceníkové.
Barva produktů se může lišit.+420 220 950 910 www.igm.cz

TRUHLÁŘSKÉ STROJE

70

IGM Odsávací nástavec na stojanu litinovýIGM Odsávací nástavec na stojanu plastový

Pro odsávání třísek od soustruhu na dřevo nebo jiného 
dřevoobráběcího stroje v případech, kdy nejde přímo 
připojit hadice ke stroji. Výšku lze nastavit od 710 mm 
po 1220 mm a naklánění umožňuje nastavit odsávání 
do nejlepšího možného úhlu. Litinová hlava s odsávacím 
otvorem má 300 x 50 mm. Jednoduše nástavec připojíte k 
100mm hadici odsavače (1000 m3/h).

Praktická odsávací hlava na nastavitelném 
stojanu. Hodí se zejména pro odsávání 
odpadu od stroje či dílce v případech, 
kdy nejde přímo připojit hadici ke stroji, 
například při soustružení. Jednoduše 
připojte 100mm odsávací hadici ke 100mm 
kovovému připojení na plastovém nástavci. 
Ocelový stojan poskytuje užitečné výškové 
rozmezí od 750-1,200 mm a celkově měří 
90 cm, bude tedy pevně stát i na nerovné 

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Odsávací nástavec 146-0019 2 681 3 245

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Odsávací nástavec 146-0020 1 300 1 573

•  Stojan s nastavitelnou výškou od 710 po 1220 mm.
•  Naklánění umožňuje umístit nástavec do nejlepšího možného úhlu.
•  Pro připojení 100mm odsávací hadice.
•  Litinová hlava s odsávacím otvorem 300 x 50 mm.

•  Stojan s nastavitelnou výškou od 750 po 1,220 mm.
•  Naklánění umožňuje nastavit odsávání do nejlepšího možného úhlu.
•  Pro připojení 100mm odsávací hadice.
•  Odsávací otvor 320 x 35 mm.

Podpěrné stojany a příslušenství

IGM Úhlové pravítko pro stroje 
s T-drážkou

IGM Paralelní pravítko pro pásovou pilu

•  Nastavitelná zarážka na 90°, +/- 45°.
•  Tělo z hliníkové slitiny.
•  Snadné a rychlé řezání přesného úkosu.
•  Vhodné pro všechny pracovní stoly se standardní 
T-drážkou 19x9,5 mm.

•  Pro upgrade starých nebo poškozených pravítek na pilách.
•  Jednoduchá instalace, nastavení a použití.
•  Vedení v kuličkových ložiskách pro snadný přesun po stole.
•  2 pevné vodící lišty a tuhé hliníkové eloxované pravítko.
•  Jednoduchá upínací páka vačky.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Úhlové pravítko 146-1001 434 526

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Paralelní pravítko 148-1004 3 450 4 175

Toto úhlové pravítko z hliníkové slitiny se hodí pro libovolný 
stroj nebo frézovací stolek vybavený standardní T drážkou 
19x9,5 mm. Upínací i opěrná plocha pravítka je kvalitně 
ofrézována pro precizní použití. Úhlově nastavitelný systém 
je vybaven nastavitelnou zarážkou na 90°, +/- 45°. Rychlé 
nastavení úhlu zajišťuje jednoduchý nonius. Pojezdová tyč 
je vyrobena z oceli s povrchovou úpravou. Po nastavení na 
vašem stroji poskytne obrobku pevnou oporu a můžete 
řezat přesné pokosové spoje. K úhlovému pravítku lze 
upnout posuvné hliníkové pravítko vybavené T-drážkou 
nebo vámi vyrobenou oporu ze dřeva nebo MDF. Výborný 
upgrade vašeho staršího stroje.

Toto vynikající paralelní pravítko je skvělou volbou pro 
každého, kdo má již opotřebované nebo poškozené 
původní pravítko na jinak fungující pásové nebo stolní 
pile. Pravítko je uchyceno na vodící liště v kuličkových 
ložiskách a druhý konec je opřený o podpěrný profil na silonovém 
vodítku. Pravítko, vodící i opěrná lišta jsou vyrobeny z tažených hliníkových 

•  Rozměry (DxŠxV): 46x15x15 cm
•  Rozměr balení (DxŠxV): 53x17x5 cm
•  Hmotnost: 1,1 kg

podlaze! Nástavec má rozměry 
320 x 35 mm a dovoluje optimální 
proudění vzduchu, doporučujeme 
připojit k odsavači alespoň 
750m3/hod.

Kč bez DPH Kč s DPH

434 526

•  Rozměr balení (DxŠxV): 53x17x5 cm

IGM Paralelní pravítko pro pásovou pilu
•  Pro upgrade starých nebo poškozených pravítek na pilách.

•  Vedení v kuličkových ložiskách pro snadný přesun po stole.
•  2 pevné vodící lišty a tuhé hliníkové eloxované pravítko.

ložiskách a druhý konec je opřený o podpěrný profil na silonovém 
vodítku. Pravítko, vodící i opěrná lišta jsou vyrobeny z tažených hliníkových 
profilů, které zabezpečují maximální rovinnost. Po nastavení do správné pozice se 
pravítko pomocí páky a vačky uzamkne do pravého úhlu. Pravý úhel lze v menším 
rozsahu doladit. Na vodící liště je mm stupnice s lupou. Vodící i opěrný profil je 
připevněn pod úrovní stolu pomocí úhelníků, které mají otvor šířky 6,8mm a délky 
14 mm pro uchycení šrouby ke stolu. Pokud není okraj stolu dostatečně hluboký, 
mohou být k připevnění lišt použity jakékoliv vhodné úhelníky. Délka pravítka je 635 
mm, výška 68 mm a rozsah posuvu po stole je 515 mm. Pravítko má shora a z boku 
T-drážky šířky 9 mm například pro uchycení přítlačného hřebene.  Celkově velmi 
dobře vyrobené a efektivní příslušenství pro modernizaci pásové pily nebo stolní pily.



Uvedené ceny jsou ceníkové.
Barva produktů se může lišit.+420 220 950 910 www.igm.cz

TRUHLÁŘSKÉ STROJE

71

JET Mobilní podstavec pro stroje

Je určen pro možnost přesunu vašich strojů po dílně 
při malém prostoru. Ocelové pojízdné podstavce mají 
nastavitelné velikosti, jsou vybaveny dvěma pevnými koly 
na zadní straně a dvěma uzamykatelnými koly na přední 
straně. Na menší se vejde stroj se základnou od 460 mm 
do základny stroje 610 mm a hmotností do 250 kg, na větší 
můžete umístit stroj se základnou od 610 mm do 860 mm o 
hmotnosti 500 kg.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

460 - 610 mm, 
do 250 kg 121-708118 2 751 3 329

610 - 860 mm, 
do 500 kg 121-708119 3 027 3 663

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Délka 610 mm 146-1101 511 619
Délka 915 mm 146-1102 679 822
Délka 1270 mm 146-1103 817 989

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Opěrné pravítko 146-1107 640 775

Pravítko má různé využití. Může být použito jako opora pro přesné 
řezání okružní pilou, frézování horní frézkou nebo k rýsování. Lze 
výborně použít jako pomocný doraz na vrtačce nebo frézovacím stole. 
Můžete jej také použít jako klasickou svěrku pro stažení materiálu při 
lepení. Čelisti dokáží pevně držet obrobek po celé délce svěrky, avšak 
menší silou, než klasické truhlářské svěrky.

Vodící opěrné pravítko je určeno pro upevnění do vodících 
drážek pravítka s rychloupínáním. Upgradujte si svoji 
pásovou pilu nebo frézovací stolek a jednoduše upněte ke 
stolu nové vodící pravítko z extrudovaného hliníku. Pravítko 
má T – drážku 11,8 x 4,8 mm pro upevnění přítlačných 
hřebenů a zarážek. Délka vodícího pravítka je 458 mm , výška 
90 mm. Obsahuje opěrné pravítko a sadu upínacích šroubů. 
(pravítko s rychloupínacím systémem není součástí balení)

Dodáváno ve třech délkách. 
Šířka pravítka je 50 mm. 
Možnost dokoupit mnoho příslušenství, které využití těchto pravítek ještě rozšiřuje.

•  Vyrobeno z extrudovaného hliníku s vysokou pevností a odolností.
•  Lehčí a tužší než jakékoli jiné svěrky na trhu.
•  Stupnice v mm pro přesné řezy
•  Spojovací T-konektory rozšiřují možnost využití.
•  Jednoduché používání, snadná manipulace, rychlá změna na svěrky.

IGM Pravítko s rychloupínáním

IGM Opěrné pravítko pro 
pravítko s rychloupínáním

Popis Kč s DPH

Délka 610 mm 146-1101

Délka 915 mm 146-1102 679
Délka 1270 mm 146-1103 817

Kód Kč bez DPH

511

•  Rozměr balení (DxŠxV): 46,2x10,5x8,4 cm
•  Hmotnost: 1,062 kg

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Přítlačný hřeben 146-1110 259 314

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Přítlačné svěrky 2ks 146-1111 561 679

Přítlačný hřeben je určený pro použití s pravítkem s 
rychloupínáním. Vylepšete si svoji kotoučovou pilu, frézku 
nebo pásovou pilu a jednoduše upněte pravítko s přítlačným 
hřebenem ke stolu a veďte bezpečně materiál do řezu. 
Určeno pro přitlačení dílce k frézovacímu pravítku nebo stolu 
během frézování na frézovacím stolku nebo řezání na pile. 
Zabraňuje zpětnému rázu.

Sada 2 ks přítlačný svěrek je určená pro připevnění na 
pravítko s rychloupínáním. Vylepšete si svoji vrtačku a 
jednoduše upněte pravítko s dvojicí horních přítlaků na 
stůl vrtačky a snadno a pevně upněte materiál. Maximální 
tloušťka upnutí 36 mm. Vyrobeno z extrudovaného hliníku. 
Přítlaky mají plastové dosedací plochy proti poškrábání 
materiálu.

IGM Přítlačný hřeben pro 
pravítko s rychloupínáním

IGM Přítlačné svěrky 2ks pro 
pravítko s rychloupínáním

•  Rozměr balení (DxŠxV): 11x28x2 cm
•  Hmotnost: 0,154 kg

•  Rozměr balení (DxŠxV): 18,5x20,5x6 cm
•  Hmotnost: 0,542 kg

Přítlačný hřeben 
Feather-Loc

Přítlačný hřeben zabraňuje zpětnému rázu a tím zvyšuje 
bezpečnost při práci. Je vhodný pro stolní pily nebo 
frézovací stolky. Pokud hřeben uchytíte ke stolu přitlačuje 
obrobek proti podélnému pravítku. Při upevnění k pravítku 
zabraňuje zvedání obrobku. Lze vložit do T-drážky nebo 
drážky o šířce 19 mm, hloubka je 9 mm.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Přítlačný hřeben 128-693375 521 631

Kompletní nabídka

Pravítka s rychloupínáním str. 266 
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IGM Kuličkový podpěrný stojan

IGM Válečkový podpěrný stojan

IGM Kuličkový podpěrný stojan je vybavený třemi řadami 
kuličkových podpěrných ložisek o průměru 16 mm po 
osmi ve třech řadách. Tato podpěrná část má rozměr 350 × 
560 mm. Lze ji výškově nastavit od 725 mm do 1140 mm a 
uzamknout v jakékoliv pozici pomocí klínového zamykacího 
systému, který eliminuje proklouznutí. Stojan je masivní 
konstrukce, vyrobený z ocelových profilů s maximálním 
zatížením až 200 kg. Nohy lze výškově nastavit tak, aby 
stojan eliminoval nerovnosti podlahy a byl vždy stabilní. 
Stojan lze jednoduše zcela složit pro snadnější skladování. Je 
to ideální podpěra pro deskový materiál větších rozměrů.

IGM Válečkový podpěrný stojan s rolnou se 
odlišuje od ostatních a to tím, že výšku rolny 
nastavujete pohodlně pomocí kliky. Tento 
zvedací systém funguje pomocí ozubeného 
kola a pastorku, který umožňuje snadné a 
přesné nastavení výšky. Stojan je ideální 
při srovnávání a tloušťkování desek, a to 
díky rychlé a snadné změně výšky stojanu 
po přenastavení stroje. Podpěrný stojan je 
možné využít při broušení válcovou bruskou 
a u podobných strojů, kde je třeba podepřít 
materiál po vyjetí ze stroje. Dvě pojistné 
páky výsuvného ramene zabraňují sesunutí 
rolny z nastavené výšky. Rolna má průměr 55 
mm, délku 400 mm a je osazena kuličkovými 
ložisky pro plynulé otáčení. Čtyřramenný 

•  Použití: řemeslník a profesionální výroba
•  Velikost podpěrné části: 350 × 560 mm
•  Výška podepření: 725 až 1 140 mm
•  Maximální zatížení: 200 kg
•  Hmotnost: 15 kg
•  Rozměry: 48,5 × 27 × 76 cm

Použití: řemeslník a profesionální výroba
Velikost rolny: 55 x 400 mm
Výška podepření: 660 až 1060 mm
Maximální zatížení: 100 kg
Hmotnost: 8,5 kg
Rozměr balení:  58 × 46 × 13 cm

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Podpěrný stojan 148-1001 2 855 3 455

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Podpěrný stojan 148-1002 2 915 3 528

•  Robustní konstrukce pro zatížení až 200 kg.
•  Kuličková podpěrná ložiska průměru 16 mm.
•  Podpěrná plocha 350 × 560 mm.
•  Nastavitelná výška 725 mm až 1140 mm.
•  Stojan lze složit pro snadnější přepravu.
•  Nezávisle výškově nastavitelné nohy.

•  Jednoduché nastavení výšky pomocí kliky.
•  Rolna s dvojitými kuličkovými ložisky. 
•  Stabilní litinová základna.

uzamknout v jakékoliv pozici pomocí klínového zamykacího 

Stojan lze jednoduše zcela složit pro snadnější skladování. Je 

Kč s DPH

3 455

Kuličková podpěrná 
ložiska průměru 16 mm

Nastavitelná výška 
725 mm až 1140 mm

Nezávisle výškově 
nastavitelné nohy

Podstavec pod stroje 
510x460 mm, max.100 kg

Silný ocelový rám s lakovaným povrchem. Stabilní podstavec 
pro stolní pily, kapovací a pokosové pily a stolní vrtačky. 
Rozměry  horní základny 510 x 460 mm s předvrtanými 
otvory pro snadnou montáž zařízení. Výškově nastavitelný 
od 725 do 840 mm.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Podstavec 125-129984 1 129 1 367

litinový podstavec má 
plastové a výškově 
nastavitelné nožky, které 
umožňují přizpůsobení na 
nerovné podlaze. Výšku 
rolny můžete libovolně 
nastavit v rozmezí 660 mm 
až 1060 mm.

Jednoduché 
nastavení 
výšky 
pomocí kliky

Rolna s 
dvojitými 
kuličkovými 
ložisky

Stabilní 
litinová 
základna
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•  Prodlužuje životnost brusiva.
•  Časová a finanční úspora.
•  Zvyšuje účinnost brusiva.
•  Vhodné pro brusné pásy a brusné kotouče.

Ideální pomocník pro prodloužení životnosti brusných 
papírů. Po dokončení broušení snadno vyčistíte zbytky 
brusného prachu zanesené v brusném plátnu a tím můžete 
brusné plátno nebo papír opět použít.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Čistič brusných pásů MCBP 290 351

IGM Fachmann Čistič brusných pásů

Truhlářské pachole stojan, výška 
685-1080 mm

Skládací válečkový stojan.
Stojan je určen do kutilské dílny.
Rychlé a snadné použití.
Jednoduchá konstrukce.
Maximální zatížení do 60 kg.

Pachole sklopné
Univerzální držák s extra širokou základnou 
stativu pro vynikající stabilitu na nerovném 
terénu. Kluzné plochy poskytují hladký, 
řízený posun bez nežádoucího „zadrhnutí“ 
obrobku.

Otočná a naklápěcí hlava 
podpěry pro různé použití
v dílně, doma i na staveništi. 
Nastavitelná výška.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Pachole 125-675120 639 774

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Pachole sklopné 126-330090 1 290 1 561

CMT Kluzivo na dřevo 

Zabraňuje nalepování pryskyřice a brání tomu, aby se na 
nástroj nalepovaly piliny.  Konzervuje kovové části strojů 
a nástrojů. Odpuzuje vlhkost. Mazivo je možné aplikovat 
rozprašovačem nebo nanášet houbičkou na pracovní pláty 
stolů. Při použití kluziva dosáhnete plynulý posuv materiálu 
a tím čistě opracovaného povrchu.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

1 l , rozprašovač C99800201 320 388
5 l, kanystr C99800203 1 122 1 358

Pro perfektní očištění dřevoobráběcích nástrojů od smůly 
a dalšího znečištění. Bezpečná a netoxická emulze 
zvyšuje životnost nástrojů a zanechává rzi odolný povlak. 
Napomáhá ke zvýšení životnosti nástroje mezi ostřením.

Objem Kód Kč bez DPH Kč s DPH

0,5 l C99800101 341 413
5 l C99800103 1 275 1 543

CMT Čisticí emulze pro nástroje, 
FORMULA 2050

•  Odstraňuje smůlu a napálený prach•  Netoxická 
•  Nehořlavá •  Bio-produkt •  Udržuje povrch bez rzi

Podavač pro řezání malých kusů

Lehký, 280 mm dlouhý plastový podavač pro přidržení 
malých dílců při řezání např. na kotoučové pile. Udržuje prsty 
v dostatečné vzdálenosti od pilového kotouče a pro větší 
bezpečnost.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Podavač malých kusů 125-675346 70 85
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Pro naši klasifikaci strojů a elektronářadí používáme kombinaci několika faktorů jako, 
kdo bude produkt používat, jak dlouho, jak často, jak bude namáhaný a pro jaké 
práce je určen. Cena je také jedním z faktorů. Ujistěte se, že výběr Vašeho produktu 
odpovídá jeho použití. Kontaktujte nás pro více informací. 

Klasifikace strojů a elektronářadí

Kategorie produktů s nižšími výkonovými parametry, menší kapacitou a lehčí 
konstrukcí. Zaměřené na nízkou cenu. Určeno pro použití jednou osobou, obecně 
pro příležitostné lehké práce, omezeně pro náročnější práci. Používá se převážně v 
domácích dílnách nebo údržbách. Nedoporučujeme používat v profi a průmyslových 
výrobách. Předpokládané maximální využití produktu do 100 hodin ročně.

Kutil

Kategorie produktů s vyšším výkonem, těžší konstrukcí a vylepšenou ovladatelností. 
Vhodné pro použití 1 - 6 osobami obvykle v malé nebo střední řemeslné dílně ve 
stavebnictví, tesařství, truhlářství, pro školní výuku, údržby a příležitostně profi 
výroby. Vhodné pro zakázkovou výrobu, montáže, opravy a pod. Nevhodné pro 
sériovou výrobu nebo výrobu na směny. Předpokládané maximální využití do 1000 
hodin ročně. Při používání v profi nebo řemeslné výrobě je nutné zajistit pravidelný 
odborný servis.

Řemeslník

Kategorie produktů s vysokým výkonem a odolnou konstrukcí. Určeno pro používání 
6 a více lidí obvykle střední a velké zakázkové výroby, jako jsou truhlárny, výroby 
nábytku, stavební společnosti, tesařské dílny, odborné školy, údržby a pod. Určeno 
pro profesionální použití do 1500 hodin ročně. Při používání v profi nebo řemeslné 
výrobě je nutné zajistit pravidelný odborný servis.

Profesionální výroba

a proto poskytujeme 2 letou záruku, bez nutnosti dodatečné registrace pro soukromé osoby 
a dodatečnou 2 letou záruku pro podniky a řemeslníky. 

Před použitím produktu si pečlivě přečtěte podmínky záruky, návod k obsluze, bezpečnost práce 
a doporučení k produktu.

Podrobné kompletní informace o používání produktů a podmínkách záruky jsou volně zveřejněné 
na www.igm.cz/dokument/zarucni-podminky/. 

Jsme si jisti kvalitou námi dodávaných produktů


