
MIKRONÁRADIE

81
Uvedené ceny sú cenníkové.
Farba produktov sa môže líšiť.     02/208 390 30 www.igm.sk

Mikronáradie

Mikronástavce a príslušenstvo

Pomocné čeľuste

Univerzálny čeľusťový pridržiavací prípravok pre montáž, 
zváranie, alebo natieranie modelov. Pre prácu s drobnými 
modelmi a elektronikou. Obsahuje dve nastaviteľné ramená s 
Croco zvierkou, lupu a ťažkú stabilnú základňu.

Lupa

Precízna šošovka 3x zväčšuje objekty s minimálnym 
skreslením. Rukoväť je dlhá 95 mm.

Flexibilný hriadeľ do vŕtačky s rýchloupínacím 
skľučovadlom 6 mm. Dĺžka 1041 mm. Maximálne otáčky 
6000 ot./min.

Flexibilný hriadeľ

Sada multifunkčná vysokorýchlostná frézka 
135W + príslušenstvo

Multifunkčná fréza s príslušenstvom pre detailné rezanie, 
brúsenie, leštenie atď. Frézka disponuje možnosťou regulácie 
otáčok a aretácie vretena. Sada obsahuje frézku, brúsne pásy 
a kotúče, brúsne hroty, leštiace kotúče, drôtené kefy, vrtáky, 2 
klieštiny veľkosti 2,25–2,35 mm a 3,1–3,2 mm, kľúč a plastový box.

Typ 943792

Odporučené použitie Domáci majster

Napájanie 230 V / 50 Hz  

Výkon 135 W

Voľnobežné otáčky 10 000 - 32 000 ot/min

Upínacie puzdro rýchloupínanie

Klieštiny v balení Ø 2,25-2,35/3,1-3,2 mm  

Ohybný hriadeľ 107cm, S3,2mm

Teleskopický držiak

Ohybná, 107cm dlhá hriadeľ určená pre použitie so 
Silverline multifunkčnou frézou a s väčšinou frézok s 
upnutím stopky s priemerom 3,2 mm. Maximálne otáčky 
35000 ot./min.

Teleskopický držiak je určený k upnutiu na hranu stola a 
zaveseniu pracovného náradia. Hrúbka stola maximálne 
65 mm. Výška zavesenia sa dá nastaviť v rozmedzí od 250 
do 550 mm. Závesný hák je vyprofilovaný a môže sa podľa 
potreby otáčať, tým udržuje pracovné náradie na dosah. 
Držiak je kompatibilný s väčšinou vysokorýchlostných frézok.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Multifunkčná frézka 125-943792 29,35 35,22

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Lupa 125-633945 3,16 3,80

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Pomocné čeľuste 125-633830 4,85 5,82

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Flexibilný hriadeľ 125-633973 21,39 25,67

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Ohybný hriadeľ 107cm 125-794340 11,04 13,25
Popis Kód € bez DPH € s DPH

Teleskopický držiak 125-240271 6,93 8,32
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Sada brúsnych hrotov z oxidu 
hliníka 3ks, D9-10-15mm 
S3,2mm

Sada brúsnych hrotov z karbidu 
kremíka 3ks, D5-9-20mm 
S3,2mm

Sada 3 ks brúsnych hrotov 
s priemermi 9, 10 a 15 mm 
s pevnou stopkou 3,2 mm. 
Vhodné pre odhrotovanie a 
obyčajné brúsenie väčšiny 
materiálov. Obzvlášť vhodné 

Sada 3 ks brúsnych hrotov s priemermi 5, 9 a 20 mm s 
pevnou stopkou 3,2 mm. Vhodné pre odhrotovanie a 
obyčajné brúsenie väčšiny materiálov. Obzvlášť vhodné pre 
presné brúsenie detailov. Maximálne otáčky 28000 ot./min.

Sada brúsnych profilových hrotov 
z karbidu kremíka 7ks, S3,2mm

Sada 7 ks brúsnych profilových hrotov z karbidu kremíka s 
priemermi 6 až 12 mm s pevnou stopkou 3,2 mm. Vhodné 
pre brúsenie a odhrotovanie. Obzvlášť vhodné pre presné 
brúsenie detailov. Dobre opracovávajú kameň, sklo, keramiku, 
porcelán a neželezné kovy. Maximálne otáčky 28000 ot./min.

Sada brúsnych kotúčov z oxidu 
hliníka 9ks,  
D20mm S3,2mm

Sada 8 ks brúsnych kotúčov z oxidu hlíníka s priemerom 20 
mm a 1 ks vymeniteľnej stopky 3,2 mm. Vhodné na brúsenie 
kovov, odliatkov, zvarovaných spojov, nitov a skrutiek. 
Ideálne na ostrenie, odihlovanie a obyčajné brúsenie väčšiny 
materiálov. Maximálne otáčky 28000 ot./min.

Sada diamantových fréz 30ks
Veľká sada 30 ks diamantových fréz s 
hrubosťou 150 a pevnou stopkou 2,35 alebo 
3,2 mm. Povrch je pokrytý diamantovými 
čiastočkami. Obzvlášť vhodné pre jemnú 
drobnú prácu akou je napr. rytie, rezanie, 
alebo konečná úprava materiálov napr. skla, 
keramiky, polodrahokamov, kovov, dreva a 
iných tvrdých materiálov.

Stopka = 2,35 mm / 3,2 mm

Sada diamantových fréz 10ks, 
S2,35mm

Sada 10 ks najčastejšie 
používaných diamantových 
fréz s hrubosťou 150 a 

Stopka = 2,35 mm

Sada brúsnych 
hrotov mix 5ks, 
S=6mm

Brúsia kovové a tvrdé plasty. 25, 20 a 
15 mm kamene, rôzne stupne.

Stopka = 6 mm

pre presné brúsenie detailov. 
Maximálne otáčky 28000 ot./min.

Sada brúsnych kotúčov z 
karbidu kremíka 9ks, D20mm 
S3,2mm

Sada 8 ks brúsnych kotúčov s priemerom 20 mm a 1 ks 
vymeniteľnej stopky 3,2 mm. Vhodné pre odhrotovanie a 
obyčajné brúsenie väčšiny materiálov. Obzvlášť vhodné pre 
presné brúsenie detailov. Maximálne otáčky 28000 ot./min.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Sada 30ks, S2,35mm 125-839879 4,39 5,27
Sada 30ks, S3,2mm 125-722878 5,20 6,24

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Sada 10ks, S2,35mm 125-661586 2,04 2,45

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Sada 5ks 125-DA100 2,39 2,87

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Sada 9ks, S3,2mm 125-675196 1,70 2,04

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Sada 3ks, S3,2mm 125-282582 1,74 2,09

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Sada 7ks, S3,2mm 125-245055 1,89 2,27

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Sada 3ks, S3,2mm 125-868811 1,74 2,09

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Sada 9ks, S3,2mm 125-778646 1,74 2,09

Mikronástroje

Sada vysokorýchlostných fréz 
HSS 6ks, S3,2mm

Sada 6 ks vysokorýchlostných HSS fréz s pevnou stopkou 
3,2 mm. Frézy sa dajú používať k obrážaniu, tvarovaniu, 
zahlbovaniu, drážkovaniu, ryhovaniu do mäkkých kovov, 
plastov a dreva. Maximálne otáčky 28000 ot./min.

Sada minipríslušenstva 105ks, 
S3,2mm

Sada určená pre použitie so Silverline multifunkčnou frézkou 
a s väčšinou frézok so stopkou s priemerom 3,2 mm. Sada 
obsahuje rezné kotúče, brúsne kotúče, brúsne hroty, brúsne 
pásy, oceľovú a štetinovú kefu, leštiace kotúče a leštiace 
pasty. Všetko pre presné remeselné práce, modelárstvo, 
výrobu šperkov a prácu s drevom. Balené v plastovom boxe.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Sada 6ks, S3,2mm 125-457038 4,58 5,50

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Sada 105ks 125-349758 10,20 12,24

Sada minipríslušenstva 216ks, 
S=3,2mm

Sada obsahuje rezné a 
brúsne kotúče, brúsne 
kamene, brúsne hroty, 
brúsne kotúče a leštiace 

Stopka = 3,2 mm

Stopka = 3,2 mm

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Sada 216ks 125-267204 17,04 20,45

kotúče. Sadu využijete pri výrobe modelov a šperkov, v 
umení, pre domácu výzdobu, autokozmetiku, spracovanie 
dreva, kutilstvo a reštaurovanie. Nástroje môžete použiť na 
keramiku, obklady, kameň, sklo, plasty, sklolamináty, kovy, 
zliatiny a drevo. Sada je kompatibilná s vysokorýchlostnými 
frézkami, ktoré používajú klieštinu s priemermi 3,1–3,2 mm.

Stopka = 3,2 mm

Stopka = 3,2 mm

Stopka = 3,2 mm

Stopka = 3,2 mm

Stopka = 3,2 mm

Stopka = 3,2 mm

pevnou stopkou 2,35 mm. Povrch je pokrytý diamantovými 
čiastočkami. Obzvlášť vhodné pre jemnú drobnú prácu 
akou je napr. rytie, rezanie, alebo konečná úprava materiálov 
napr. skla, keramiky, polodrahokamov, kovov, dreva a iných 
tvrdých materiálov.

Sada brúsnych 
hrotov mix 5ks, 

Brúsia kovové a tvrdé plasty. 25, 20 a 
15 mm kamene, rôzne stupne.
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Sada pílových kotúčov 6ks, 
S3,2mm

Sada 5 ks oceľových pílových kotúčov s priemerom 22 mm a 
4 ks vymeniteľnej stopky 3,2 mm. Vhodné pre rezanie plastu, 
tlačených spojov, dreva a neželezných kovov. Maximálne 
otáčky 28000 ot./min.

Sada rezných kotúčov 18ks, 
S3,2mm

Sada 17 ks rezných kotúčov s priemerom 22 mm a 1 ks 
vymeniteľnej stopky 3,2 mm. Vhodné na rezanie a delenie 
kovov, dreva a plastu. Kotúče sú určené iba na rezanie pozdĺž 
svojej hrany. Dbajte na svoju bezpečnosť a nevystavujte 
kotúče bočnému tlaku, nepokúšajte sa s nimi obrusovať, alebo 
vyrezávať zakrivené otvory. Maximálne otáčky 28000 ot./min.

Sada rezných kotúčov 36ks, 
S3,2mm

Sada 35 ks rezných kotúčov s priemerom 22 mm a 1 
ks vymeniteľnej stopky 3,2 mm. Vhodné na rezanie do 
skrutiek, kovových plechov, tenkého dreva a plastu. Kotúče 
sú určené iba na rezanie pozdĺž svojej hrany. Dbajte na 
svoju bezpečnosť a nevystavujte kotúče bočnému tlaku, 
nepokúšajte sa s nimi obrusovať, alebo vyrezávať zakrivené 
otvory. Maximálne otáčky 28000 ot./min.

Sada 3 ks drôtených kief z nehrdzavejúcej ocele s priemermi 
5, 15 a 19 mm s pevnou stopkou 3,2 mm. Vhodné pre 
odstraňovanie hrdze, leštenie kovových povrchov, 
odhrotovanie a zahladzovanie prechodov na spájaných 
miestach. Maximálne otáčky 28000 ot./min.

Sada 3 ks drôtených kief z mosadze s priemermi 5, 16 a 22 
mm s pevnou stopkou 3,2 mm. Vhodné pre začisťovanie, 
odhrotovanie, leštenie dreva a mäkkých kovov, akými sú 
napr. zlato, meď, mosadz, a to bez poškriabania. Dajú sa tiež 
použiť pre čistenie elektrických komponentov. Maximálne 
otáčky 28000 ot./min.

Sada oceľových kief 3ks, 
S3,2mm

Sada mosadzných kief 3ks, 
S3,2mm

Sada 3 ks nylónových kief s priemermi 5, 15 a 20 mm s pevnou 
stopkou 3,2 mm. Vhodné pre ľahké odhrotovanie, čistenie 
a leštenie. Obzvlášť vhodné pre striebro, klenoty a ďalšie 
drahocenné materiály. Maximálne otáčky 28000 ot./min.

Sada nylónových kief 3ks, 
S3,2mm

Sada 6 ks brúsnych pásov a valčeka s pevnou stopkou 3,2 
mm. Vhodné pre brúsenie, zabrusovanie, tvarovanie dreva, 
plastu, gumy a pre odstránenie hrdze z kovových povrchov. 
Maximálne otáčky 28000 ot./min.

Sada brúsnych pásov s valčekom 
7ks, S3,2mm

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Sada 18ks, S3,2mm 125-763600 1,89 2,27

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Sada 6ks, S3,2mm 125-656628 3,08 3,70

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Sada 36ks, S3,2mm 125-868702 2,16 2,60

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Sada 3ks, S3,2mm 125-580466 1,81 2,18

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Sada 3ks, S3,2mm 125-763601 1,89 2,27

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Sada 3ks, S3,2mm 125-282523 1,58 1,90

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Sada 7ks, D6,3mm, 
S3,2mm 125-598511 0,93 1,12

Sada 7ks, D12,5mm, 
S3,2mm 125-783145 1,08 1,30

Sada 5 ks diamantových perforovaných rezných kotúčov 
s priemerom 22 mm a 1 ks vymeniteľnej stopky 3,2 mm. 
Vhodné pre rezanie a brúsenie materiálov tvrdších než 
kov, akými sú napr. mramor, kameň, porcelán, keramické a 
tvrdené živice. Zaručujú extrémnu precíznosť pri rezaní a dlhú 
životnosť. Kotúče sú určené iba na rezanie pozdĺž svojej hrany. 
Dbajte na svoju bezpečnosť a nevystavujte kotúče bočnému 
tlaku, nepokúšajte sa s nimi obrusovať, alebo vyrezávať 
zakrivené otvory. Maximálne otáčky 28000 ot./min.

Sada diamantových rezných 
kotúčov 6ks, S3,2mm

Sada na rezanie 5ks, S3,2mm

Sada obsahuje viac druhov rezných kotúčov pre ľahké 
delenie všetkých bežných materiálov: 22mm kotúč, 32mm 
vystužený kotúč, 22mm pílový kotúč, 22mm diamantový 
kotúč a vymeniteľná stopka 3,2 mm. Kotúče sú určené iba 
na rezanie pozdĺž svojej hrany. Dbajte na svoju bezpečnosť 
a nevystavujte kotúče bočnému tlaku, nepokúšajte sa s nimi 
obrusovať, alebo vyrezávať zakrivené otvory. Maximálne 
otáčky 28000 ot./min.

Sada rezných kotúčov 6ks, 
S3,2mm

Sada 5 ks rezných vystužených kotúčov s priemerom 31 mm 
a 1 ks vymeniteľnej stopky 3,2 mm. Vhodné na rezanie do 
skrutiek, kovových plechov, tenkého dreva a plastu. Kotúče 
sú určené iba na rezanie pozdĺž svojej hrany. Dbajte na 
svoju bezpečnosť a nevystavujte kotúče bočnému tlaku, 
nepokúšajte sa s nimi obrusovať, alebo vyrezávať zakrivené 
otvory. Maximálne otáčky 28000 ot./min.

SLEDUJTE NAŠE VIDEÁ
www.youtube.com/igmfachshop

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Sada 6ks, S3,2mm 125-719813 6,50 7,80

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Sada 5ks, S3,2mm 125-783161 2,58 3,10

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Sada 6ks, S3,2mm 125-580480 1,81 2,18
Sada 5 ks brúsnych 
pásov a valčekov 

Sada brúsnych pásov s valčekami 
12ks, D6,3-12,5mm, S3,2mm

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Sada 12ks, S3,2mm 125-675272 2,00 2,40

Stopka = 3,2 mm

Stopka = 3,2 mm

Stopka = 3,2 mm

Stopka = 3,2 mm

Stopka = 3,2 mm

Stopka = 3,2 mm

Stopka = 3,2 mm

Stopka = 3,2 mm

Stopka = 3,2 mm

Stopka = 3,2 mm

Stopka = 3,2 mm

s priemerom 6,3 mm a s pevnou stopkou 3,2 mm, 5 ks 
brúsnych pásov a valčekov s priemerom 12,5 mm a s pevnou 
stopkou 3,1 mm. Vhodné pre brúsenie, zabrusovanie, 
tvarovanie dreva, plastu a gumy, a pre odstránenie hrdze z 
kovových povrchov. Maximálne otáčky 28000 ot./min.
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Sada 6 ks gumových leštiacich hrotov s pevnou stopkou 3,2 
mm. Vhodné na leštenie kovov. Maximálne otáčky 28000 
ot./min.

Sada gumových leštiacich 
hrotov 6ks, S3,2mm

Sada 3 ks 
plstených 
leštiacich kotúčov 
s priemerom 
25 mm a 1 ks 
vymeniteľnej 
stopky 3,2 mm. 

Sada 4 ks látkových leštiacich kotúčov s priemerom 20 
mm s vymeniteľnou stopkou 3,2 mm. Vhodné na leštenie 
kovu, skla, hliníka a plastov. S leštiacou pastou dosiahnete 
zrkadlový lesk. Maximálne otáčky 28000 ot./min.

Sada plstených leštiacich 
kotúčov 4ks, S3,2mm

Sada látkových leštiacich 
kotúčov 4ks, S3,2mm

Sada 5 ks plstených leštiacich 
hrotov s priemerom 10 mm s 

Sada plstených leštiacich 
kotúčov 6ks, S3,2mm

Sada 4 ks plstených leštiacich kotúčov s priemerom 25 mm a 
1 ks vymeniteľnej stopky 3,2 mm. Vhodné na leštenie kovov 
a plastov. S leštiacou pastou dosiahnete zrkadlový lesk. 
Maximálne otáčky 28000 ot./min.

Sada plstených leštiacich 
kotúčov 5ks, S3,2mm

Sada 10 ks plstených leštiacich kotúčov 
s priemerom 25 mm a 1 ks vymeniteľnej 

Sada plstených leštiacich 
kotúčov 10ks + hriadeľ 
S3,2mm

Vhodné na leštenie kovov a plastov. S leštiacou pastou 
dosiahnete zrkadlový lesk. Maximálne otáčky 28000 ot./min.

stopky 3,2 mm. Vhodné na leštenie kovu a plastov. S 
leštiacou pastou dosiahnete zrkadlový lesk. Maximálne 
otáčky 28000 ot./min.

Sada 5 ks plstených leštiacich hrotov s priemerom 10 mm a 
1 ks vymeniteľnej stopky 3,2 mm. Vhodné na leštenie kovov 
a plastov. S leštiacou pastou dosiahnete zrkadlový lesk. 
Maximálne otáčky 28000 ot./min.

Sada plstených leštiacich 
vymeniteľných hrotov 6ks, S3,2mm

pevnou stopkou 3,2 mm. Vhodné na leštenie kovov a 
plastov. S leštiacou pastou dosiahnete zrkadlový lesk. 
Maximálne otáčky 28000 ot./min.

Sada 6 ks plstených leštiacich hrotov s priemerom 10 mm 
s pevnou stopkou 3,2 mm. Vhodné na leštenie kovov a 
plastov. S leštiacou pastou dosiahnete zrkadlový lesk. 
Maximálne otáčky 28000 ot./min.

Sada plstených leštiacich hrotov 
6ks, S3,2mm

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Sada 6ks, S3,2mm 125-719801 2,70 3,24

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Sada 4ks, S3,2mm 125-656616 1,77 2,13

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Sada 4ks, S3,2mm 125-196590 2,58 3,10

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Sada 6ks, S3,2mm 125-427691 2,39 2,87

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Sada 6ks, S3,2mm 125-427645 3,16 3,80

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Sada 5ks, S3,2mm 125-633716 1,27 1,53

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Sada 11ks, S3,2mm 125-793800 1,77 2,13

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Sada 6ks, S3,2mm 125-196566 1,70 2,04

Sada 6 ks gumových leštiacich kotúčov s priemerom 22 
mm a 1 ks vymeniteľnej stopky 3,2 mm. Vhodné na leštenie 
kovov. Maximálne otáčky 28000 ot./min.

Sada gumových leštiacich 
kotúčov 7ks, S3,2mm

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Sada 7ks, S3,2mm 125-457002 2,00 2,40

Kontrolované vedenie náradia pri rezaní do rôznych 
materiálov. Ľahké nastavenie hĺbky rezu do hrúbky 
materiálu 19 mm. Sada obsahuje 2 rezné bity na sadrokartón 
a 1 viacúčelový rezný bit. Kompatibilný so Silverline 
vysokorýchlostnou frézou (obj. kód: 125-249765).

Špirálová fréza z rýchloreznej ocele je určena pre rezanie 
tenkých driev, mäkkých kovov, zliatiny a ďalších materiálov 
nízkej hustoty. Dĺźka 35 mm, upínacia stopka 3,2 mm, max. 
otáčky 28000 ot./min.

Špirálová fréza z rýchloreznej ocele je určená k rezaniu 
a brúseniu keramiky, obkladov, kameňa, skla, plastov, 
laminátov, aj dreva. Dĺžka 35 mm, upínacia stopka 3,2 mm, 
max. otáčky 28000 ot./min.

Univerzálna rezná 
sada

Univerzálna špirálová 
fréza, S3,2mm

Dosková špirálová 
fréza, S3,2mm

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Rezná sada 125-261280 8,20 9,84

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Špirálová fréza, S3,2mm 125-783094 2,47 2,97

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Špirálová fréza, S3,2mm 125-793754 10,00 12,00

Stopka = 3,2 mm

Stopka = 3,2 mm

Stopka = 3,2 mm

Stopka = 3,2 mm

Stopka = 3,2 mm

Stopka = 3,2 mm

Stopka = 3,2 mm

Stopka = 3,2 mm

Stopka = 3,2 mm

Stopka = 3,2 mm

Stopka = 3,2 mm


