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Svěrky

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

600 x 95mm 149-201 1 040 1 259
1000 x 95mm 149-202 1 250 1 513
1500 x 95mm 149-203 1 460 1 767

Korpusové svěrky IGM jsou určené pro univerzální použití a jejich masivnost je zárukou 
maximálního stažení. Vodící tyč je vyrobena z pozinkované oceli tažené za studena. Vodící tyč je 
výrazně profilovaná, aby minimalizovala prohýbání. Tvrzená ramena pohybující se po vodící tyči 
udržují konstantní úhel 90° a to i při zatížení. Patentovaný protiskluzový systém slouží k pevnému 
zafixování v potřebné poloze. Rameno se stahováním je opatřena rukojetí s možností vyklopení.  
Obě ramena jsou krytovaná plastem, který chrání před znečištěním od lepidla. 

IGM Masivní Korpusové svěrky
•  95 mm vyložení v litině.
•  Plochy čelistí zůstávají po sevření rovnoběžné.
•  Upínací plochy s extra velkými dosedacími plochami.
•  Patentovaný protiskluzový mechanismus vodící tyče.
•  Výklopná rukojeť pro maximální stažení.
•  Pouzdro čelisti odolné proti lepidlům.
•  Možnost využití také pro rozpírání bez použití nářadí.
•  Maximální upínací tlak 400 kg.

Protiskluzový 
mechanismus 
vodící tyče

Snadná 
změna pro 
rozpínání

Zabraňují kontaktu 
obrobku a vodící tyče

Čelisti zůstávají stále rovnoběžné

Výklopná 
rukojeť

   SVĚRKY, MONTÁŽNÍ POMŮCKY, PRACOVNÍ STOLY

Velká stahovací plocha ramene zabraňuje poškození povrchů stahovaného materiálu. Podpěry 
na vodící tyči udržují rovinu svěrky a jsou ideální pro použití na pracovním stole. Posuvné rameno 
je vyjímatelné a můžete jej otočit a svěrku použít pro rozpírání. Korpusová svěrka je ideálním 
řešením pro profesionální využití.
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IGM Korpusové svěrky
•  80 mm vyložení z litiny.
•  Plochy čelistí zůstávají po sevření rovnoběžné.
•  Upínací plochy s extra velkými dosedacími plochami. 
•  Kryty čelistí odolné proti lepidlům.
•  Možnost využití pro rozpírání.
•  Maximální upínací tlak 180 kg.

Korpusové svěrky IGM jsou určené pro univerzální použití. Díky jejich lehkosti je oceníte na menší a střední práce v dílně a na 
montáži. Svěrky nabízejí dostatečnou sílu, která drží materiál pevně stažený, zatímco lepidlo vytvrzuje. Velký povrch čelistí 
dokáže rovnoměrně roznést tlak. Krycí pouzdra z polyamidu ochrání čelisti proti lepidlu stékajícímu z lepeného dílce. Výhoda 
čelistí tkví v tom, že po stažení dílce zůstávají rovnoběžné po celé šířce upínací plochy. Hlava je odnímatelná, díky tomu je 
možné svorku použít k rozvírání. Jedná se o vynikající a pohodlnou svěrku s lehkým až středním zatížením. Její maximální 
upínací tlak je 180 kg.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

300 x 80mm 149-101 343 416
600 x 80mm 149-102 389 471

Čelisti zůstávají 
stále rovnoběžné

G-svěrka

G- svěrky z kujné litiny 
s vysokou odolností.

IGM Fachmann Excentrická 
svěrka dřevěná

Tělo svěrky z tvrdého 
dřeva. Vodící tyč z 
pozinkované oceli.

Šířky stažení materiálů:  
20 cm, 30 cm, 40 cm, 60 cm
Hloubka krku: 11 cm
Ke klížení a lepení lišt a hranových 
olemování všech typů, pro které není 
ocelová svěrka pro svoji hmotnost 
vhodná.

Masivní truhlářská svěrka 
s profilovanými litými 
rameny s plastovými 
koncovkami a soft-grip 
rukojetí. Měkké plastové 
koncovky čelistí zabraňují 
poškození povrchu.

Svěrka truhlářská 
ztužidlo

Rozměry Kód Kč bez DPH Kč s DPH

20 x 10 cm 125-282369 235 285
30 x 12 cm 125-427522 350 424
50 x 12 cm 125-244946 382 463
80 x 12 cm 125-456898 489 592
100 x 12 cm 125-598414 534 647

Rozměry Kód Kč bez DPH Kč s DPH

20 x 11 cm M981-01020 190 230
30 x 11 cm M981-01030 203 246
40 x 11 cm M981-01040 217 263
60 x 11 cm M981-01060 246 298

Rozměry Kód Kč bez DPH Kč s DPH

7,5 cm 125-VC23 113 137
10 cm 125-VC24 136 165
15 cm 125-VC26 225 273

Svěrka truhlářská ztužidlo 
150x50mm, sada 2ks

Svěrky s litinovými čelistmi a měkkými plastovými kryty, 
které zabraňují otlačení povrchu. Rukojeťi Soft-grip.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

F svěrky 15x5 cm 125-590588 203 246

CMT Čelní svěrka
Speciální svěrka je určená pro 
práci s přípravkem Pocket-Pro.
Díky svěrce budete mít 
zajištěný dílec během vrtání 
nebo šroubování k sobě.
Pro přesnou a bezpečnou 
práci je svorka opatřena 
dvěma talířovými podložkami, 
které upnou dílec ve větší 
ploše. Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

CMT Čelní svěrka C99950506 318 385
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IGM Fachmann Micro/Midi 
Rychloupínací svěrka

Fachmann svěrka je určená
pro běžné stahování 
materiálů v malých 
dílnách nebo pro kutily. 
Ekonomické balení po 
dvou kusech  Možnost 

IGM Fachmann Rychloupínací 
svěrka

Profesionální robustní 
svěrka Fachmann 
s upínací silou až 
140kg. Možnost 
stahování a rozpínání. 
Robustní plastové 
čelisti s gumovými 
konci. Dvouplastová 
držadla - neklouzavá 
při manipulaci. Vodící 
tyč z kalené oceli.

Rychloupínací svěrka 150mm

Jednoduché stažení jednou rukou až do kapacity 150 mm. 
Kovová svěrka s měkkým plastem na dosedacích plochách, 
chrání obrobek před stopami po sevření.

Rozměry Kód Kč bez DPH Kč s DPH

15 cm M980-03015 437 529
30 cm M980-03030 446 540
45 cm M980-03045 459 556
60 cm M980-03060 501 607
80 cm M980-03080 587 711
100 cm M980-03100 716 867

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Micro 12,5 cm, 2ks M980-01012 179 217
Midi 15 cm, 2 ks M980-02015 358 434
Midi 30 cm, 2 ks M980-02030 393 476
Midi 45 cm, 2 ks M980-02045 454 550

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Rychloupínací svěrka 125-633536 202 245

stahování a rozpínání.  Robusní plastové čelisti s gumovými 
konci. Dvouplastová držadla, neklouzavá při manipulaci. 
Ocelová kalená vodící tyč.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

160 x 60mm 149-301 620 751
Plastová podložka 149-302 20 25

Rychloupínací páková svěrka IGM je ideální pro upnutí 
hliníkových vodicích lišt a k upínání materiálu na rastrovém 
pracovním stolu. Ideální pomocník pro upnutí vodících lišt 
od značek Festool, Makita a další. Upínací rameno, která 
se zasouvá do lišty má rozměr 12 mm x 7,4 mm x 60 mm. 
Ráčnová rukojeť má vynikající účinnost upnutí a extrémně 
rychlé sevření. Po sevření je rukojeť pevná a neuvolňují ji 
vibrace z elektrického nářadí.

IGM Rychloupínací páková svěrka stolní
•  Celokovová konstrukce.
•  Určeno pro drážky 12 mm.
•  Určeno pro vodicích lišt ponorných pil.
•  Rychloupínací ráčnový systém.
•  Pevné a stabilní upnutí.

Plastová 
podložka 
pro pákovou 
svěrku

Speciálně kované pevné rameno pro drážky 12 x 
8 mm. Pro bezpečné uchycení vodících lišt značek 
Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi, atd.. k 
upínáni v profilech a na pracovní stoly

Rychloupínací 
ráčnový systém

Celokovová 
konstrukce

Určeno pro 
drážky 12 mm

Určeno pro vodící lišty ponorných pil
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Nastavitelná popruhová svěrka, 
ideální pro upínání nepravidelného tvaru obrobků.
Rozměry popruhu: 4m x 25mm, minimální délka stěny 6cm.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Svěrka na rámy 125-589683 247 299

PRM 4-8 Stahovací svěrka 
na rámečky

Délka nylonové stahovací šńůrky 2,5 m, počet fixovacích segmentů 8ks. Díky osmi 
odděleným segmentům lze stahovat až do tvaru osmiúhelníku, ale i nepravidelných tvarů. 
Velikost fixovacích ploch segmentu je 2 x 25mm a šířka 15mm.

Minimální velikost strany 
rámečku je 5cm.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Stahovací svěrka 127-PRM 4-8 224 272

Svěrky na rámy Svěrka na rámy 
plastová hobby

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Svěrka na rámy kovová 146-1230 708 857

IGM Stahovací svěrka na rámy kovová

Maximální obvod rámu:  3,6 m
Šířka ocelového pásu: 10 mm
Výška rohového nylonového segmentu 25 mm
Hmotnost 1,1 kg

•  Základna a rohové segmenty z hliníku.
•  Výkyvné segmenty z nylonu.
•  Ocelový stahovací pás s navijákem.
•  Docílíte vždy přesného a pevného spoje.
•  Tlak je rovnoměrně rozložený ve všech spojích.

Stahovací svěrka na rámy je praktický přípravek pro stahování rámů a rámečků 
libovolného tvaru s maximálně čtyřmi rohy v základní variantě. Lepený rám po 
nanesení lepidla umístíte jednoduše do přípravku a stáhnete. Stahovací pás je 
vyroben ze zušlechtěné oceli s vysokou pevností a z důvodu bezpečnosti má 
zaoblené hrany proti pořezání. Duralové fixační segmenty mají odnímatelné 
výkyvné nylonové segmenty, aby nedošlo k poškození povrchu stahovaného 
rámu. Výkyvný mechanizmus rohových segmentů eliminuje odchylku 
úhlů a umožňuje stažení trojúhelníkového rámu i rámu s půlkruhovým 
obloukem nebo nepravidelného tvaru.  Stahovací pás je umístěn v navijáku 
pro bezpečnou manipulaci. Při stažení je docílen vždy přesný a pevný spoj s 
rovnoměrně rozloženým tlakem pro dokonalé slepení. Pro rámy o velikosti od 
65 x 65 mm do velikosti rámu 915 x 915 mm.

Nylonové dosedací 
plochy v hliníkovém 
segmentu

Rovnoměrný 
tlak ve spojích

Základna 
z hliníku

Ocelový 
pás s 
navijákem
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Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Svěrka na rámy plastová 146-1231 328 397

IGM Stahovací svěrka na rámy plastová

Maximální obvod stahovaného rámu: 2,4 m
Šířka stahovacího popruhu: 15 mm
Výška rohového segmentu: 20 mm
Hmotnost: 370 g

•  Napínací zařízení pomocí šroubu
•  4 fixační segmenty z nylonu.
•  Nylonový stahovací popruh 4m s navijákem.
•  Rovnoměrné rozložení tlaku.

Skvělá svěrka pro výrobu rámů a rámečků v malé dílně nebo pro kutily je vybavena 4 metrovým 
nylonovým popruhem, navijákem, šroubovacím napínacím zařízením a čtyřmi výkyvnými 
rohovými segmenty pro ideální stažení rámu. Tímto přípravkem stáhnete pravoúhlé rámy 
nebo i rámy nepravidelných tvarů. Lepený rámeček po nanesení lepidla umístíte jednoduše do 
přípravku a stáhnete. Pro rámy o velikosti od 58 x 58 mm do velikosti rámu 600 x 600 mm.

Nylonové 
dosedací 
plochy

Nylonový 
popruh

Plastové páky 
pro rychlé upnutí 
popruhu

Truhlářský svěrák 9,5kg, rozsah 150mm
Litinový svěrák s velkými čelistmi 18 x 
7,5cm s rozsahem 150mm pro všechny 
truhlářské práce, 2 ocelové kluzné 
tyče, masivní trapézový posuvový 
šroub. Upínací otvory pro montáž pod 
pracovní desku.

Hmotnost 9,5kg, 
rozměry 38 x 18 x 15cm.

Svěrák polohovací malý

Polohovací svěrák s konstrukcí z litiny odolný proti 
korozi. 70mm gumové čelisti s rozvírací kapacitou 
50mm pro upnutí předmětů bez poškození. Otočná 
hlava svěráku o 360° s nastavením úhlu až 45° s 
možností zafixování.

Svěrák pro sloupové vrtačky

Litinový svěrák s kalenými čelistmi 
a maximálním rozvorem čelistí 
100mm. 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 100mm.

Svěráky

Hmotnost: 2,43kg
Rozměry:23x18x6,5cm

Hmotnost: 0,86kg
Rozměry:23,5x12,5x8cm

Víceúčelový truhlářský svěrák

Litinové čelisti s chromovanou rukojetí vodícího šroubu a 
vodícími tyčemi. Černěný povrch.  Rozevření čelistí 125mm.

Hmotnost: 4,06kg
Rozměry:28,5x16x9,5cm

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Víceúčelový svěrák 125-138785 648 785

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Svěrák 125-292674 408 494
Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Polohovací svěrák 125-VC17 551 667

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Truhlářský svěrák 125-282530 1 627 1 969
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Stahovák na 
laminátové podlahy

Pro instalaci dřevěné a laminátové podlahy. 
Extra velké 130mm široké, těžké desky pro 
pevné uchycení a stažení. Mechanismus 
ráčny vyvine upínací tlak až 100kg. Kurta z 
polypropylenu je dlouhá 5m.

IGM Fachmann Montážní sada 
na plovoucí podlahy

Sada obsahuje: 
•  stahovák ocelový 1ks
•  montážní profil dřevěný 1ks
•  klínky dřevěné 10ks

Tělo stahováku: práškově 
lakovaná ocel, tvrdé dřevo. 
Pro snadnou montáž všech 
typů plovoucích podlah. 
Oboustranné profilování 
podle plovoucí podlahy.

Rozměry: 300 x 60 x 65 mm (délka x šířka x výška)
Hmotnost: 860 g

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Montážní sada M977-01001 179 217
Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Stahovák 125-633773 206 250

30cm

2,5cm

24cm

7cm

t=4,6mm

Montážní pomůcky

Držák se dvěma přísavkami, 
plastový, nosnost 70kg

Plastový držák se dvěma přísavkami 
pro přepravu špatně uchopitelných 
desek, jako je sklo, dveře, okna 
a plech. Určeno pro přenášení 

Velikost přísavky 
115 mm.

materiálu alespoň 
s jednou hladkou 
neporézní 
plochou.

Držák se třemi přísavkami, 
plastový

Plastový držák se třemi přísavkami pro přepravu těžkých 
špatně uchopitelných desek, jako je sklo, dveře, okna a 
plech. Určeno pro přenášení materiálu alespoň s jednou 
hladkou neporézní plochou.

Velikost 
přísavky 
115 mm.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Držák - 2 přísavky 125-675088 203 246

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Držák - 3 přísavky 125-868582 334 405

Magnetický náramek

Nylonový 
náramek obsahuje 
16 silných 
magnetů, které 
drží malé, kovové 

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Magnetický náramek 125-633835 99 120

předměty. Máte tak obě ruce volné na práci. Díky suchému 
zipu připevníte na každou velikost zápěstí. Náramek má 4 
očka na bity.
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Držák se dvěma přísavkami - 
hliníkový

Hliníkový držák s dvěma přísavkami 
pro přepravu špatně uchopitelných 
desek, jako je sklo, dveře, okna 
a plech. Určeno pro přenášení 
materiálu alespoň 
s jednou hladkou 
neporézní 
plochou.

Velikost přísavky 
115 mm.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Držák - 2 přísavky 125-456945 510 618

Skládací stolička nosnost 150kg

Robustní lehká skládací hliníková stolička. Nohy 
jsou jištěny pojistkou proti nechtěnému složení 
a opatřeny protiskluzovými konci. 
Rozměry: 600 x 300 x 500 mm. 
Max. zatížení 150 kg.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Skládací stolička 125-640000 1 159 1 403

Trend Montážní svěrka 
na dveře
Montážní svěrka je určená k 
zafixování dveří při vrtání pantů 
a kování. Je konec složitému 
nasazování dveří na panty.
Polstrování svěrky je vytvořeno 
tak, aby při práci nedošlo k 
poškození dveří nebo podlahy. 
Svěrka je určená pro šířku dveře až 
do 60mm.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Montážní svěrka 102-D/CLAMP/A 730 884

Držák lepící pásky

Zajišťuje snadnou manipulaci a lehké 
odvíjení lepící pásky. Lehká plastová 
konstrukce a ocelový držák pásky. 
Pistolová rukojeť. Pro lepící pásky o 
šířce 50 mm.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Držák pásky 125-427679 127 154

Gumové kolečko 
100mm, 70kg otočné

Gumové otočné kolečko 
o průměru 100mm s 
nosností do 70kg. Rozteč 
šroubů 9,5cm, Upevňovací 
plocha je 10x8cm. Výška 
základny 135mm.

Gumové kolečko 50mm, 
50kg otočné s brzdou

Gumové otočné 
kolečko o průměru 
50mm s nosností 
do 50kg. Základna 
50x50mm

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Kolečko 133-413608 57 69

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Kolečko 133-443003 159 193
Kolečko s brzdou 133-509024 198 240

Utahovací popruh 
s ráčnou 2t, 6m

Popruh s ráčnou 38mm x 6m - 
popruh s ocelovou pevnostní 
přezkou s ráčnou pro upevnění 
těžkého přepravovaného 
nákladu. Konce opatřeny 
dvojitým robustním J-hákem. 
Pro silné utažení slouží ráčna. 
Odolný vůči vnějším vlivům.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Popruh s ráčnou 125-785253 394 477

Popruhy s ráčnou 900kg 4ks

Popruh s ráčnou 25mm x 4m - popruh s ocelovou pevnostní přezkou s ráčnou pro upevnění 
těžkého přepravovaného nákladu. Konce opatřeny S-hákem. Pro silné utažení slouží ráčna. 

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

4m x 25mm, 900kg 125-481938 610 739

70mm
135mm

Odolné vůči vnějším 
vlivům. Sada obsahuje 4ks.



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

SVĚRKY, MONTÁŽNÍ POMŮCKY, PRACOVNÍ STOLY

276

Kovové podstavce 2ks

Kovové 100mm široké 
podpírací plochy 
s protiskluzovým 
pogumovaným 
povrchem. Nohy lze 
složit pro možnost 
ukládání.

Max. zatížení 100kg 
na podstavec. 
Výška 780mm.

Pracovní stoly a regály

Závěsný regál na stěnu

Regál poskytuje 
dostatek prostoru 
pro ukládání potrubí, 
latí, hranolů a jiných 
dlouhých předmětů. Je 
určen pro vnitřní i vnější 
montáž na stěnu v dílně, 
garáži, přístřešku, na 
ploty, zdi atd. 6 pater 
pro skladování. Snadná 
instalace. Regál se 
skládá ze dvou částí, tím 
si šířku regálu můžete 
zvolit dle potřeby. 
Hloubka polic je 31cm, 

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Závěsný regál 126-330190 1 590 1 924

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Podstavce 2ks 125-783160 1 010 1 223

Magnetický držák nástrojů 3ks

Silný magnet, který bezpečně drží nástroje. Držáky jsou vyrobeny z oceli. 
Balení obsahuje hmoždinky a vruty pro montáž. Velikosti 203, 305 a 457mm.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Magnetický držák 125-633950 339 411

Pracovní stůl s nastavitelnou pracovní plochou

Pracovní stůl s pevnou čtvercovou 
základnou z oceli. 
Velká pracovní plocha složená ze dvou 
částí 605 x 120mm. 
Nastavení pracovní plochy  0°, 45° a 90°. 
Max. zatížení 150 kg.
Výška stolu 80 cm. 
Nutno sestavit.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Pracovní stůl 125-TB05 942 1 140

Prostor mezi dvěmi policemi je 16,5cm a celková výška 
regálu je 103cm. Nosnost jedné police je 50kg (nostnost 
celého regálu 300kg).


