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ELEKTRONÁRADIE

Typ CMT7E

Odporučené použitie Remeselník

Príkon 2 400 W

Voľnobežné otáčky 8 000 - 20 000 /min

Max. zdvih 0 - 68 mm

Max. priemer frézy 79 mm

Klieštiny v balení 8 a 12 mm

Hmotnosť 6 kg

Snímateľná pružina 
zdvihu

Mikronastavenie výšky 
frézovania

Ľahko prístupné 
uhlíky

Nastaviteľná výška 
frézovania vo 
frézovacom stolíku

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

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

Prepínanie medzi 
voľnou a pevnou 
polohou zdvihu frézy

Revolverový 
doraz pre rýchle 
prednastavenie 
hĺbky

Maximálny priemer 
nástroja 79 mm

Príslušenstvo pre CMT frézky

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

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Horná frézka 2400W CMT7E 296,00 355,20

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Klieština a matica D6 mm C79666000 29,77 35,73
Klieština a matica D 6,35 mm C79666400 33,16 39,80
Klieština a matica D 8 mm C79668000 29,77 35,73
Klieština a matica D10 mm C79670000 33,16 39,80
Klieština a matica D12 mm C79672000 29,77 35,73
Klieština a matica D12,7 mm C79672700 29,77 35,73
Frézovacia základňa C89900002 34,24 41,09

Horné frézky

Klieština 
a matica Frézovacia 

základňa

Kopírovacie puzdra str. 258

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

Max. priemer 
nástroja 50 mm

Frézovacie 
pravítko v cene

Nastaviteľná výška frézovania 
vo frézovacom stolíku

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

Typ CMT8E

Odporučené použitie Remeselník

Príkon 1 000 W

Voľnobežné otáčky 8 000 - 20 000 /min

Max. zdvih 0 - 59 mm

Max. priemer frézy 77,5 mm

Klieštiny v balení 8 a 12 mm

Hmotnosť 4 kg

Súčasť balenia: 
•  Frézovacie pravítko 
•  Koncovka pre odsávanie prachu 
•  Jemné mikrometrické nastavenie 
•  Kľúč pre ľahkú výmenu nástrojov 
•  Klieštiny s priemermi 8 a 12 mm 
•  Návod na obsluhu

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Horná frézka 1000W CMT8E 221,00 265,20

Príslušenstvo 
pre CMT frézky

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Klieština a matica D6 mm C79666000 29,77 35,73
Klieština a matica D 6,35 mm C79666400 33,16 39,80
Klieština a matica D 8 mm C79668000 29,77 35,73
Klieština a matica D10 mm C79670000 33,16 39,80
Klieština a matica D12 mm C79672000 29,77 35,73
Klieština a matica D12,7 mm C79672700 29,77 35,73
Frézovacia základňa C89900002 34,24 41,09

Klieština a matica

Frézovacia 
základňa

Mikronastavenie výšky 
frézovania

Ľahko prístupné 
uhlíky

Revolverový 
doraz pre rýchle 
prednastavenie 
hĺbky

Stopkové frézy str. 169 

Frézovacie stolíky str. 256 

SLEDUJTE NAŠE VIDEÁ
www.youtube.com/igmfachshop
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Typ 124799

Odporučené použitie Domáci majster

Príkon 2 050 W

Voľnobežné otáčky 6000 - 24000 /min

Max. zdvih 50 mm

Max. priemer frézy 45,5 mm

Klieštiny v balení 8, 10,12 mm

Hmotnosť 5,5 kg

Horná frézka 2050 W, klieštiny 8 a 12 mm

Plynulá regulácia otáčok 6000–24000 ot./min s ľahkým 
štartom. Zdvih 50 mm s presným nastavením. Aretácia 
vretena pre jednoduchú montáž nástroja. Soft-grip 
rukoväte s vypínačom pre jednoduchú obsluhu.

Súčasť balenia: 
•  Prepravný kufor 
•  Paralelné vodiace lišty 
•  Príslušenstvo pre frézovanie kružníc 
•  5 ks klieštin (6,35; 8; 10; 12 a 12,7 mm) 
•  5 ks drážkovacích stopkových fréz 
•  Náhradné uhlíky 
•  Montážny kľúč 
•  Návod na obsluhu

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Horná frézka 125-964584 132,27 158,73

Silný 
motor pre 
majstrovskú 
prácu

Trend Sada čistiacich kief 
na klieštiny, 4 veľkosti

Balenie štyroch kovových kief pre ľahké čistenie vnútra 
klieštin. Čistí živicu, prach a korózie z klieštin. Vyrobené z 
mosadze. Čistenie predchádza predčasnému opotrebovaniu 
klieštin.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Sada kief 102-CB/KIT 6,62 7,95

IGM Univerzálna priehľadná 
frézovacia doska

Do niektorých typov horných frézok nie je možné priamo 
upnúť kopírovací krúžok. Pokiaľ je frézovacia doska 
pripevnená k základni frézky, umožňuje upnutie našich 
kopírovacích krúžkov pre všetky typy frézok. Krúžky 
využijete pre cinkovacie prípravky FD300 a FD600, šablónu 
pre spoje kuchynských dosiek FK650, či pre kopírovanie 
Vašimi šablónami.

Univerzálna frézovacia doska je vyrobená z priehľadného 
PETG plastu s priemerom 170 mm. Otvory pre upnutie sa dá 
jednoducho a rýchlo prevŕtať a dosku pripevniť k základni 
frézky. Je určená pre akýkoľvek typ hornej frézky.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

S=8 a 12 mm FRB170 20,43 24,52
S=6,35 a 12,7 mm FRB171 22,90 27,48

IGM Kopírovací krúžok

Kopírovacie krúžky sú určené 
pre presné vedenie hornej 
frézky pozdĺž šablóny, pre 
použitie u cinkovacích 
prípravkov a tiež pri 
frézovaní so šablónou na 
spoj kuchynských dosiek. 
Montujú sa do univerzálnej 

Popis Kód € bez DPH € s DPH

D 7,8 x 4 mm FGB078-02 7,89 9,47
D 11,1 x 4 mm FGB111-03 7,89 9,47
D 15,8 x 4 mm FGB158-04 7,89 9,47
D 20 x 5 mm FGB200-01 7,89 9,47
D 22 x 4 mm FGB220-00 7,89 9,47
D 30 x 6 mm FGB300-01 7,89 9,47
D 40 x 6 mm FGB400-01 7,89 9,47

frézovacej dosky FRB. Sú presne sústružené z kvalitnej ocele 
a pozinkované. Vonkajší upínací priemer je 60 mm, dva 
otvory s rozostupom 50 mm pre upnutie skrutky M5.

IGM Fachmann Digitálny hĺbkomer

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

•  Rozstup dosadacích plôch 60 mm.
•  Nastavenie nástroja až do 80 mm.
•  Otvory až do hĺbky 55 mm.
•  Stupnica v milimetroch aj v palcoch.
•  Nohy vybavené magnetmi.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Digitálny hĺbkomer MDH-001 22,04 26,45
Baterie CR2032 129-542047 1,16 1,40
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Príslušenstvo pre CMT10

Príslušenstvo pre PD80

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Klieština 6mm CMT10-18 6,12 7,35
Klieština 6,35mm CMT10-18A 6,12 7,35
Klieština 8mm CMT10-18B 6,12 7,35
Upínacia matica vretena CMT10-17 3,08 3,70
Kopírovací krúžok D10 mm CMT10-54 7,31 8,78

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

CMT10 New Orezávacia frézka 
550W, klieštiny 6 a 8 mm

Typ CMT10

Odporučené použitie Remeselník

Príkon 550 W

Voľnobežné otáčky 32 000/min

Max. zdvih 0 - 24 mm

Klieštiny v balení 6 a 8 mm

Hmotnosť 1,8 kg

Súčasť balenia: 
•  Základňa s nastaviteľným frézovacím 
pravítkom 
•  Orezávacie nastaviteľné vedenie 
•  Kopírovací krúžok D10mm 
•  2 kľúče pre jednoduchú výmenu frézy 
•  2 klieštiny priemeru 6 a 8 mm 
•  Návod na obsluhu

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Orezávacia frézka 550W CMT10N 77,00 92,40

Klieština Upínacia 
matica vretena

Kopírovací krúžok

Jemné a presné 
nastavenie hĺbky 
frézovania

Vyvýšené oporné 
plochy cez ABS 
hranu

Brzda ložiska

PD80 Ohraňovacia a orezávacia frézka je určená pre precízne 
zaoblenie alebo skosenie nábytkových hrán z PVC, ABS, či dyhy a 
všetkých hrán drevených, či plastových dielcov a dosiek.

Jedinečná konštrukcia frézky dáva vynikajúcu 
stabilitu vďaka vodiacej základni s madlom. Motor 
má 30000 ot./min a poskytuje dostatočnú silu aj pre 
väčšie uberania materiálu. Je vybavená unikátnym 
priehľadným otočným krytom, ktorý kopíruje povrch, 
a vďaka ktorému vždy perfektne vidíte na svoju 
prácu. Integrovaná odsávacia hubica umožňuje 
pripojiť frézku k odsávaniu. V spodnej časti krytu je 
umiestnené pribrzďovanie kopírovacieho ložiska. 
Tým sa eliminuje poškrabanie alebo otlačenie dielca 
od roztočeného ložiska. Presná hĺbka sa jednoducho 
nastavuje otáčaním základne, pričom sa 1 otáčka 
rovná 2 mm, a presné nastavenie sa dá zistiť na 
stupnici s noniusom s rozlíšením na 0,05 mm. 
Obsah balenia: Zaoblovacia rádiusová fréza R2mm, 
montážne kľúče a plastový prepravný kufor.

Balené v prepravnom 
plastovom kufri

Rýchla 
výmena 
nástroja

Systém 
rýchleho 
uzamknutia

Ergonomický  
tvar pre lepšiu 
prácu jednou 
rukou

Vstavaná cidlina pre zrážanie ostrých hrán

IGM PD80 Ohraňovacia-orezávacia 
frézka na ABS pásku

Typ PD80

Odporučené použitie Remeselník

Príkon 450 W

Voľnobežné otáčky 30 000 /min

Max. zdvih 16 mm

Klieštiny v balení 6 mm

Dĺžka x šírka x výška 240 x 90 x 205 mm

Hmotnosť 2,3 kg

Orezávacie frézky

•  Efektívne ohraňovanie a orezávanie hrán pod rádiusom, či uhlom. 
•  Nastavenie hĺbky frézovania otočným mechanizmom so stupnicou. 
•  Mikrostupnica 0,05 mm pre presné nastavenie hĺbky frézovania. 
•  Priehľadný otočný kryt s integrovanou odsávacou hubicou. 
•  Pribrzďovanie kopírovacieho ložiska pre nepoškodenie dielca. 
•  Dodávané s tvrdokovovou rádiusovou frézou R2mm. 
•  Vstavaná cidlina pre zrážanie ostrých hrán. 
•  Možnosť upnutia v IGM olepovacom stolíku.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Orezávacia frézka 142-PD80 185,00 222,00

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Klieština 8mm 142-PD80-080 32,70 39,24

Klieština 
8mm

Stopkové frézy str. 169 
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Pílové listy pre multifunkčné píly str. 127 

Multifunkčné náradie

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Multifunkčná oscilačná píla CMT11 73,00 87,60

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

Ideálny pomocník pri brúsení, delení, strhnutí kobercov, vyrezávaní 
otvorov, rezaní dreva, či plastov, zarezávaní trubiek a rezaní klincov.

CMT Multifunkčná oscilačná píla 300W

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

Elektronická 
zmena otáčok

Praktický 
plastový kufor

Rýchloupínací 
systém 
nástavcov

Rýchloupínací 
systém nástavcov

Typ CMT11

Odporučené použitie Remeselník

Príkon 300 W

Voľnobežné otáčky 11 000 - 21 000/min

Vibrácie 19,7 m/s2

Typ otvoru upnutia Universální

Amplitúda 1,5 m/s2

Hmotnosť 1,2 kg

Obsah balenia: 
•  Multifunkčná píla 
•  Rukoväť 
•  Odsávanie 
•  Manuál 
•  Plastový kufor

Použitie
•  Brúsenie 
•  Delenie 
•  Rozdelenie spojov 
•  Rezanie plastov 
•  Strhnutie kobercov 
•  Zanorovanie 
•  Rezanie dreva 
•  Rezanie laminátov 
•  Zarezávanie dĺžky trubiek 
•  Odrezávanie klincov

IDEÁLNY NÁSTAVEC PRE TIE NAJLEPŠIE VÝSLEDKY!

Veľa 
materiálov

DREVO DREVO A KOV UNIVERZÁLNY MURIVO

SLEDUJTE NAŠE VIDEÁ
www.youtube.com/igmfachshop
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Uhlový nástavec 90° do vŕtačky

Vhodný pre vŕtanie v obmedzenom 
priestore. Umožňuje vŕtať v 90° uhle. 
Vyžaduje minimálny priestor 150 mm. Má 
rýchloupínacie skľučovadlo s rozsahom 
0,8–10 mm. Dodržujte maximálne 
pracovné otáčky 500 ot./min. Farba je len 
ilustračná.

Uhlový nástavec 90° do vŕtačky

Príslušenstvo pre vŕtačky

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Uhlový nástavec 125-675222 13,39 16,07

Typ 960260

Odporučené použitie Domáci majster

Príkon 900 W

Voľnobežné otáčky 12000 /min

Max. hĺbka rezu 19 mm

Rezný x upínací priemer kotúča 100 x 22 mm

Nastaviteľné pravítko 0–135 °

Hmotnosť 3,5 kg

Lamelovacia frézka 900W

Jednoduchá lamelovacia frézka pre bežné frézovanie drážok 
na lamely rôznych veľkostí. Robustné hliníkové uhlové 
pravítko s rozsahom 0–135°. Jednoduché nastavenie hĺbky. 
Dodávané vrátane prachového vrecka. Vhodné pre lamely 
veľkosti 0, 10 a 20.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Lamelovacia frézka 125-960260 89,00 106,80

Šablóna pre spoj kuchynských dosiek  str. 259 


