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Úhloměry

IGM Fachmann Digitální úhloměr +-- 180°, rozlišení na 0,1°Modernizujte levně i starší stroje

Chytrý úhloměr pro každého řemeslníka

Vybaven možností uzamčení číselné hodnoty úhlu. Vodě 
odolný digitální úhloměr umožňuje měřit úhly v rozmezí 
+/- 180° s rozlišením na 0,1°. Digitální úhloměr je vybaven 
autovypínáním, je malý a má zabudovaný magnet, pomocí 
kterého můžete velmi snadno změřit například úhel 
naklopení pilového kotouče na Vaší pile.

Seřizování kolmosti kotouče nebo naklopení stolu bývalo často zdlouhavé a použití klasického úhelníku je nekomfortní a 
nepřesné. Magnetický úhloměr FDU-001 se snadno upne na kotouč, pás nebo litinový stůl a během pár vteřin je nastaveno. 
Hlavní výhodou přípravku je možnost použití na libovolném stroji, libovolném místě a v jeho velikosti, díky které jej můžete 
mít stále u sebe.

IGM Fachmann Digitální úhloměr s ramenem 
0°- 220°, rozlišení na 0,05°

Tento digitální úhloměr s ramenem je měřící nástroj s mnoha funkcemi. Velmi snadno 
můžete změřit úhel a pomocí pravítka délky 270 mm narýsovat zároveň rysku řezu. Čitelný 
velký displej Vám ukáže přesný úhel v rozmezí 0° - 225° s rozlišením na 0,05°. Úhloměr slouží 
zároveň jako vodováha, obsahuje jednu libelu.

•  Měření úhlů v rozmezí +/-180° s rozlišením 0,1°
•  Vybaven automatickým vypínáním
•  Možnost uzamčení hodnoty
•  Voděodolný
•  Zabudovaný magnet

•  Funkce zamykání pro přenos úhlů
•  Korozivzdorná ocel garantuje dlouhou životnost
•  Snadné měření úhly i délky jedním měřidlem
•  Dobře čitelný svítící displej

Díky praktickému a chytrému digitálnímu úhloměru s 
magnetickým upínáním můžete rychle a za minimální 
náklad nastavovat úhel řezání u libovolného stroje, jako 
jsou například kotoučové pily, pokosové pily, pásové 
pily atd..

Ramena z nerezové oceli garantují dlouhou životnost. 
Snadno změříte jak úhel, tak délku s jedním měřidlem. 
Zobrazuje úhel rychle a přesně na jasně svítícím 
digitálním displeji. Funkce zamykání 
pro přenos úhlů. 
Snadná obsluha pouze dvěma 
ovládacími tlačítky. 
V rozloženém stavu je délky 
400 mm (FDU-003020) a 
1000 mm (FDU-003050).

IGM Fachmann Digitální úhlové pravítko

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Digitální úhloměr FDU-001 890 1 077
Baterie CR2032 129-542047 30 37

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Úhloměr s pravítkem FDU-002 923 1 117
Baterie CR2032 129-542047 30 37

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Pravítko 200mm FDU-003020 508 615
Pravítko 500mm FDU-003050 742 898
Baterie CR2032 129-542047 30 37

MĚŘENÍ, ZNAČENÍ A VODOVÁHY

•  Velký dobře čitelný displej
•  Úhloměr a vodováha v jednom
•  Měření úhlů v rozmezí 0° - 225°
•  Rozlišení 0,05°
•  270mm pravítko
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Multifix Úhlové měřítko, 
přenašeč úhlů

Multifix je multifunkční zařízení na měření úhlů, které nejen přesně 
změří vnitřní nebo vnější úhel v rozsahu 70 ° až 180 °, ale také úhel 
automaticky rozdělí na dvě části. Po odejmutí jedné části Multifixu je 
měřítko připravené pro nastavení na pokosové pily nebo kotoučové 
brusky. To znamená, že například roh mezi dvěma stěnami místnosti 
nebo jiné objekty, je možné rychle změřit a polovinu úhlu přenést 
rovnou na pilu pro vytvoření dokonale odpovídající římsy, soklu 
nebo rámečku. Přesnost je zaručena a úspora času je obrovská. 
Vyrobeno ve Švédsku.

Přenašeč úhlů slouží pro dosažení správného úhlu řezu 
při řezání na pokosy a pod úhly. Možno nastavit vnitřní a 
vnější úhel. Použití pro pokosové řezání rámů, lišt nebo 
podlahových dílců na pokosových a zkracovacích pilách.

Trend Anglefix Přenašeč úhlů 
pro pily

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

AngleFix 102-Anglefix 710 860

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Přenašeč úhlů 127-33301 847 1 025

•  Snadné a přesné měření vnitřních i vnějších úhlů
•  Velká úspora času při měření i nastavení úhlu

IGM Fachmann Pokosník hybný, 
přenášení úhlů 0°- 340°

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

300x35x24 mm M973-01001 105 128
500x35x24 mm M973-01002 203 246

Octo Úhlové pravítko

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Úhlové pravítko 200mm 127-OC-200 466 564
Úhlové pravítko 300mm 127-OC-300 513 621
Úhlové pravítko 400mm 127-OC-400 598 724

8 poloh nastavení 
úhlú po 22,5°

Snadno se složí 
pro nošení v kapse

Octo je skládací úhlové pravítko s osmi polohami, snadno 
se otevírá a zavírá a je ideální do každé kapsy tesaře nebo 
truhláře. Přesnost nastavení úhlů je +/-0,05°. Pravítko z 
45mm nerezové oceli má oboustranné měřítko, které je 
vyryté. Rukojeť je provedena z extrudovaného eloxovaného 
hliníku s extrémně odolným povrchem. Mechanismus 
nastavení úhlů je testován na 50.000 skládacích cyklech bez 
ztráty přesnosti. Přesné úhlové pravítko pro profesionály. 
Vyrobeno ve Švédsku.

•  Přesnost nastavení úhlů je +/- 0,05°
•  8 poloh nastavení úhlú po 22,5 ° (157,5°, 135°, 112°, 90°, 67,5°, 45° a 22,5°)
•  Snadno se složí pro nošení v kapse
•  Testováno na 50.000 skládacích cyklech bez ztráty přesnosti

Přesné úhlové pravítko 
pro profesionály

Pokosník hybný je určený ke snadnému sejmutí, přenesení 
a narýsování libovolného úhlu v rozsahu 0° - 340°. Tělo je 
vyrobeno z tvrdého dřeva.
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IGM Fachmann 
Dřevěný úhelník 90°

Pro orýsování a přenesení pevného úhlu 90°. 
Vyrobeno z tvrdého dřeva.

Tesařský ocelový úhelník 
600x400mm

Tesařský ocelový úhelník s dobře čitelnou stupnicí v 
milimetrech i v palcích na obou ramenech úhelníku. Vhodný 
pro rozvržení a dělení krokví, dveří, okenních rámů a mnoho 
dalších činností. Stupnice po 2mm.
Rozměry 600 x 400mm.

Trend pravítko T-square

Vyrobené z pevného kartitu. Pravítko 
slouží k rychlému srovnání a nastavení 
do pravého úhlu. Rýsování a ustavení 
kování v rovině je s pravítkem hračkou.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

250x135x20 mm M974-01001 119 144
350x175x20 mm M974-01002 130 158
750x400x25 mm M974-01003 395 478

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Úhelník 600x400mm 125-SL35 164 199

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

T-square 102-TSQ 967 1 171

Úhelníky

IGM Fachmann Dřevěný úhelník 
45°-135°, 400x140x20 mm

Pro orýsování a přenesení pevného úhlů 45° a 135°. 
Vyrobeno z tvrdého dřeva.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

400x140x20 mm M975-01001 130 158

Fachmann

Vodováhy

Pravítko s vodováhou 900mm

Hliníkové pravítko s libelami pro přesné řezání a značení.  
Dobře čitelná milimetrová a palcová stupnice. Integrované 
dvě libely pro přesné měření roviny. Široká rukojeť 
pro snadné uchopení a dvojitě zkosený profil zaručuje 
dostatečnou tuhost.

IGM Fachmann Digitální 
vodováha 400mm

Délka: 40 cm, Rozsah měření : 0-360°, Rozlišení :  0,1°, Baterie: 2 x  AAA 
(LR03), Rozměry : 416 x 50 x 21 mm , Hmotnost: cca 330 g.

Digitální vodováha je dlouhá 40 cm, má 2 libely a digitální zobrazení úhlu. Elektronika vodováhy má řadu pokročilých funkcí. 
Měří úhel ve stupních k absolutní rovině nebo k relativnímu (zvolenému) úhlu. Užitečné směrové šipky označují odklon od 
roviny nebo vertikály. Kromě sklonu ve stupních zobrazuje také sklon v mm na 1 m délky. K dispozici je funkce HOLD pro 
přidržení naměřené hodnoty. Snadno čitelný Flip - displej 
s modrým podsvícením se automaticky převrací při práci 
nad hlavou.

Vodováha magnetická
Vodováha s tuhou a pevnou hliníkovou 
konstrukcí se dvěma libelami pro měření 
vertikální i horizontální polohy. Vodováhá má 
zapuštěné magnety do základny. Délka 250mm.

Vodováha s laserem a stativem

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Digitální vodováha MDV-002 647 783

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Vodováha 125-571509 239 290

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Vodováha 125-427684 189 229

Vodováha s laserem a teleskopickým stativem, na který lze 
snadno upnout. Můžete tak snadno promítnout na stěnu 
rovinný bod, se kterým můžete pootočit o přesný úhel. 

Sada obsahuje: hliníkovou vodováhu délky 400mm, se 
dvěma libelami a laserem, který má dosah 30 m. Přesnou 
rotační základnu s jasně viditelnými čísly 0-360°.  Nástavec 
na laser k promítnutí přímky a nástavec k promítnutí pod 
90°. Vše sbaleno do plastového kufru.  Laser je napájen 2 x 
baterií AAA. (Baterie není součástí balení).

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Vodováha s laserem 125-SL01 862 1 044
Baterie AAA (LR03) 10ks 129-541251 179 217
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Značení a rýsování

Detektory
CMT Digitální vlhkoměr

Ideální vlhkoměr pro truhláře, stavební firmy, průmyslové 
výroby a lesníky, ale oceníte ho také při restaurování 
nábytku. Ultra citlivý digitalní vlhkoměr snadno rozpozná 
vnitřní vlhkost dřeva, betonu, sádry a koberců. Tento 
přístroj dobře poslouží i pro zjišťění vlhkosti při stavbě 
domů a k lokalizování netěsnosti střechy. Ideální použití 
je při zpracování dřeva v truhlárně, stavebnictví, lesnictví, 
restaurování a pokládce podlah. Používá se pro kontrolu 
vlhkosti dřeva, sádrokartonu a betonu před lakováním nebo 
uzavřením nátěrem. 

Na displeji se zobrazí přesný obsah vlhkosti v procentech. 
Ergonomicky navržený tvar. Schváleno pro CE.

Rozsah měření ve dřevě:    5 ~ 50%
Rozsah měření ve stavebním materiálu: 1,5 ~ 33%
Přesnost měření:  ± 2%
Úsporný režim podsvícení: přibližně 15 sekund
Automatické vypnutí:  po 3 minutách nečinnosti
Indikátor vybité baterie:     Ano
Napájení: baterie 9V 
Pracovní proud: < 25mA
Pracovní teplota: 0 C° ~ 50 C°
Skladování: -20 C° ~ 60 C°  (bez baterie)
Rozměry: 144 x 62 x 27mm
Hmotnost: 86 g (bez baterie)

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Digitální vlhkoměr C-DMM-001 1 165 1 410

Hloubkoměry

Trend Hloubkoměr 
pro horní frézku

Hloubkoměr má 60 mm 
široký otvor, měření probíhá s 
přesností na 0,5 mm. Rozsah 
měření až 80 mm. Ocelové 
pravítko s dvěma měřítky.

IGM Fachmann Digitální 
hloubkoměr

Digitální hloubkoměr je určený pro 
jednoduché a přesné nastavení 
nástroje v horních frézkách, 
frézovacích stolcích, spodních 
frézkách nebo pilách. Dosedací plochy 
mají rozteč 60 mm. Můžete měřit 

•  Rozteč dosedacích ploch 60 mm
•  Nastavení nástroje až do 80 mm
•  Otvory až do hloubky 55 mm
•  Stupnice v milimetrech i palcích
•  Nohy jsou opatřeny magnetyKovovým hloubkoměrem 

jednoduše a přesně nastavíte 
hloubku frézy a výšku pilového 
kotouče. Horizontální a vertikální 
měření v horních frézkách, 
frézovacích stolech a stolních 
pilách. Hloubkoměr má 60 mm 
široký otvor, měření probíhá s 
přesností na 0,5 mm. Rozsah měření 
až 80 mm. Ocelové pravítko s 
dvěma měřítky. Přesně opracované 
dosedací plochy hloubkoměru 
umožňují stání na pracovním stole. 
Přípravek je patentován.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Hloubkoměr 102-GAUGE/1 281 341

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Digitální hloubkoměr MDH-001 573 694
Baterie CR2032 129-542047 30 37

nastavení nástroje až do 
80 mm nebo otvory až do 
hloubky 55 mm pomocí 
odnímatelného měřícího 
kolíku.  Tělo hloubkoměru 
je vyrobeno z tvrdého 
plastu a ocelové posuvné 
pravítko má stupnici v 
mm i palcích. Nohy jsou 
opatřeny magnetem pro 
lepší přichycení k ocelovým 
stolům strojů.

Hliníkové pravítko 1m

Hliníkové pravítko s jasně čitelnou metrickou a palcovou 
stupnicí. Závěsný otvor pro zavěšení na háček.
Délka 1000mm, šířka 50mm, tloušťka 2,8mm.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Hliníkové pravítko 125-731003 240 291

CMT Skládací metr

•  Voděodolný laminátový metr.
•  Odolný proti poškrábání.
•  Odolný proti nárazu, pevný a přitom pružný.
•  Odolný proti rzi.
•  Záruka profesionální kvality.
•  Rozkládací stupnice s 12 lamelami.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

JSMS-10L pila CFR2M 175 212
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Trend Rýsovací přípravek 
Multiscribe Pro

Multifunkční rýsovací přípravek - pravítko je určené pro 
přenos obrysů z jedné plochy na druhou. Pravítko obsahuje 
15 možností funkcí a přenosů. Toto multifunkční pravítko 
mohou používat tesaři, truhláři, zedníci atd.

Ocelové pravítko  
s ryskami po 
5 mm a 6,35 mm.

Pravítko lze 
také využít jako 
vodováhu nebo 
ořezávátko.

Tesařská tužka 12ks
Dvanáct měkkých tesařských 
tužek oválného tvaru s 
ořezávátkem pro značení dřeva 
a dalších materiálů.

IGM Fachmann Ohebné pravítko 
90cm pro kreslení křivek

Ohebné pravítko Fachmann délky 90 cm (26“). Použitelné 
s rýsovací tužkou a s rýsovacím perem. Pro orýsování 
křivkových dílů. Možnost přenášení tvarů při výrobě šablon.

Sada 12ks
+ ořezávátko

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Sada 12ks 
+ ořezávátko 125-250227 127 154

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Ohebné pravítko MOP090 200 242

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Multiscribe Pro 102-MS/PRO 1 177 1 425

Trend Přenašeč vzdálenosti 
Point to Point, 600mm

Snadné rozpočítání 
otvorů pro kolíky nebo 
vruty. 8 stejných částí 
bez složitého měření. 
Mosazný šroubek 
zajišťuje pohyb ramen 
a aretaci v jedné poloze 
pro přenos na další díly.

Určený pro označování 
z levé i pravé strany.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Přenašeč 600mm 102-M/P2P01 649 786

Trend Tužka pro 
kopírování tvarů 
Perfect Butt

Kopírovací 
tužka Perfect 
Butt je snadno 
použitelná, 
stabilní a přesně 
kopíruje tvar. 

PoPřed Orýsování

Nástroj určený
k rýsování obrysů 
pro následné 
obrábění.

Přípravek se skládá z kreslící tužky a kopírovacích kroužků 
různých průměrů. Při kopírování kroužkem rýsuje tužka, 
která je vsazená do středu, linku ve vzdálenosti podle 
zvolené velikosti kroužku. Po narýsování křivky můžete 
vytvořit přesný protikus. Čtyři velikosti kroužků 29, 50, 
70 a 90 mm využijete podle vlastní potřeby. Je třeba 
počítat, že vzdálenost rýsování je vždy polovinou průměru 
kopírovacího kroužku.

Rýsovací nůž s palisandrovou rukojetí se zbroušeným ostřím 
na jedné straně pro přesné značení. Celková délka 180mm, 
délka čepele 50 mm.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Perfect Butt 102-M/PB01 736 891

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Rýsovací nůž 125-427567 130 158

Sada značící hroty 6-12 mm, 
sada 8 ks

Sada značících hrotů pro vyznačení pozice otvorů při 
kolíkování. Vytvoříte otvory do hrany. Do nich vložíte hroty a 
přitlačením k desce vyznačíte pozici děr pro kolíky.
Hroty v balení: 2 x 6 mm, 2 x 8 mm, 2 x 10 mm a 2 x 12 mm.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Značící hroty 8ks 125-733252 109 132

Nerezové ocelové 300mm měřítko s jasně čitelnou stupnicí. 
Metrická i palcová stupnice: metrická po 0,5 mm, palcová
po 1/64“. Délka 300mm, šířka 26mm, tloušťka 0,9mm.

Ocelové měřítko 300mm

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Ocelové měřítko 125-MT66 55 67

Rejsek

Používá se pro snadné naznačení 
rysek souběžných s hranou 

předmětu. Rýsovací rameno z 
tvrdého dřeva. Délka 230mm.

IGM Fachmann Rejsek dvojitý 
210x65x75 mm, dvě rýsovací 
ramena se stupnicí

Je vybaven dvěma lehce přestavitelnými rýsovacími rameny 
se dvěma stupnicemi. Určený pro snadné naznačení rysek na 
masivním dřevě. Vyroben z tvrdého dřeva.

Pracovní délka: 170 mm 
Délka stupnice: 100 mm
Ramena:  2x
Stupnice:  2x 
Jistící šroub: 1x

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Rejsek dvojitý M972-01001 164 199

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Rejsek 125-CB78 202 245

Rýsovací nůž
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Stopkové frézy str. 169 

Frézovací hlavy str. 143 

www.laguna.igm.cz


