
Rend. kód: F000-90138-HU

április-május
2018

Találjon egy kis időt a műhelye,
felszerelése és saját maga számára...

Használja ki a kedvezménykódot, és kapjon 5 % kedvezményt az összes termékre.

Fecskefarok 
ékpályás

Munkaasztal 
két tengellyel

Állvány 
szerszámtárolóval

180°-ban 
elforgatható 
fúró-véső 
egység

325 560 Ft
413 462 Ft áfaval
Listaár 459 398 Ft áfaval
Rend. kód: 121-719A-M

Alaptartozék: 
• 13 mm-es tokmány 
• mélységütköző 
• Állvány tárolóval 
• MDF asztal 
• Fúrók hengeres házban 
(15,8, 19, 20,6 és 46 mm) 
• Nagy tartó

Készüljön fel valódi vésésre

• Ajánlott alkalmazás: Professzionális gyártás 
• Belépő teljesítmény 1300 W 
• Fordulatok: 1450 ford./perc 
• Max. véső mérete 25x25mm Tokmány 13mm 
• Max. munkadarab magassága 195mm 
• Asztal méretei 180x520mm
• Súly 125 kg

• A tengely gyors futását és emelését egy fecskefarok ékpályás, 
fogasléces emelőszerkezet biztosítja gázrugóval.
• Oldalsó mélységütközők a pontos mélységbeállításhoz.
• Gyorsbefogó satu a munkadarabok gyors befogásához és 
kioldásához.
• Erős motor.
• 180°-ban forgatható fúró-véső egység a nagy 
munkadarabokhoz pl. ajtó zárhelyvéséshez.

JET JBM-5 Asztali 
fúró-vésőgép

• Ajánlott alkalmazás: Ezermester 
• Belépő / kilépő teljesítmény: 700 / 350 W 
• Fordulatok: 1450 ford./perc 
• Max. véső mérete: 12x12 mm • Tokmány 10mm 
• Max. munkadarab magassága: 100 mm 
• Asztal méretei: 345 x 150 mm • Súly 23 kg

JET JDP-8L Asztali fúrógép

JET JDP-15B 
Asztali fúrógép

Fúrógépek 
barkácsoknak

Fúrógépek 
profiknak

C543 
Véső fúró

Fúrók speciális felépítése szögletes 
lyukak „fúrására“ - vésetek csapokra és 
zárakra. Csapkötések legegyszerűbb 
gyártása. Két részből épül fel, vésőből 
és fúróból. Véső-fúrógépekben vagy 
készítménnyel ellátott 
fúrógépeken való 
használatra.

D Kód Ft Ft áfaval

8 C54307951 6 120 7 773
9,5 C54309551 6 120 7 773
12,7 C54312751 6 120 7 773
15,8 C54315851 9 180 11 659
19 C54319051 12 270 15 583

Szár 19 mm

5%PLUSZ KEDVEZMÉNY

A JBM-5 asztali fúró-
vésőgép alkalmas szögletes 
furatok készítésére 

professzionális géphez 
hasonló pontossággal és 
megbízhatósággal. Az 

asztali fúró-vésőgép 
kompakt, hordozható 
és a műhelybe vagy 
helyszíni szerelésnél is 
könnyen használható. A 
beépített mechanizmusok 
megkönnyítik a munkát. 

A gázos lengéscsillapító 
kiegyensúlyozza a 
motort, fogaskerék 
mechanizmus hosszú 

karral a könnyed 
vésésért.

Okos 
tipp

JET 719A Vésőgép

• Ajánlott alkalmazás: Professzionális gyártás 
• Belépő / kilépő teljesítmény (230 V): 780 / 550 W 
• Orsó fordulatai: 180–2900 ford./perc 
• Sebességek 5 
• Orsó távolsga az oszloptól: 190 mm 
• Max. emelés: 80 mm 
• Asztal mérete: 320 x 454 mm 
• Asztal dönthetősége: +45 °, 0 °, -45 ° 
• Gyorsbefogó tokmány: 1–16 mm
• Orsó befogatása: MK-2 
• Oszlop átmérője: 73 mm 
• Tokmány távolsága az alapzattól: 625 mm 
• Max. tokmány távolsága asztaltól: 400 mm 
• Hossz x szélesség x magasság: 677 x 434 x 1115 mm 
• Súly: 71 kg

JET JDP-17
Asztali 
fúrógép

BEMUTATÓ 
VIDEÓ

tavasz-igm
kód:

• Ajánlott alkalmazás: Barkács 
• Belépő teljesítmény (230 V): 350 W 
• Fordulatok: 580–2650 ford./perc 
• Sebességek: 8 
• Orsó távolsga az oszloptól: 104 mm 
• Max. emelés: 50 mm 
• Tokmány: max 13 mm 
• Asztal méretei: 160 x 160 mm 
• Oszlop átmérője: 47 mm 
• Súly 19 kg

Professzionális fúrógépek, amelyeket érdemel

• Precíz fúrómegvezetés lengéscsillapítóval 
• Állítható mélységütköző
• Állítható hosszütköző
• Függőleges munkadarab leszorító
• Öntöttvas asztal MDF deszkával

34 830 Ft
44 235 Ft áfaval
Listaár 47 054 Ft áfaval
Rend. kód: 121-JDP-8L

A kedvezményes kupon csak 
egy vásárlásra alkalmazható. 
Érvényes 2018.4.3-tól 5.31-ig

Az árak változtatásának jogát fenntartjuk. Az árak a 27 % ÁFA-t nem tartalmazzák. 
Az ajánlatban szereplő áruk felhasználói köre  az ipar, kereskedelem , kézművesség, A műszaki fejlesztés, a tervezés, valamint a hibás tartalomból eredő változtatás jogát fenntartjuk. 
A megadott árak a jelzett időszakra, és a készlet erejéig érvényesek.  Fotók és képek tájékoztató jellegűek, és eltérhetnek a valós elemektől.  

Kereskedő:

Az árak ÁFA nélkül és ÁFA-val vannak feltüntetve, 
érvényes2018.4.3-tól a készlet erejéig, legkésőbb 2018. 5.31-ig.

AKCIÓ

AKCIÓ

AKCIÓ

AKCIÓ

ÚJDONSÁG

230 V 400 V

229 650 Ft
291 656 Ft áfaval
Rend. kód: 121-JDP-15BM

281 400 Ft
357 378 Ft áfaval
Rend. kód: 121-JDP-17M

281 400 Ft
357 378 Ft áfaval
Rend. kód: 121-JDP-17T

107 150 Ft
136 081 Ft áfaval
Listaár 151 181 Ft áfaval
Rend. kód: 121-JBM-5

• Ajánlott alkalmazás: Professzionális gyártás 
• Belépő / kilépő teljesítmény: 780 / 550 W 
• Orsó fordulatai: 175–2900 ford./perc 
• Sebességek: 5 • Max. emelés: 127 mm 
• Orsó távolsga az oszloptól: 215 mm 
• Asztal mérete: 356 mm x 483 mm 
• Asztal dönthetősége: +90 °, 0 °, -90 ° 
• Gyorsbefogó tokmány: 1–16 mm 
• Orsó befogatása: MK-2 
• Oszlop átmérője: 80 mm 
• Tokmány távolsága az alapzattól: 1100 mm 
• Max. tokmány távolsága asztaltól: 660 mm 
• Max. acélba fúrás: 16 mm 
• Hossz x szélesség x magasság: 724 x 483 x 1676 mm 
• Súly: 85 kg

Faipari berendezések
Szerszámok és Gépek

w  w  w  .  k e n t e c h .  h  u

E-shop:   www.kentech.hu

1163 Budapest, Sárgarózsa utca 22
Tel.: +36-1-402-0210
Fax: +3-1-403-0940

info@kentech.hu
 www.maroszerszam.hu

www. kentech.hu
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JET Kefés csiszolóhenger 
Abralon-szemcseméret 80

JET Kefés csiszolóhenger, sárgaréz
bevonatú kötött acéldrót 0,3mm

JET Kefés csiszolóhenger, sárgaréz
bevonatú kötött acéldrót 0,3mm

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Kefés csiszolóhenger 
Abralon 121-RB1020P80 115 140 146 228
Kefés csiszolóhenger,
sárgaréz bevonatú kötött
acéldrót 0,3mm

121-RB1020TRE 100 320 127 407

Kefés csiszolóhenger,
sárgaréz bevonatú kötött
acéldrót 0,3mm

121-RB1020COR 100 320 127 407

Tengely kefés 
csiszolóhengerhez 121-RB1020 54 150 68 771

Okos tipp

JET Tengely kefés 
csiszolóhengerhez 250mm

A fa keféléséről egyre többet van szó és az ügyfelek által a legkeresettebb famegmunkálási mód. Rusztikus 
fabútorok gyártásánál a fa kefélése az egyik legfontosabb művelet. A cégünk kefélő gépekkel már 5 éve 
foglalkozik. Első kefés csiszológépünk a JBS22 volt és idővel kiterjesztettük kefés hengerek kínálatát JET 10-
20 Plus és DDS-225 dobcsiszolókra is.  

Kefés csiszológépek széles kínálatának és évek tapasztalatának köszönhetően asztalosok és ácsok fordulnak hozzánk. 
Ebben a cikkben ezért igyekszünk megválaszolni a leggyakrabb kérdéseket, amelyekkel találkozunk. Hogy a kefélt fa 
hatása ideális legyen és az ügyfél elvárásainak megfeleljen, néhány elvet be kell tartani. Hisszük, hogy az tanácsok, 
amelyeket ebben a cikkben olvas el, segítik a belépését fa kefélésének technológiájába és kefélt bútorok gyártásába.  

Különbség kézi és gépi kefélés között – kézi kefélés alatt elektromos kefés csiszológépet vagy sarokcsiszolót 
értünk felhelyezett kefével stabil kézi előtolással csiszolási mélység és előtolás sebességének beállítása nélkül. 
Kézi kefélés fő problémája a felület szabálytalan kefélése, kefe gyors elhasználódása és hosszú időtartam az kívánt 
eredményig. A gépi kefélés minden pontban ellenkező eredményt ér el. A stabil előtolás és csiszolási mélység 
beállításának lehetősége sokkal gyorsabban elért eredményt biztosít.  

Kefék fajtái – fa kefélésénél több típusú kefe kombinálható. Mindnek más a feladata. A keféket felosztjuk acél 
szálasra, abrazív nylonnal (általánosan 
Abralon elnevezéssel) vagy nylon szálasra 
abrazív nélkül. Következő fontos paramétere a 
keféknek a szálak keresztmetszete, legyen szó 
acél vagy nylon szálról. Az acél kefék a kefélés 
meggyorsítására szolgálnak, fa felületének 
gyors felsértésére és mély vésetek készítésére 
a fa felületén. Némely kemény faanyagnál 
csak abrazív nylon használata nem alkalmas, 
a kefélés szinte eredmény nélkül lenne. A 
szálak átmérője ún. nyomot hagy az anyagon. 
A vékony keresztmetszet gyorsan mélyül el és 
s széles szál gyorsan keféli a felületet, ezért a 
keresztmetszetek kombinálva vannak, hogy 
ideális eredményt érjünk el.  

• Választható kefés csiszolóhenger. 
• Előtolás fokozatmentes beállítása.
• Állítható magasságú skála. 
• Az egység pontos vezetése. 
• Belső bordázott henger a hatékonyabb hőelvezetésért. 
• Csiszolószalag egyszerű cseréje.

237 980 Ft
302 235 Ft áfaval
Listaár 341 534 Ft áfaval
Rend. kód: 121-1020M

A JET 10-20 asztali dobcsiszoló jelzői a teljesítmény, praktikusság és minimális helyigény. Az 1300 W 
erős motor, fokozatmentes előtolás és az egység pontos vezetése biztosítják az akár 3–75 mm vastag 
panel csiszolását. A munkadarab max. szélessége 255 mm egy ütemben és 505 mm két ütemben. A 
fokozatmentes előtolás elektronikus szabályozása tökéletes felületet biztosít.

• Ajánlott alkalmazás: Ezermester 
• Belépő teljesítmény 1300W 
• Fordulatok: 1400 ford./perc 
• Csiszolóhenger átmérője 125mm 
• Max. munkadarab szélessége 255 (510)mm 
• Csiszolószalag szélessége 75mm 
• Előtolás sebessége 0-3m/perc 
• Munkadarab vastagsága 0,8-75mm 
• Min. munkadarab hossza 60mm • Súly 44kg

JET 10-20 Plus Dobcsiszoló

• SandSmart technológia - Túlterhelés esetén az előtolási sebesség automatikus csökkentése. 
• Állítható előtolási sebesség 0–3 m/perc.
• Asztalmagasság digitális leolvasása. 
• A kiegészítő asztal alaptartozék. 
• Egyszerű váltás a lapok kefés megmunkálása, csiszolása és finiselése között. 
• 5 fajta kefe választható a különböző felületi struktúrákhoz. 
• A hengerkefe lecserélhető teljes értékű csiszolódobra. 
• Kerék masszív felépítése könnyű kezelésért. 
• Ékszíjjal hajtott egység. 

• Ajánlott alkalmazás: Professzionális gyártás 
• Belépő teljesítmény 2,2 kW • Fordulatok 1400/perc 
• Előtolás sebessége 0-3 m/perc • Kefe szemcsemérete 46G 
• Munkadarab vastagsága 2-100 mm 
• Min. munkadarab hossza 125 mm 
• Max. munkadarab szélessége 515 (1030) mm 
• Súly 155 kg

Anyagvastagság 
digitális 

megjelenése

SandSmart 
technológiával 
fokozatmentes 

előtolás

BEMUTATÓ 
VIDEÓ

JET JBS-22 Kefés csiszológép, 
46-os szemcseméret

920 360 Ft
1 168 858 Ft áfaval
Listaár 1 243 652 Ft áfaval
Rend. kód: 121-JBS22MA

A JET kefés csiszológép a régi fa hatást a kefés görgők általi fastruktúra kiemelésével éri el. A kiegészítők egyszerű 
váltást biztosítanak a lapok kefés megmunkálása, csiszolása és finiselése között. Lecek és betétek is csiszolhatók, 
akár 15 mm mélységig egalizálható (egységesíthető) a munkadarab vastagság. Ez egy egyedülálló multifunkcionális 
kefés csiszológép. Egy 46-os szemcseméretű kefés görgővel van ellátva, amely a forgásának köszönhetően a 
munkadarabból eltávolítja a farostokat.

Kefés csiszolóhenger JBS-22 géphez
Leírás Kód Ft Ft áfaval

Abralon szemcseméret 46 121-60-6005 335 762 426 418
Abralon szemcseméret 80G 121-60-6001 335 762 426 418
Abralon szemcseméret 120G 121-60-6002 335 762 426 418
Abralon szemcseméret 240G 121-60-6003 335 762 426 418
Csiszolóhenger ALU 
szemcseméret 80 121-60-6006 91 086 115 680

Okos tipp

Kefélt fa rusztikus dizájnja pár lépésbenCikk

...teljes cikk a www.igmtools.hu címen

A piros sávban megadott árak már az akciós árak a listaárak különböző %-ában képezve. 
A jelzett időszakra és a készlet erejéig érvényesek. www.kentech.huÉrvénye 2018.4.3-tól 5.31-igPLUSZ KEDVEZMÉNY 5 % tavasz-igm

kód:

Fa kefélésével tökéletesen kitűnik a fa struktúrája

Acél kefe használata – az acél kefe fa felületének gyors felsértésére szolgál, általában kemény fánál. Ha kisebb 
keresztmetszet van használatban (kb. 0,28 mm), kefélhető közepesen kemény faanyag is. Ha az acél drót kb. 0,5 mm 
keresztmetszettel rendelkezik, helyénvaló ezt a kefét csak kemény fára használni. Acél kefe használatánál mélyebb 
vésetek keletkeznek a fán, amelyek jó alapként szolgálnak további kiterjesztésre, vésetek éleinek lesimítására és 
kefélés hatásának intenzívebbé tételéhez. Acél kefe használatánál emlékezni kell arra, hogy feleslegesen ne terhelje 
túl túlságosan nagy csiszolási mélység beállításával. Ha túl nagy mélységet állít be, kitörhetnek a drótok és ezzel 
csökkenti élettartamát. Az acél kefénél nincs lehetőség rendszeres elhajlásra, azért nagyobb a teljesítménye.  

Abrazív nylon kefe használata – az abrazív nylon kefét sörték építik fel, amelyek abrazív szemcséket tartalmaznak 
különböző méretekben (G46, G80, G120, D240). Az abrazív szemcsék a kefék szálain hatékony kefélésre szolgálnak. 
Ezen kefék használatánál emlékezni kell arra, hogy a szálak nagyobb keresztmetszettel rendelkeznek, mégpedig akár 
1,7 mm (G46 szemcseméret). Minél finomabb a kefe szemcsemérete, annál kisebb a keresztmetszete a szálaknak 
és a kefélés hatása kisebb a fa felületére. A G240 szemcseméretű kefés henger 0,7 mm széles szálakkal rendelkezik, 
alkalmas fa felületek tisztítására és profilozott darabok csiszolására 15 mm profil mélységig. 

Ajánlott munkamenet – a kefélés menete a kívánt eredménytől és faanyagtól függ, mégis jó betartani néhány 
szabályt. Munka előtt ki kell választani, milyen struktúrát akar elérni, mélyet vagy felületit, milyen fát fog kefélni… 
Ezek szerint fog dönteni, milyen kefét használjon. 
Az alap eljárás az, hogy kitűnő struktúra legyen 
az eredmény. Először az acél kefét használja, 
amely keskeny és mély véseteket képez. Ezután 
az abrazív nylon kefével folytatja a munkát. Kezdi 
a durva kefétől és halad a finomabb kefékhez 
kisebb keresztmetszettel. Ezzel a munkamenettel 
kitűnő és mély fa kefélését éri el. Ha csak felület 
kefélést szeretne elérni, elég, ha csak abrazív nylon 
kefével kezd durva szemcsemérettel (G46). A szálak 
nagy keresztmetszetének köszönhetően felületi 
kefélés lesz az eredmény. Ezután jó finomabb kefét 
használni a szabályos vésetek tisztítására, amelyre 
a G80 szemcseméretű kefe alkalmas. A kívánt hatás 
eléréséhez szükséges az átmeneteket ismételni. 
Fontos tanács az anyag folytonos elfordítása. 
Gépen való átmenetnél egy irányban való elfésülés 
történik. 180°-ban való elfordítás után a kefélés 
felgyorsítható.  

A fa kefélésének folyamata specifikus és nem lehet leírni néhány pontban. Mégis hisszük, hogy 
kezdéshez segítségként szolgál ez a cikk. EGÉSZ 

CIKK

AKCIÓ

AKCIÓ

Egy kis csiszológép, amely nagyszerű lehetőségeket rejt magában



3

JET DDS Kéthengeres csiszolók
• A robusztus gépszerkezet alkalmas folyamatos üzemelésre. 
• A hátsó henger precíz beállítási rendszere az első hengerhez igazítva. 
• A csiszoló szalag gyors cseréje a beépített klippek segítségével. 
• 75 mm vagy 100 mm széles csiszolószalag. 
• Gumírozott görgők biztosítják a minőségi, pontos csiszolást. 
• Az asztalemelést négy menetes rúd biztosítja. 
• Szállítószalag két sebességgel. 
• Egymenetes csiszolási vastagság akár 1,5 mm-ig. 
• Végső finom felület egyetlen menetben. 
• 0,2 mm pontosság a teljes szélességben.

A kéthengeres JET DDS 
sorozatú kefés csiszológép 
kemény és puha fa kefélésére 
szolgál és a bútordarabok, 
építőelemek felületének 
végső megmunkálására vagy 
egalizálására szolgál. A kefés 
csiszológép felépítésének 
köszönhetően a professzionális 
gépek robusztus sorába tartozik 
és ipari, mindennapi üzemre 
alkalmas.

A JET famegmunkáló gépek nem csak kis 
műhelyekbe vannak szánva, felület profi 
csiszolására is alkalmasak. A JET DDS kéthengeres 
csiszológép profik elvárásai szerint van tervezve 
és két szélességben érhető el, hogy minél jobban 
megfeleljen ügyfeleinek.

A JET DDS kéthengeres csiszoló úgy van tervezve és 
felépítve, hogy megállja helyét a professzionális vagy 
ipari gyártában. A gép 
masszív, egyszerűen 
kezelhető és könnyen 
karbantartható. 
Felhasználás sok 
lehetőségével 
a JET DDS-225 
kéthengeres csiszoló 
nagyon hatékony 
befektetéssé válik...

• Ajánlott alkalmazás: Professionális gyártás 
• Belépő teljesítmény 3,7/5,5 kW
• Fordulatok 1400/perc
• Előtolás sebessége 2 vagy 3 m/perc 
• Munkadarab vastagsága 0,8-133 mm 
• Min. munkadarab hossza 230 mm 
• Csiszolószalag szélessége 75 vagy 100 mm 
• Max. munkadarab szélessége 635 mm
• Súly 332/440 kg

Végső felület egyetlen átmenettel

A tengely szíjtárcsával és csapágyakkal 
van felszerelve a pontos és egyszerű 
beszerelésért. A tengely és kefe 
összerszerelése és gépbe helyezése 
egyszerű és gyors.

A kefés csiszolóhenger fa kefélésére és tisztítására szolgál 
acél kefével való csiszolás után. Ez a típus felület javítására 
szolgál felújításnál vagy profilozott anyagok 
csiszolásánál sekély profillal. 

JET Kefék tengelye 
szíjtárcsával és 
csapágyakkal DDS

JET Kefés henger sárgaréz acél dróttal 
0,3mm DDS

JET Kefés csiszolóhenger Abralon 
DDS, szemcseméret 80G

A JET famegmunkáló gépek 
nem csak kis műhelyekbe 
vannak szánva

Kefés henger sárgaréz acél dróttal a fa struktúrájának 
felsértésére és kemény és puha fa fő csiszolására szolgál. Ez 
a típus bútordarabok és építőelemek gyártásánál 
a felületi megmunkálásra. 

JET 22-44 OSC Oszcilláló 
dobcsiszoló

• Ajánlott alkalmazás: Professzionális gyártás 
• Belépő teljesítmény 2300W 
• Fordulatok: 1400 ford./perc
• Csiszolóhenger átmérője 125mm
• Előtolás sebessége: 0-3 m / perc 
• Munkadarab vastagsága 0,8-100mm 
• Min. munkadarab hossza 60mm 
• Max. munkadarab szélessége 560 (1120)mm 
• Csiszolószalag szélessége 75mm 
• Oszcilláció: 70/perc • Súly 159kg

SandSmart technológiával 
fokozatmentes előtolás

• Egyedülálló „Smart Sand“ technológia
• Fokozatmentes előtolás
• Öntöttvas alap és függesztő szerkezet
• Belső bordázott henger a hatékonyabb hőelvezetésért
• Csiszolószalag egyszerű cseréje
• Állvány tárolóval alaptartozék
• Csiszolópapír egyszerű felfeszítése.

Megbízható, minőségileg felépített JET 
dobcsiszolók egyszerű csiszolószalag cserével.

Csiszolószalagok dobcsiszolóihoz
605 960 Ft
769 570 Ft áfaval
Listaár 825 095 Ft áfaval
Rend. kód: 121-2244M

A JET 22-44 OSC oszcilláló dobcsiszoló finom csiszolásra, kiegyenlítésre 
és egyéb finiselő munkaműveletekre szolgál. A felületkezelés függ a 
csiszolópapír szemcseméretétől. A „Sand Smart“ intelligens előtolási 
egység az előtolást túlterhelés esetén automatikusan szabályozza. Az 
előtolási sebesség állítható 0–3 m/perc tartományban. Az optimális 1400 

Az oszcilláló mozgás finom felületet biztosít a 
megmunkálandó anyagnak, ugyanakkor növeli a 
csiszolószalag élettartamát. A dobcsiszoló egyedülálló 
Sand Smart technológiát használ, amely lehetővé 
teszi az előtolás automatikus csökkentését a túlzott 
anyagleszedés megakadályozása érdekében az 
egyenetlen munkadarabról.

10-20 Plus, 22-44 OSC 
csiszolókhoz DDS csiszológépekhez

Vászon csiszolószalag tekercsben 
100mm x 25m antisztatikus

Vászon csiszolószalag tekercsben 
76mm x 25m antisztatikus

Vászon csiszolószalag tekercsben 
100mm x 25m standard

Vászon csiszolószalag tekercsben 
76mm x 25m standard
Szemcseméret Kód Ft Ft áfaval

60 M402-725060 7 148 9 078
80 M402-725080 6 795 8 630
100 M402-725100 6 795 8 630
120 M402-725120 6 795 8 630
150 M402-725150 6 795 8 630
180 M402-725180 6 795 8 630

Szemcseméret Kód Ft Ft áfaval

60 M401-725060 13 589 17 259
80 M401-725080 11 720 14 885
100 M401-725100 11 720 14 885
120 M401-725120 11 720 14 885
150 M401-725150 11 720 14 885
180 M401-725180 11 720 14 885

Szemcseméret Kód Ft Ft áfaval

60 M402-125060 9 394 11 931
80 M402-125080 8 938 11 352
100 M402-125100 8 938 11 352
120 M402-125120 8 938 11 352
150 M402-125150 8 938 11 352
180 M402-125180 8 938 11 352

Szemcseméret Kód Ft Ft áfaval

60 M401-125060 17 876 22 703
80 M401-125080 15 413 19 575
100 M401-125100 15 413 19 575
120 M401-125120 15 413 19 575
150 M401-125150 15 413 19 575
180 M401-125180 15 413 19 575

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Kefés csiszolóhenger 
DDS-225-höz 121-RB225TRE 241 920 307 239
Kefés csiszolóhenger 
DDS-237-höz 121-RB237TRE 241 920 307 239

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Kefés csiszolóhenger 
DDS-225-höz 121-RB225P80 310 220 393 980
Kefés csiszolóhenger 
DDS-237-hez 121-RB237P80 310 220 393 980

Mint első a sorban 
van használva gyors 
és hatékony struktúra 
készítésére.

Mint második a sorban 
van használva acél drótos 
kefe után.

Okos tipp

Cikk

EGÉSZ 
CIKK

...teljes cikk a www.igmtools.hu címen

=
Leírás Kód Ft Ft áfaval

Kefék tengelye DDS-225-höz 121-RB225S 98 230 124 753
Kefék tengelye DDS-237-hez 121-RB237S 105 000 133 350

++

DDS-237DDS-225

1 147 400 Ft
1 457 198 Ft áfaval
Listaár 1 619 111 Ft áfaval
Rend. kód: 121-DDS-225

Kitűnő felület kompromisszumok nélkül

ford./perc fordulatszám kitűnően 
sima felületet biztosít. A gép egy 
kijelzővel felszerelt, mely a 
munkadarab vastagságát 
mutatja.

A piros sávban megadott árak már az akciós árak a listaárak különböző %-ában képezve. 
A jelzett időszakra és a készlet erejéig érvényesek. www.kentech.huÉrvénye 2018.4.3-tól 5.31-igPLUSZ KEDVEZMÉNY 5 % tavasz-igm

kód:

antisztatikus

standard

AKCIÓ

AKCIÓ

1 788 646 Ft
2 271 581 Ft áfaval
Rend. kód: 121-DDS-237T
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JET 31A Kombinált csiszológép

• Ajánlott alkalmazás: Professzionális 
• Belépő teljesítmény (230 V): 1,95 kW 
• Korong fordulata: 2400 ford./perc 
• Csiszolókorong: 300 mm 
• Korong asztal méretei: 230 x 420 mm 
• Korong asztal döntése: -15– +45° 
• Szalag sebessége: 12 m/s 
• Csiszolószalag: 150 x 1220 mm 
• Csiszolószalag asztal méretei: 190 x 330 mm 
• Csiszolószalag asztal döntése: -45– 0° 
• Súly: 110 kg

• Szilárd konstrukció öntvényből és forrasztott acélból. 
• A szalag pozícionálható és rögzíthető bármilyen szögben 0°-tól 90°-ig. 
• Szalag döntésének indexálása 0°, 45° és 90° pozíciókban. 
• Pontosan csiszolt öntvény asztalok hornyokkal. 
• A csiszolókoron gasztala dönthető -15°-től +45°-ig. 
• Az öntvény asztalok pontos csiszolást biztosítanak. 
• Csiszolószalagok egyszerű cseréje. 
• 300mm kiegyensúlyozott korong minőségi csiszolást biztosít. 
• Alkalmas csiszolószalag rögzítéséhez  tépőzárral.

A JET kombinált csiszológép professzionális 
használatra szolgál és teljesen versenyképes 
más gyártók által gyártatott ipari gépekkel 
szemben. A kombinált csiszológép stabil 
és pontos a kiválóan minőségi öntvény 
asztaloknak és alapzatnak préselt acélból 
köszönhetően. A pontosan csiszolt 
asztalok egyszerűen beállíthatók úhy, 
hogy a csiszolószalag és asztal között 
csak minimális rés legyen, hogy a munka 
maximálisan biztonságos legyen.

Profi és elérhető

368 930 Ft
468 542 Ft áfaval
Listaár 499 669 Ft áfaval
Rend. kód: 121-31AM

JET JBG-200 Kétkorongos köszörűgép
• Minőségi burkolt csapágyak. 
• Motor öntöttvas burkolata.
• Állítható szerszámtámasz. 
• Állítható biztonsági fedél.
• Munkaterület megvilágítása.

• Belépő teljesítmény: 650 W 
• Fordulatok: 2950 ford./perc 
• Súly 17 kg

• Ajánlott alkalmazás: Barkács 
• Belépő teljesítmény 400 W 
• Fordulatok 1450/perc 
• Csiszolókorong átmérője 152 mm 
• Szalag szélessége 100 mm 
• Szalag sebesége 4,8m/s • Súly 19 kg

• Szögállító a T horonyban.
• Dönthető szalagcsiszolókar.
• Öntött alumínium asztal.
• Csiszolószalag gyors cseréje.

48 480 Ft
61 570 Ft áfaval
Listaár 65 499 Ft áfaval
Rend. kód: 121-JSG-64

JET JSG-64 Kombinált csiszológép

159 410 Ft
202 451 Ft áfaval
Listaár 224 943 Ft áfaval
Rend. kód: 121-JSG-96M

Csiszológép

• Ajánlott alkalmazás: Ezermester 
• Belépő teljesítmény 950 W 
• Fordulatok 1400/perc 
• Csiszolókorong átmérője 230 mm 
• Szalag szélessége 150 mm 
• Max. munkadarab magassága 290/115 mm 
• Szalag sebesége 10m/s • Súly 40 kg

JET JSG-96 Kombinált 
csiszológép

Kombinált csiszológép finoman csiszolt öntöttvas asztallal, ami 
dönthető 45°-ban. A derékszögben elhelyezkedő két T-nyílás a 
derékszög, illetve szögütköző felfogására szolgál. Az integrált 
elszívó külön átállítás nélkül alkalmas mindkét egységre. A gép 
szerelhető asztalra, vagy a külön megvásárolható állványra.

Állvány csiszológéphez

72 250 Ft
91 758 Ft áfaval
Rend. kód: 121-708597

• Csiszolótárcsa átmérője 230 mm.
• Öntöttvas asztal 45° és 90° beállítással.
• Csiszolószalag dönthető függőleges / vízszintes irányban.
• A csiszolószalag grafit alaplapon csúszik. 
• Integrált elszívó csonk 100 mm.
• Szalag szélessége 150 mm.

JET OES-80CS Oszcilláló 
élcsiszológép

• Ajánlott alkalmazás: Professzionális gyártás 
• Belépő / Kilépő teljesítmény (400V): 2,8 / 1,4 kW 
• Szalag sebessége: 16 m / mp 
• Csiszolási magasság: 125 mm 
• Asztal méretei: 250 x 750 mm 
• Asztal dönthetősége: 0 - 90° 
• Súly: 120 kg

Az oszcilláló élcsiszológép használható élek csiszolására. A 
percenkénti 50 oszcilláló mozgás teljesen karcmentes felületet 
ad. A masszív öntöttvas asztal könnyedén állítható fel-le, ezáltal a 
csiszolópapír teljes felülete kihasználható. A tengely gumírozott, 
ami biztosítja a csiszolószalag erőteljes meghajtását. A feszítés 

• Csiszolás vízszintes vagy függőleges helyzetben és bármilyen szögben. 
• A rezgés 50 löket/perc tökéletes végeredményt biztosít. 
• Robusztus, állítható magasságú öntöttvas asztal.
• Gumírozott görgők. 
• Állítható magasságú asztal. 
• Állvány tárolóval.

0–90° szalag döntése

és az oszcillálás egyszerűen állítható. Az erős acél alapzat növeli a 
stabilitást, minimalizálja a vibrációt. A csiszológép nagy tárolóval 
rendelkezik a csiszolószalagok tárolására. Alkalmas műhelyek számára, 
helyszíni szereléshez és ezermestereknek is.

BEMUTATÓ 
VIDEÓ

JET JSSG-10 
Vizes köszörűgép

Nagyon hatékony vizes köszörűgép 
vésők, kések, szerszámok élezésére. A 
köszörűkő alsó része vizes kádba van 
merítve, ezzel a köszörűkő forgatásával 
folyamatosan víz kerül a csiszolt 
felületre, így megakadályozva az 
anyag túlhevülését. Masszív és nagy 
teljesítményű motor fokozatmentes 
sebességgel.

• Csiszolókorong 250 mm.
• Fordulatszám-szabályozás.
• Gazdag felszereltség az árban.
• Gazdag kiegészítő választék.

• Belépő teljesítmény 160 W 
• Fordulatok 90-150/perc 
• Csiszolókorong 250 x 50 mm 
• Bőr hónoló korong 230 x 30 mm 
• Súly 15 kg

Alapfelszerelés tartalmazza: 
• Csiszolótárcsa D250 mm (Code 121-708042) 
• Csiszoló polírozó párna (Code 121-708043) 
• Kő lehúzó (Code 121-708017) 
• Basic szerszámtartó egyenes (Code 121-708029) 
• Brüsszel csiszoló paszta (kód: 121-708023) 
• Szögmérő az élezendő szerszámhoz (Code 121-708041) 
• Szögbeállító (Code 121-708033) 
• A tartókar (kód: 121-708039) 
• Egy oktató videó DVD

Széles tartozékprogram
a különböző szerszámok 
felfogására....

91 550 Ft
116 269 Ft áfaval
Listaár 129 401 Ft áfaval
Rend. kód: 121-JSSG-10M

Összehasonlítható vizes csiszológépet 
nem fog találni

BEMUTATÓ 
VIDEÓ

Csiszolókorong 
egyengető gyémánt

Kő szemcseméret 
javítására

Készítmény 
esztergakésekre

Tartó nagy kések 
élezésére

Dönthető szerszám 
asztal rögzítéssel

Támasztókar 
kiterjesztése

Szög 
készítmény

Profil hónoló 
korong

Készítmény faragó 
vésőkre

Készítmény 
ollókra

Oldalsó 
támasztókar

Hónoló 
fényesítőpaszta

Alapkészülék kiegészítő 
támasztókarral

Élcsiszológép az ön elvárásaira

Leírás Kód Ft Ft áfaval

1 Kő szemcseméret javítására 121-708017 5 230 6 643

2 Csiszolókorong egyengető 
gyémánt 121-708018 17 040 21 641

3 Készítmény
esztergakésekre 121-708020 6 620 8 408

4 Tartó nagy kések élezésére 121-708021 8 710 11 062
5 Hónoló fényesítőpaszta 121-708023 5 230 6 643
6 Készítmény faragó vésőkre 121-708025 4 180 5 309
7 Készítmény ollókra 121-708026 8 710 11 062
8 Oldalsó támasztókar 121-708027 3 850 4 890
9 Profil hónoló korong 121-708028 11 830 15 025
10 Szög készítmény 121-708031 4 180 5 309

11 Dönthető szerszám asztal 
rögzítéssel 121-708034 4 870 6 185

12 Támasztókar kiterjesztése 121-708040 5 580 7 087

1211

109

1 2 3 4

875 6

57 390 Ft
72 886 Ft áfaval
Listaár 80 963 Ft áfaval
Rend. kód: 121-JBG-200

AKCIÓ

AKCIÓ

AKCIÓ

AKCIÓ

AKCIÓ

A piros sávban megadott árak már az akciós árak a listaárak különböző %-ában képezve. 
A jelzett időszakra és a készlet erejéig érvényesek. www.kentech.huÉrvénye 2018.4.3-tól 5.31-igPLUSZ KEDVEZMÉNY 5 % tavasz-igm

kód:

329 173 Ft
418 050 Ft áfaval
Rend. kód: 121-OES-80CST
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• Szalagfűrészlap 6 mm alaptartozék.
• Erős öntött alumínium asztal.
• Modellezési munkákra alkalmas.
• Pontos szögütköző.
• Az asztal dönthető 45°-ig.
• Asztalvilágítás.

• Ajánlott alkalmazás: Barkács • Belépő teljesítmény (230 V): 350 W • Súly: 17 kg 
• Szalag sebessége: 670 m/perc • Szalag szélessége min. / max.: 6 / 10 mm 
• Max. vágás szélessége: 230 mm • Max. vágás magassága: 80 mm• Asztal dönthetősége: 0 ° - 45 °

Utolsó JWBS-18 
szalagfűrészek 
kiárusítása

Kis asztali szalagfűrész 
jól kiegyensúlyozott 
kerékkel, hagyományos 
és pontos munkákhoz. 
A maximális vágási 
magasság 80 mm.

JET JWBS-9 Asztali 
szalagfűrészgép

Kis asztali szalagfűrész jól kiegyensúlyozott kerékkel, hagyományos és pontos munkákhoz. A stabil asztal 45°-
ig dönthető. A gép csendes 350W indukciós motorral és asztalvilágítással van felszerelve. A maximális vágási 
magasság 80 mm. A +/- 60°-ban állítható szögütköző alumínium profillal együtt.

49 290 Ft
62 599 Ft áfaval
Listaár 66 599 Ft áfaval
Rend. kód: 121-JWBS-9M

JET JWBS-18Q Szalagfűrész 
gép

Egyedülálló JET szalagfűrészgép professzionális munkához megfelelő paraméterekkel és szerkezettel. Ez a szalagfűrészgép 
mindenfajta munkára alkalmas. Nálunk mindenki talál magának valót, barkácstól a professzionális fokozatig.

BEMUTATÓ 
VIDEÓ

Rendkívül stabil 
szerkezet TSC 
(Trianguar Stability 
Control).

476 080 Ft
604 622 Ft áfaval
Listaár 687 266 Ft áfaval
Rend. kód: 121-JWBS-18QT

JET JWBS-14Q Szalagfűrész gépKét sebességfokozattal, kiegyensúlyozott öntöttvas kerékkel, zárral, és öntöttvas, -10° és + 45° tartományban 
dönthető asztallal rendelkezik. Az asztal elejére és a végére rögzített párhuzamvonalzó kissé az öntöttvas asztal 
fölé ér. Az asztal alatti csapágyak és görgők közötti pontos szalagvezetés ideális vágási minőséget biztosít, és 
egyúttal növeli a szalagfűrészlap élettartamát is. A gép biztonsági kapcsolóval és elektromechanikus motorfékkel 
van felszerelve, a szalagcsere egyszerűen elvégezhető.

• Ajánlott alkalmazás: Professzionális gyártás 
• Belépő kilépő teljesítmény (230 V) 950 / 550 W 
• Szalag szélessége 3 - 25 mm 
• Max. vágás szélessége 350 mm 
• Max. Vágás magassága 200 mm 
• Asztal méretei 500 x 385 mm 
• Asztal dönthetősége -10° – 45° 
• Súly 90 kg

Átlagos paraméterek, 
de maximális 
kihasználhatóság

Asztal 
dönthetősége 

-10° – 45°

Pontos és 
beállítható 

szalagvezetés

JET Mobil talp 
gépekhez

Állítható acél szerkezet görgővel. 
A hátoldalon 2 rögzített kerék, elöl 2 zárható kerék. 
A kisebb méret 460-610 mm gépalaphoz illik 250 kg súlyig. 
A nagyobb méret 610-860 mm gépalaphoz alkalmas max 
500 kg súllyal.

250 kg-ig 500 kg-ig

Okos tipp

• Ajánlott alkalmazás: Professzionális gyártás 
• Belépő/kilépő teljesítmény (400V) 4,25/ 2,2 kW 
• Szalag szélessége 3 - 32 mm 
• Szalag hossza 3480 mm 
• Szalag sebesége 550 a 970 m/perc 
• Max. vágás szélessége 460 mm 
• Max. Vágás magassága 300 mm 
• Asztal méetei 485 x 485 mm 
• Asztal dönthetősége -10° – 45° 
• Kerék átmérője 470 mm 
• Súly 165 kg

Induljon el a szalagfűrészek világába

Modellező műhelybe ajánlott JET JSS-16MA Asztali dekopírfűrész
• Munkaasztal akár 45° döntéssel. 
• Munkafelület lefújása egyszerűbb és pontosabb vágásért. 
• Erős kommutátor motor. 
• Öntvény alapzat jobb stabilitásért és vibrációk csökkentésért.

Az elektromos JET dekopírfűrész erős kommutátor DC motorral van felszerelve 
folytonos oszcilláció szabályozással (400-1.600 / perc). Nagy asztal (410 x 254 
mm) vágás 406 mm maximális magasságával és dönthető akár 45° szög alatti 
vágásra. A fűrészgép fűrészlapok ékes rögzítésével van szállítva, de használható 

• Ajánlott alkalmazás: Barkács 
• Belépő teljesítmény (230 V): 90 W 
• Fúrészlap oszcillációja: 400 - 1600 / perc • Fűrészlap hossza: 127 mm 
• Oszcilláció hossza: 15 mm • Fűrészlap szélessége: min. / max. 0,5 mm / 2,8 mm 
• Vágás maximális szélessége: 406 mm • Vágás maximális magassága 90°: 50 mm 
• Asztal méretei: 410 x 253 mm • Asztal döntése: 0° až 45° • Elszívás átmérője: 35 mm 
• Hossz x szélesség x magasság 620 x 285 x 325 mm • Súly 11 kg

43 930 Ft
55 792 Ft áfaval
Listaár 61 989 Ft áfaval
Rend. kód: 121-JSS-16MA

Okos 
tipp

1510mm szalagfűrészek JET JWBS-9M-hez
Szélesség x vastagság Fogmagasság Kód Ft Ft áfaval

6 x 0,5mm 4 M200-001 1 539 1 955
8 x 0,5mm 5 M200-002 1 562 1 984
10 x 0,5mm 6 M200-003 1 585 2 013

3480mm szalagfűrészek JET JWBS-18Q-hiz2560mm Szalagfűrészlapok JET JWBS-14Q-hoz
Szélesség x vastagság Fogmagasság Kód Ft Ft áfaval

6 x 0,5 mm 4 M202-001 2 383 3 027
8 x 0,5 mm 5 M202-002 2 440 3 099
10 x 0,6 mm 6 M202-003 2 497 3 172
12 x 0,6 mm 7 M202-004 2 554 3 244
15 x 0,6 mm 7 M202-005 2 611 3 316
20 x 0,6 mm 8 M202-006 3 067 3 896
25 x 0,6 mm 8 M202-007 3 284 4 171

Szélesség x vastagság Fogmagasság Kód Ft Ft áfaval

6 x 0,5 mm 4 M201-001 1 995 2 534
8 x 0,5 mm 5 M201-002 2 030 2 579
10 x 0,6 mm 6 M201-003 2 075 2 636
12 x 0,6 mm 7 M201-004 2 121 2 694
15 x 0,6 mm 7 M201-005 2 155 2 737
20 x 0,6 mm 8 M201-006 2 543 3 230
25 x 0,6 mm 8 M201-007 2 736 3 475

Szalagfűrészlapok JET szalagfűrészekhez
Szétválasztott, élezett.

sima fűrészlap is. A 
lazító irányító tárcsa 
a gyors és egyszerű 
cserét biztosítja. A 
ventilátor a vágás 
helyét tisztán és jól 
láthatón tartja. A nehéz 
öntvény alapzatnak 
köszönhetően a gép 
stabil és minimális 
vibrációkkal 
rendelkezik.

KIÁRUSÍTÁS

AKCIÓ

AKCIÓ

AKCIÓ

AKCIÓ

A piros sávban megadott árak már az akciós árak a listaárak különböző %-ában képezve. 
A jelzett időszakra és a készlet erejéig érvényesek. www.kentech.huÉrvénye 2018.4.3-tól 5.31-igPLUSZ KEDVEZMÉNY 5 % tavasz-igm

kód:

32 040 Ft
40 691 Ft áfaval
Listaár 43 290 Ft áfaval
Rend. kód: 121-708118

35 250 Ft
44 768 Ft áfaval
Listaár 47 633 Ft áfaval
Rend. kód: 121-708119

341 428 Ft
433 614 Ft áfaval
Rend. kód: 121-JWBS-14QM
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JET Asztalszélesítő 
550x800mm

Maximális vágási szélesség 
az oldalsó asztallal megnő 
860 mm-re.

Okos 
tipp

Ideális műhelyekben és helyszíni szereléshezJET JTS-10 Körfűrészgép 
állvánnyal

• Ajánlott alkalmazás: Barkács 
• Belépő teljesítmény (230V) 1500 W 
• Korong 254 x 30 mm 
• Fordulatok 4500/perc 
• Max. vágás szélessége 410 mm 
• Vágás magassága akár 80 mm 
• Súly 37 kg

BEMUTATÓ 
VIDEÓ

• Állvánnyal együtt.
• Erős motorfékkel.
• Dönthető és állítható fűrészlappal.
• Szögütköző.
• Párhuzamos vezető.
• Bal, jobb és hátsó asztalszélesítő.
• HM fűrészlap alaptartozék.

Nagyon népszerű gép tömör 
fa és bútorlapok vágására. 
Impozáns 80 mm vágási 
magasság. A párhuzam 
vezető a fűrészlap mindkét 
oldalán felszerelhető. Ideális 
barkácsolók számára, 
karbantartáshoz és helyszíni 
szereléshez.

70 120 Ft
89 053 Ft áfaval
Listaár 95 411 Ft áfaval
Rend. kód: 121-JTS-10M

Ideális fűrész műhelybe

142 740 Ft
181 280 Ft áfaval
Listaár 209 785 Ft áfaval
Rend. kód: 121-JTS-315SPM

230 V

Hátsó
asztalhosszabbító 
alaptartozék

Excentrikus 
szorító 
nagyítóval

• Toló asztal a pontos vágásokhoz.
• Egyfázisú vagy háromfázisú kivitel. 
• Indukciós motor fékkel.
• Hosszütköző excentrikus befogással.

• Ajánlott alkalmazás: Ezermester 
• Belépő teljesítmény 2,2kW (230V) / 3,1kW (400V) • Korong 315 x 30 mm 
• Fordulatok 2800/perc • Korong dönthetősége 0° – -47° 
• Max. Vágás magassága 90 mm

Horganyzott acél fűrészgép, 
használható műhelyben vagy 
építkezésen. A lábak leszerelése után 
könnyen szállítható furgonban vagy 
akár személyautóban is. Leginkább 
hasító vágásra használt fűrészgép, 
Toló asztal (alaptartozék) segítségével 
viszont könnyen használható 
precíz függőleges vagy szög alatti 
vágásokhoz is.

142 740 Ft
181 280 Ft áfaval
Listaár 209 785 Ft áfaval
Rend. kód: 121-JTS-315SPT

400 V

Bajnok saját árkategóriájában

JET JTS-315SP Körfűrészgép 
építkezésre és műhelybe

JET JTS-254 Mobil körfűrészgép 
állvánnyal
• Körfűrészlap döntésének kényelmes beállítása. 
• Vágás mélységének egyszerű beállítása. 
• Pontos alumínium asztal kocsival. 
• Integrált hosszanti vonaltó döntés lehetőségével. 
• Szögvonalzó tolókocsira való rögzítés lehetőségével. 
• Markolat és kerekek egyszerű kezelésért és szállításért. 
• Dönthető alapzat.

Csomagolás tartalma: 
• Körfűrészlap Z36 
• Párhuzamos vonaltó integrált munkafelület 
kiterjesztésével 
• Rövidítő asztal szögvonalzóval 
• Dönthető alapzat egyszerű használatért

A JET JTS-254 egy teljesen felszerelt kompakt gép 
építéseken, szereléseken való munkára vagy barkácsok 
számára fával való munkára. Az okos felépítés a 
pontosságot, hatékonyságot és egyszerűséget 
kombinálja minimális méretekkel. A markolatnak és 
kerekeknek köszönhetően a fűrészgép egyszerűen 
szállítható autóban szerelésekre.

• Ajánlott alkalmazás: Ezermester • Belépő teljesítmény (230 V): 1,8 kW 
• Sebesség terhelés nélkül: 4500 ford./perc 
• Korong átmérője: 254 (30) mm • Döntés: 0–45 ° 
• Max. vágás mélysége 45 ° és 90 ° szögnél: 65 és 90 mm 
• Max. munkadarab szélesség: 640 mm • Elszívás: 65 mm 
• Méretek (HxSzxM): 640x730x470 mm • Súly: 25 kg

154 650 Ft
196 406 Ft áfaval
Listaár 210 605 Ft áfaval
Rend. kód: 121-JTS-254M

JET Formatizáló körfűrészgépek elővágó nélkül

Nem csak fűrészgép, minőségi kisegítő vagyok

534 530 Ft
678 854 Ft áfaval
Listaár 732 437 Ft áfaval
Rend. kód: 121-JTS-600XLT

• Erős és precíz formatizáló asztal eloxált, extrudált alumíniumból.
• Könnyű kezelhetőség és egyszerű karbantartás.
• Formatizáló asztal hosszúsága 1300 mm. 
• Erős és stabil konstrukciójú géptest. 
• Masszív öntöttvas fűrész egység tartó. 
• Öntöttvas szabályozó kerekek.
• Pontos szögmérés szögütköző 
segítségével, ütközőpontokkal.

• Belépő teljesítmény (400 V) 2,5 kW 
• Korong 250 x 30 mm 
• Fordulatok 4000 ford./perc 
• Korong dönthetősége 0° – 45° 
• Max Vágás magassága při 45°/ 90° je 54 / 80 mm 
• Maximális vágás hossza/szélessége 1300 / 610 mm 
• Súly 157kg

A JET JTS-600XL professzionális körfűrészgép, amely 1300 mm hosszig precíz vágást biztosít tömörfa 
és nagy felületű anyagok vágása esetén. Kompakt méretének köszönhetően kis- és közepes méretű 
műhelyek számára ideális. Nagy felületű anyagok faragására is alkalmas. A formatizáló körfűrészgép 
megfelelően kiválasztott fűrészlap használatával alkalmas laminált bútorlapok pontos vágására is, de 
nem éri el az elővágó nyújtotta minőséget.

Fűrész szerelésekre és 
ellenálló szállításkor

Okos 
tipp

Asztalos 
görgős bak, 
magaság 
685-1080mm

Összecsukható görgős bak. 
Az állvány barkács műhelybe 
alkalmas. Gyors és egyszerű 
használat. Egyszerű felépítés. 
Maximális terhelés 60 kg-ig.

7 310 Ft
9 284 Ft áfaval
Rend. kód: 125-675120

Adagoló kis 
darabok vágsára

Könnyű, 110mm 
hosszú műanyag 
adagoló kis darabokra 
vágás közben pl. 
körfűrészgépen. 
Tartsa az ujjait 
elegendő távolságban 
a körfűrésztől és 
nagyobb biztonságért.

840 Ft
1 067 Ft áfaval
Rend. kód: 125-675346

• Mérési tartomány +/- 180°.
• Felbontással 0,1°.
• Automatikus kikapcsolás. 
• Értékrögzítés lehetősége. 
• Vízálló.
• Beépített mágnes.

IGM Fachmann FDU-001 
Digitális szögmérő

9 890 Ft
12 561 Ft áfaval
Listaár 14 146 Ft áfaval
Rend. kód: FDU-001

Univerzális leszorító, bármely fémfelületen vagy 
vonalzón tudjuk használni nút, vagy bármilyen 
előjelölés nélkül a MagJig mágneseknek 
köszönhetően. Nincs szükség univerzális talpra, 
mindegyik mágnes húzóereje 44 kg. A jobb és bal 
oldalán is használható, vágás előtt és után is. A 
beállítás gyors és az elhelyezés pontos.

Vízszintes leszorító 
Magswitch

19 430 Ft
24 677 Ft áfaval
Rend. kód: 132-542352

AKCIÓ

AKCIÓ

AKCIÓ

AKCIÓ

AKCIÓ

A piros sávban megadott árak már az akciós árak a listaárak különböző %-ában képezve. 
A jelzett időszakra és a készlet erejéig érvényesek. www.kentech.huÉrvénye 2018.4.3-tól 5.31-igPLUSZ KEDVEZMÉNY 5 % tavasz-igm

kód:

19 120 Ft
24 283 Ft áfaval
Rend. kód: 121-10000811
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• Csúszó orsóház elektromos fordulat szabályozással és digitális kijelzővel 
egyszerű beállításra. 
• Orsó zárolása indexációval nyílások egyenletes fúrására, hornyok marására 
és más műveletekre. 
• Vákuumos befogó rendszer munkadarab gyors befogatására. 
• Két lámpa az ideális megvilágításra.
• Levegőfúvóka por és forgácsok egyszerű tisztítására. 
• Befogó hegyek készlete vizuális összehasonlításra.
• Újonnan tervezett támaszték a véső jobb mozgását teszi lehetővé.
• Szegnyereg hegyének kitolása lézerelt skálával.
• Esztergaágy kiterjesztésének elhelyezésének két pozíciója. 
• Befogó hegy kiütője sárgaréz csúccsal nem sérti a befogó hegyet. 
• A tároló polcnak köszönhetően a kulcsok és hegyek kéznél vannak.
• A szegnyeregben értékelni fogja a tároló helyet tartozékok tárolására. 
• Ergonomikusan alakított és krómozott irányító karok. 
• Biztonsági kapcsoló mágneses felfogatással bárhova rögzíthető a gép testén. 
• Zárt motor külső hűtőrendszerrel.
• 762mm nagy homlok lemez kulccsal lazításhoz.
• 355mm hosszú támaszték.
• Befogó hegy golyós csapággyal.
• Frekvenciás váltó fordulatok egyszerű beállítására és forgás irányának 
váltására.

Kijelző az orsó 
fordulatainak 
kijelzésére

Robusztus öntvény 
felépítés

Hasznos tároló 
hely a szegnyereg 
egységében

Leírás Kód Ft Ft áfaval

IGM D120x25 mm keskeny 
pótkerék DC30-DC40-hez 141-R12025 4 788 6 081
IGM D120x60 mm pótkerék 
DC30-DC40-hez 141-R12060 4 104 5 213

IGM DC30 és  DC40 EASY 
Előtoló berendezések

Opcionális tartozékok az  
IGM DC30 és DC40 
előtolókhoz

Az Easy előtolók fel vannak szerelve egy egyedi billenő 
auto-stop mechanizmusú indikátorral, a meghajtó fej 
vízszintesből függőleges pozícióba történő állításához 
és vice versa. A karbantartást 
megkönnyíti a kenőfolyadék jelző.

Ügyes motor, edzett fogaskerekek és a precízen 
csiszolt menetes motortengely biztosítják a nagyobb 
forgatónyomatékot és az erősebb előtolást. A szervomotorral 
felszerelt előtoló berendezés fokozatmentes előtolás 
szabályozással. A digitális szabályozóval könnyen állítható 
a sebesség 2–22 m/perc tartományban. A 60 mm széles, 
120 mm átmérőjű kerekek kitűnően tapadnak, és a felületi 
egyenetlenségeket jól kiküszöbölik. Ha a szerszámhoz 
közelebb szeretnénk kerülni, a görgők lecserélhetőek 
speciális, keskeny, 25 mm széles kerekekre, amelyek opcionális 
tartozékokként megvásárolhatók.

Profi, ipari használatra alkalmas előtolók. Egyedi 
design, páratlan rugalmasság, teljesítmény és 
forgatónyomaték, ezek jellemzik az új IGM Easy 
professzionális előtolókat.

• Typ: DC30 / DC40 
• Ajánlott alkalmazás: Professzionális gyártás 
• Motor 400V: 375 W 
• Kar hatótávolsága: 460mm 
• Max. munkadarab magassága: 250mm 
• Előtoló kerekek száma: 3 / 4 
• Előtoló kerekek száma: 120 x 60mm 
• Előtolás sebessége: 2 - 22 m/perc 
• Súly állvánnyal: 53kg / 56kg

• A nagyobb forgatónyomaték és teljesítmény 50% 
megtakarítást jelent az energiaköltségben. 
• Profi maró, gyalu és fűrészgépekhez.
• Fokozatmentes előtolási sebesség 2–22 m/perc.
• Ügyes 375 W-os DC szervomotor hátramenettel.
• Erős állvány 460 mm kinyúlással, billenő indikátorral.
• Forgó állítás auto-stop mechanizmussal a meghajtó fej 
függőlegesből vízszintesbe történő  állításához. 
• Kenőfolyadék jelző a megfelelő karbantartásért.

A model DC40 4 
előtoló kerékkel 
rendelkezik

DC40 - 4 előtoló kerék

DC30 - 3 előtoló kerék

220 120 Ft
279 553 Ft áfaval
Listaár 311 303 Ft áfaval
Rend. kód: 141-DC30T

249 890 Ft
317 361 Ft áfaval
Listaár 345 479 Ft áfaval
Rend. kód: 141-DC40T

Keskeny pótkerék

Pótkerék

Okos 
tipp

Előtolás 
sebességének 
beállítása és 

megjelenítése

Okos 
tipp

• Ajánlott alkalmazás: Professzionális gyártás 
• Belépő/kilépő teljesítmény (400 V) 1100 / 940 W 
• Fordulatok: 2880 ford./perc 
• Tokmány: 1 - 16 mm 
• Max. orsó emelése asztal felé: 140 mm 
• Max. egység hosszanto tolása: 200 mm
 • Max. egység keresztirányú menete (vésetbe): 150 mm 
• Asztal méretei: 200 x 500 mm 
• Súly: 140kg

• Fúrófej pontos vezetése.
• Fúrófej mozgásának két iránya.
• Pontos egy karral való mozgatás.
• Erős motor.
• Univerzális tokmány.
• Fejnek csúszó perselyeken való mozgatása.
• CE szabvány szerinti kivitelezés.

IGM Hosszlyukfúrógép

Csomagolás tartalma: 
• Tokmány 
• Állvány fúrófejjel és 
irányító mechanizmussal 
• Szorító excenter 1db

357 030 Ft
453 429 Ft áfaval
Listaár 608 073 Ft áfaval
Rend. kód: 144-VD16-T

Az IGM univerzális véső vésetek és nyílások készítésére alkalmas fába és  fához hasonló anyagokba. A szilárd 
és stabil konstrukciót kézművesek és kisebb gyártók fogják értékelni. A mozgó fúrófej előnye a gépnek. Fúrás 

Vésőgép egyedi árban

+ INGYEN 
3db fúró

Powermatic robusztus faipari 
esztergagépek

• Ajánlott alkalmazás: Ipari gyártás 
• Teljesítmény 2250W 
• Orsóház kúpja 2MT 
• Szegnyereg kúpja 2MT 
• Orsó menete T38 M33 x 3,5 mm 
• Sebesség 40 - 910 / 80 - 2,000 / 140 - 3,500 ford./perc
• Tengelytávolság 1,067 mm 
• Max. forgó átmérő ágy felett 610 mm 
• Támaszték szárának átmérője 25,4 mm (1“) 
• Hossz x szélesség x magasság 1,730 x 710 x 800 mm 
• Súly 395 kg

1 543 170 Ft
1 959 826 Ft áfaval
Listaár 2 177 568 Ft áfaval
Rend. kód: 147-PM4224B

Harley-Davidson az esztergagépek között

IGM F370 Hosszlyukfúró 
forgácstörővel

Kiemelkedő teljesítmény és tartósság jellemzi az IGM 
szerszámacél hosszlyukfúrókat. A fúróknak két éle van, 
mely megtöri a forgácsot, és a mélyből felszínre hozza, 
ezáltal megakadályozza az eltömődést.

D I L Kód Ft Ft áfaval

12 80 135 F370-12061 3 110 3 950
14 90 145 F370-14061 3 200 4 064
16 100 155 F370-16061 3 370 4 280
18 110 165 F370-18061 4 370 5 550
20 120 175 F370-20061 5 140 6 528

IGM F371 Spirális véső fúró 
forgácstörő nélkül SP Z2

D

L
I

A 2 fog spirális formája jobban vágja az anyagot és a 
spirál biztosítja a forgács elegendő elvezetését a vágás 
helyéről. Alkalmas hagyományos és mély vágásokra 
is kemény és puha fában. Vésőfúrókba és CNC 
megmunkáló központokba. Jobbraforgó kivitelezés.

D I L Kód Ft Ft áfaval

12 90 150 F371-12161 4 040 5 131
14 100 160 F371-14161 4 550 5 779
16 110 170 F371-16161 4 680 5 944

Szár 16 mm

Szár 16 mm

KIÁRUSÍTÁS

Szerelje fel műhelyét profi előtolóval

vagy vésés közben a munkadarab excenterrel van pontosan leszorítva, így nem lazulhat ki. Súlyának és 
méretének köszönhetően közepes és nagy munkadarabokra alkalmas.

AKCIÓ

AKCIÓ

AKCIÓ

AKCIÓ

A piros sávban megadott árak már az akciós árak a listaárak különböző %-ában képezve. 
A jelzett időszakra és a készlet erejéig érvényesek. www.kentech.huÉrvénye 2018.4.3-tól 5.31-igPLUSZ KEDVEZMÉNY 5 % tavasz-igm

kód:
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Élfóliázó kitűnő felhasználási értékkel

Az IGM élfóliázógépek új generációja számtalan 
egyedülálló, és szabadalmaztatott tulajdonsággal 
rendelkezik, mely más hordozható élfóliázó 
gépeknél nem található meg.

Csomagolás tartalma: 
• Sarokszorító
• Szalag ragasztásának 
mintája 
• Használati útmutató
• Véglevágó 
• 1kg ragasztó

• Ajánlott alkalmazás: Professzionális gyártás
• Belépő teljesítmény 230V: 855 W • Ragasztott él vastagsága: 0,4 - 3 mm 
• Ragasztott él szélessége: 10 - 65 mm • Él metszése: 75°- 105° 
• Min. munkadarab belső rádiusza: 25mm • Előtolás sebessége: 2-6 m/perc 
• Hőtartomány: 120 - 200° C • Ajánlott olvasztási hőmérséklet: 140° C 
• Olvasztó kamra térfogata: 400 ml • Súly: 8,8 kg
• Hossz x szélesség x magasság: 340 x 300 x 350 mm

357 030 Ft
453 429 Ft áfaval
Listaár 490 805 Ft áfaval
Rend. kód: 142-BR500

IGM BR500 Hordozható élfóliázó ragasztófelhordással

ABS él kénylemes marása

A vágási mélység 
finom és pontos 
beállítása

Kiemelkedő 
támaszfelületek az 
ABS élanyag számára

A csapágy 
fékezése

Csomagolás tartalma:  R2mm kerekítő 
rádiuszmaró, szerelőkulcsok és műanyag hordtáska.

• Javasolt használat: Iparos
• Teljesítményfelvétel (230 V): 450 W 
• Fordulatszám: 30 000 ford./perc
• Magasságállítás: 16 mm 
• Befogóhüvely (csomagolás tartalma): 6 mm 
• Méretek (H x Sz x M): 240 x 90 x 205 mm 
• Súly: 2,3 kg

IGM PD80 Éllevágó gép ABS élanyaghoz
A speciális kialakítású gép a fogantyúval ellátott vezetőnek 
köszönhetően kitűnő stabilitást nyújt. Az egyedi átlátszó 
forgó védőburkolat a megmunkált felületet követve mindig 
láthatóvá teszi a munkafelületet.

58 340 Ft
74 092 Ft áfaval
Listaár 95 411 Ft áfaval
Rend. kód: 142-PD80

Műanyag hordtáskába 
van csomagolva

Az élanyag 
könnyű és pontos 
vágása

A hordozható élfóliázó gépet 
egyszerűen átalakíthatja 
egy remek asztali géppé

Integrált áramforrás és 
kapcsoló a kényelmes 
kezelhetőségért

Állítható forgó 
élanyagtartó a kis és 
nagy tekerőseknek

Erős és 
masszív lábak

IGM munkaasztal tárolóval DR és BR élfóliázó 
géphez és éllevágóhoz

Csomagolás tartalma: munkaasztal lábakkal, 
rögzítőlap a PD80 élvágóhoz, élanyag tartó, 
kapcsoló, 4 vákuumos kar és mágneses alátétek.

• Ajánlott alkalmazás: Ezermester 
• Belépő teljesítmény 230V/13A: befogatott gép szerint 
• Hossz x szélesség x magasság: 1575 x 1065 x 600 mm 
• Súly: 21,5kg

Kényelmes élfóliázás és éllevágás egyben

Mágneses alátétek 
a munkadarab 

rögzítéséért

141 670 Ft
179 921 Ft áfaval
Listaár 199 924 Ft áfaval
Rend. kód: 142-ST95A

Ez az asztal a DR500 és BR300 típusú IGM élfóliázó gépek számára készült. Különösen hasznos 
kis munkadarabok, mint. pl. fiók előlapok, asztallapok vagy bútor korpuszok. Továbbá nagyon 
vékony vagy ívelt munkadarabokat is képes fóliázni sokkal jobb érzéssel.

Csomagolás tartalma: 
• Megvezető készlet az élfóliázáshoz 
• Megvezető beépített PD80 élanyag tartóval
• Alátét készlet a munkadarab alátámasztásához 
élfóliázáskor és éllevágáskor
• Felső leszorító kerék az élfóliázáshoz
• Állítható oldalsó leszorító nyomás

Vonalzó PD80 
éllevágó integrált 
tartójával

Vonalzók 
készlete 
élfóliázásra

Leszorító 
felső kerék 
élfóliázáshoz

Állítható 
oldalsó szorító

47 500 Ft
60 325 Ft áfaval
Listaár 67 895 Ft áfaval
Rend. kód: 142-ST97

IGM Egyenes munkadarab élfóliázó 
és éllevágó készlet ST95A-hoz

• Egyenes darabok élfóliázásának és éllevágásának egyszerűsítése. 
• Hosszú megvezető vonalzó állítható kilépő asztallal. 
• Egyszerű üzemeltetés.

Élfóliázó és 
éllevágó is 

rászerelhető

Okos tipp

M966-01 Golyóscsap 
tapadókoronghoz

M966-02 Műanyag elosztó 
tapadókoronghoz

M964 Vákuum 
tapadókorong egyoldalas

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Vákuumos tapadókorong M964 24 659 31 317
Golyóscsap M966-01 9 474 12 032
Elosztó M966-02 1 460 1 855

Élfóliázásnál jól fog jönni

A tapadókorong nem porózus 
anyagok rögzítésére szolgál  
élfóliázásnál, éllevágásnál, 
marásnál, vágásnál, csiszolásnál, 
fúrásnál és más 
műveleteknél.

A tapadás egyszerű 
irányítására 
golyóscsapot ajánlunk.

IGM Véglevágó íves és 
egyenes munkadarabokhoz

Precíz és tiszta véglevágást biztosít az éles kés ABS, melamin, poliészter vagy furnér 
élanyagoknál, élvastagságtól függően akár 55 mm-ig is. 25 mm szélességig a vágható 
élvastagság 3 mm, afölött 45 mm-ig 2 mm. A guillotine rendszer lehetővé teszi a 
fáradságmentes élvágást. A véglevágás az élanyag guillotine-on való áthaladása során 
zajlik. A vágókések élezhetok. A vágási pozíció pontosan beállítható, precízen használható 
szögben is 60°-ig.

Élfóliázás ipari minőségben

Díszes éleket tud marni 
masszív fákba vagy ragasztott 
ABS éleket tud lekerekíteni. 
A csapágy elsőosztályú 
megvezetést és egyenletes 

IGM Fachmann M138 
Lekerekítő marók homorúak

Szár 6 mm
R D I Kód Ft Ft áfaval

2 16,7 9,5 M138-02061 5 150 6 541
3 19,2 9,5 M138-03061 5 150 6 541

élmarást 
biztosít.

AKCIÓ

AKCIÓ

AKCIÓ

AKCIÓ

AKCIÓ

• Előtolás sebességének folytonos változtatása 2-6m/perc tartományban fogantyún 
való kezelés által. 
• Digitális kijelző a hőmérséklet kezelésére, a előtolási sebesség és akkumulátor 
töltöttségének kijelzése. 
• Akár 3 mm ABS, PVC élek vagy 1 mm furnér ragasztása.
• A ragasztófelhordás innovációs rendszere, amely jobb mint a kettős felhordás.
• Stabilan és tisztán felragasztott élek, a ragasztó átfolyása nélkül.
• Egyenes és íves munkadarabok, akár 65 mm vastagságig. 
• Élfóliázás ± 15° szög alatt.
• A csúszó alátámasztó asztal masszív vezetője, deszkavastagság mérővel.
• Továbbfejlesztett funkció a belső sarkak élfóliázására. 
• Nagyon gyors felmelegítés üzemi hőmérsékletre, a gyorshevítés segítségével. 
• Ragasztó tárolójának áttetsző borítása ragasztó mennyiségének ellenőrzésére.

BEMUTATÓ 
VIDEÓ

A piros sávban megadott árak már az akciós árak a listaárak különböző %-ában képezve. 
A jelzett időszakra és a készlet erejéig érvényesek. www.kentech.huÉrvénye 2018.4.3-tól 5.31-igPLUSZ KEDVEZMÉNY 5 % tavasz-igm

kód:

24 659 Ft
31 317 Ft áfaval
Rend. kód: M951
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IGM Fachmann 
Excentrikus fa szorító

A szorító teste kemény fából készült. 
A vezetőrúd horganyzott acélból 
készült.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Méret 10, 100 db M990-02011 950 1 207
Méret 10, 1 000 db M990-02010 7 580 9 627
Méret 20, 100 db M990-02021 950 1 207

IGM Fachmann M990 
Fatipli bükk

A fatiplik gondosan válogatott 
bükkfából készültek, melyben 
a nedvességtartalom 8–11 % 
tartományban mozog. 
A fatiplik kézi osztályozása a 
maximális minőséget biztosítja. 
Bútordarabok csatlakoztatására 
szolgál nagyterületű anyagokból 
vagy masszív fából.

IGM Fachmann M990 Lapostiplik
• Tartó tolerancia, nem lazák és nem is feszesek
• Diszperziós ragasztóval való kontaktusban 
megnövelik méretüket

A lapostiplik préselt kemény fából készültek. 
A lapostiplik gyártásból enyhén préseltek, így 
ragasztóval való kapcsolatban megerősítik a kötést.

IGM Fachmann M990 
Javító faékek
• LUCFENYŐ kivitelezés.
• Méret 13, R100  (68 x 8,1 x 14,1mm).
• 200 db csomagolásban áll rendelkezésre.

A javító faékek masszív fa hibáinak javítására szolgál 
(repedések). A horony marása után ragassza be a faéket 
diszperziós ragasztóval és száradás után csiszolja le a 
kilógó részt.

Keret maximum kerülete 6,5 m. Acél 
szalag szélessége 20 mm. Nylon szegmens 
szélessége 25 mm. Súly 2,1 kg

• Rozsdamentes acél szalagok.
• Öntöttvas alapzat.
• A nyomás egyenletesen van elosztva minden kötésen.
• Leszorító szegmensek nilonból.
• Mindig pontos és stabil kötést ad.
• Orsóba helyezett acélszalag.

Keret maximum kerülete 5 m. Acél szalag 
szélessége 12 mm. Nylon szegmens 
szélessége 25 mm. Súly 1,31 kg

Keretszorító 
4 darabos

Keretszorító 
6 darabos

Szorító Keretszorító

Leírás Kód Ft Ft áfaval

modell Z 15 cm 135-22015 3 430 4 357
modell Z 20 cm 135-22020 3 650 4 636
modell Z 30 cm 135-22030 4 030 5 119

Leírás Kód Ft Ft áfaval

Keretszorító 4 darabos 135-24003 18 640 23 673
Keretszorító 6 darabos 135-24007 19 560 24 842

Nyak mélysége 7cm. Maximális nyomás 400kg

• Új szabadalmaztatott állító és záró rendszer.
• Terhelés akár 450 kg-ig, hossz szerint.
• Teljesen időjárásálló.
• Végső meghúzás csavar által.
• Rúgós mechanizmus gyors elhelyezésre.
• Dönthető csúszásgátló alátétek.
• Nylon markolat üvegszálakkal merevítve.
• Könnyű és egyszerű használat.

Az állítható támasznak sokféle használhatósága van. Támaszok 
használata közben mindig szabad a keze. Nélkülözhetetlen segéd fej 
feletti munkáknál,  például álmennyezeti munkálatoknál. A támaszt 
beállítja és például ajtófélfák közé helyezheti. Néhányszor elfordítja a 
markolatot a maximális rögzítésért.

Távköz, súly Kód Ft Ft áfaval

60-100cm, 1,36kg 135-30010 8 150 10 351
95-170cm, 1,81kg 135-30011 9 160 11 634
155-290cm, 2,61kg 135-30012 9 970 12 662

A tárcsás horonymaró 
elsősorban 
horonymarásra 
szolgál a 
munkadarab élén. A 
horony megegyező 
mélységét a golyós 
csapágy biztosítja a 
szerszám végén.

D

I

9,55

Szár 8 mm
D d L Kód Ft Ft áfaval

31,8 3 62,4 M122-33081 5 290 6 719
31,8 4 62 M122-34081 5 420 6 884
31,8 6 64,8 M122-36081 5 730 7 278

IGM Fachmann M122 
Tárcsás horonymaró

Szár 8 mm

IGM Fachmann M122 
Lapostipli horonymaró 
szerszámkészlet

8-12 mm széles lemezekre alkalmas

13-18 mm széles lemezekre alkalmas

19 mm és több mm széles lemezekre alkalmas

Ez a készlet ideális a Lamello 
(lapostipli) kötésrendszer
 horonymarására. A készlet 
tartlmazza a horonymaró
szerszámot és három 
csapágyat  a különböző 
méretű (0, 10, 20) 
kötőelemek marásához. A 
mart horony kissé mélyebb, a 
kötőelem könnyebb igazítása 
érdekében.

Méret 0
47x15x4 mm

Méret 10

53x19x4 mm

56x23x4 mm

Méret 20

4 mm

9,05 mm

10,6 mm

4 mm

D d L Kód Ft Ft áfaval

37,2 4 63,2 M122-94081 6 370 8 090

12,25 mm

4 mm

Szár 8 mm

IGM Fachmann M135 
Falcmaró

H

I

A csapágy megvezetésű 
falcmarót gyönyörű falc 
marásra tervezték. Ideális 
félhorony, horony és sarok 
összekötések marására.

H D I Kód Ft Ft áfaval

11,1 34,9 12,7 M135-35081 6 160 7 824

Az IGM Fachmann 
profilmaró ideális 
díszítőmarásra.

IGM Fachmann 
M140 
Profilmaró

Szár 8 mm

R

R

8

R D I L Kód Ft Ft áfaval

4 28,7 12,7 63,7 M140-27081 8 170 10 376

IGM Fachmann M170 
Gyémánt marók

D I L S Kód Ft Ft áfaval

10 26 70 12x40 M170-10021 19 930 25 312
12 26 70 12x35 M170-12021 19 730 25 058
12 36 80 12x35 M170-12121 26 680 33 884
12 40 90 12x40 M170-12221 33 650 42 736
14 26 85 16x50 M170-14061 19 930 25 312
16 26 85 16x50 M170-16061 19 640 24 943
16 36 95 16x45 M170-16161 26 170 33 236
18 45 100 20x45 M170-18231 32 710 41 542

• Előnyös ár-teljesítmény arány
• 3x élezhető
• Duplán köszörült fejrész a könnyebb vágásért

• Test nagyszilárdságú acélból.
• Minőségi gyémánt élek.
• HM befúró fog.
• Akár 3x köszörülhető.
• 50x hosszabb élettartam.

A kékkel jelölt átmérők ideálisak kézi marásra 
is felsőmaróval. 8 vagy 12 mm befogó szárral 
rendelkeznek. A szerszám felépítése CNC 
gépekbe és kézi marógépekbe is alkalmas.

IGM Fachmann M171 
Gyémánt marók 
egyenes foggal

Minden típusú CNC gépbe alkalmas. Ideális szerszám 
kötések, bevágások, hornyok készítésére vagy 
éllevágásra anyagokban, mint például DTD, melamin 
és laminát, MDF, HPL és furnérozott DTD.

D I L S Kód Ft Ft áfaval

6 8 55 12x35 M171-06021 23 900 30 353
6 15 60 6x45 M171-06061 30 220 38 380
8 12 60 12x35 M171-08021 29 100 36 957
8 25 65 8x40 M171-08181 38 460 48 845
10 22 65 12x35 M171-10121 37 400 47 498

Leírás Kód Ft Ft áfaval

20 x 11 cm M981-01020 1 840 2 337
30 x 11 cm M981-01030 2 120 2 693
40 x 11 cm M981-01040 2 100 2 667
60 x 11 cm M981-01060 2 390 3 036 Leírás Kód Ft Ft áfaval

Csomagolás 200 db M990-03013 2 370 3 010

Leírás Kód Ft Ft áfaval

100 ks 8x35mm M990-01081 350 445
850 ks 8x35mm M990-01082 1 360 1 728

• Masszív öntöttvas pofák. 
• Vezetőrúd hengerelt acélból.
• Akár 400 kg lenyomó erő.
• Tökéletesen védett menet dugattyús rendszerrel.
• Ergonomikus kialakítású behúzó markolat.

Ujjmarók profik DNS-ével

Támasztékok, amelyeket naponta használni fog

Segédek minőségi szorításhoz ragasztásnál

Multifunkciós támasz

Használhatók 
továbbá kézi 

marógépben is.

AKCIÓ
AKCIÓ AKCIÓ

AKCIÓ
AKCIÓ

AKCIÓ

AKCIÓ

AKCIÓ

AKCIÓ

AKCIÓ

AKCIÓ

AKCIÓ

AKCIÓ

A piros sávban megadott árak már az akciós árak a listaárak különböző %-ában képezve. 
A jelzett időszakra és a készlet erejéig érvényesek. www.kentech.huÉrvénye 2018.4.3-tól 5.31-igPLUSZ KEDVEZMÉNY 5 % tavasz-igm

kód:
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IGM Leszorító fésű vonalzóhoz 
gyorsbefogatással

Leszorító fésű vonalzóhoz gyorsbefogatással. Javítsa 
fel körfűrészét, marógépét vagy szalagfűrészét és 
egyszerűen rögzítse a vonalzót a leszorító fésűvel az 
asztalhoz és vezesse a munkadarabot biztonságosan 
a vágásba. A munkadarab leszorítására szolgál 

3 090 Ft
3 925 Ft áfaval
Listaár 4 166 Ft áfaval
Rend. kód: 146-1110

maróvonalzóhoz vagy 
asztalhoz marás közben 
maróasztalon vagy 
fűrészgépen. Megakadályozza 
a visszarúgást.

IGM Munkadarab rögzítő 
gyorsszorító készlet, 8db

Ezen készlet célja, hogy bővítse a vonalzók 
felhasználhatóságát. Helyezze a két vonalzót egymásra 
a felső felülettel és rögzítse őket négy T-csatlakozóval. 
Csatlakoztassa az egyesített vonalzókat az alsó 
állkapcsokkal az asztalra. Használja a felső vonalzó 
rögzítő rendszerét a munkadarab rögzítéséhez. Az 
alsó állkapocsnak köszönhetően a munkaterület jól 

3 210 Ft
4 077 Ft áfaval
Listaár 4 318 Ft áfaval
Rend. kód: 146-1104

használható fafeldolgozásra, 
például marószerszámmal, 
csiszolóval stb. 
Csatlakoztasson két pár 
vonalzót 8 csatlakozó 
készletével.

A segédvonalzót praktikus segéd szintjére emeltük

Vonalzó gyorskioldó állítócsavarral

A vonalzó különféleképpen használható. Használható, mint támaszték pontos vágáshoz körfűrészen, maráshoz 
felsőmaróval vagy jelöléshez. Kitűnően használható, mint segédütköző fúrógépen vagy maróasztalon. 
Használható, mint hagyományos szorító rögzítésre ragasztásnál. A pofák erősen tartják a darabot a szorító teljes 
hosszán, viszont kisebb erővel, mint a hagyományos asztalos szorítók. 

A vonalzó alacsony, durva profilból készül, amely szilárd, tartós és pontos marad. Opcionális tartozékokat, például 
csatlakozó konnektorokat kínálunk, amelyek lehetővé teszik a két vonalzó összeillesztését, amivel kiterjeszti 
felhasználtságát. 

Három hosszúságban érhető el. A vonalzó szélessége 50 mm. Van lehetőség számos tartozék vásárlására, amelyek 
kiterjesztik a vonalzó felhasználhatóságát.

Hossz Kód Ft Ft áfaval

610 mm 146-1101 6 090 7 735
915 mm 146-1102 8 090 10 275
1 270 mm 146-1103 9 730 12 358

• Extrudált alumíniumból készült nagy szilárdsággal és tartóssággal.
• Könnyebb és keményebb, mint bármely más szorító a piacon.
• mm skála pontos vágáshoz.
• A T-csatlakozók kiterjesztik a felhasználási területet.
• Egyszerű használat, egyszerű kezelés, gyors csere a szorítókra.

IGM Hosszabbított 
fogantyú 
vonalzóhoz 
gyorsbefogatással

A meghosszabbított 
fogantyú 
használható 
vonalzók 
gyorsbefogatással 
minden hosszához. 
Jobbá teszi és 
megkönnyíti a 
munkát. A szorító 
rögzítése és 
lazítása könnyebb 
a hosszabb 
fogantyúval.

860 Ft
1 093 Ft áfaval
Listaár 1 156 Ft áfaval
Rend. kód: 146-1105

Leszorító szorítók 2db vonalzóhoz 
gyorsbefogatással

2 db leszorító szorító készlete vonalzóhoz 
gyorsbefogatással való rögzítésre szolgál. Javítsa fel 
fúrógépét és egyszerűen rögzítse a vonalzót két felső 
szorítóval a fúrógép asztalához és egyszerűbben és 
szilárdan rögzíti az anyagot. Befogatás maximális 

6 680 Ft
8 484 Ft áfaval
Listaár 9 030 Ft áfaval
Rend. kód: 146-1111

vastagsága 36 mm. Extrudált 
alumíniumból készült. A 
szorítók műanyag felfekvő 
felülettel rendelkeznek 
az anyag megkaparása 
megakadályozására. IGM Univerzális megvezető alapzat 

vonalzóhoz gyorsbefogatással

Marási vagy vágási műveletekhez vonalzóval 
gyorsbefogatással. Az univerzális alapzatnak pontos 
vezetéssel rendelkezik, amely illeszkedik a vonalzó 

4 730 Ft
6 008 Ft áfaval
Listaár 6 389 Ft áfaval
Rend. kód: 146-1109

hornyába, és a vágásai 
mindig pontosak lesznek. A 
felsőmarót vagy körfűrészt 
egyszerűen rögzíti az 
univerzális alapzathoz 
csavarok segítségével (nem 
része a csomagolásnak).

Széles befogó pofa vonalzóhoz 
gyorsbefogatással, 2 db

A széles befogó pofa használható minden hosszúságú 
vonalzóhoz gyorsbefogatással. Alkalmas a vonalzó, mint 

1 240 Ft
1 575 Ft áfaval
Listaár 1 677 Ft áfaval
Rend. kód: 146-1108

szorító használata közben. 
Növeli az állkapcsok szorító 
felületét, javítja az anyag 
rögzítését. Műanyagból 
készült. Csomagolás 2 dbt 
tartalmaz

IGM FKP656 Fúró készítmény készlet 
656mm + INYGEN 100db tipli 8x35

Pontosság és egyszerűség tiplik fúrásánál. A fúró 
készítmény automatikusan pontos sarok kötést gyárt 0,5 
mm fazettával. A végütközők a kötött anyagok hátulról 
vagy elölről való összehangolását szolgálják.

• Tiplizéshez a munkadarab élén 
• Konfirmátokra való kötésekhez 
• Különböző átmérőjű fúrók befogatására 
• Európai szabványok szerinti nyílások térköze

Készlet tartalma:  
Fúró készítmények 656 mm 4 befogó foglalattal 
Fúróorsó FKP101 tiplikötésekhez 
Gyűrű a mélység gyors változtatására 15 mm-rel (35 mm tiplikhez) 
Tipliző fúró HM D 8x30 S8 
Központozó csap 8 mm, imbusz fúróhüvelyhez 100db tipli 8x35mm

Tiplik és konfirmátok 
gyártása a fúrók egyszerű 
cseréjével lehetséges a 
fúróhüvelyben.

43 830 Ft
55 665 Ft áfaval
Listaár 59 202 Ft áfaval
Rend. kód: FKP656-set

Konfirmátok fúrása

IGM FKP900 Fúró sablon készlet 900mm 
+ INGYEN 100db tipli 8x35

A sablonnal való munka nagyon gyors. Beállítja a fúrás mélységét és befogatja a 
fúróhüvelyt a fúrógépébe. A készítményt a lemezre helyezi, az ütközőknek támasztja 
és szorítókkal lefogatja vagy csak szilárdan odatartja a másik kezével. A vezető 
csúccsal rendelkező tipliző fúrónak köszönhetően elővágókkal a nyílásokat könnyen, 
pontosan és sorja nélkül a nyílás szélén fúrja ki. Egyszerű és nagyon gyors.

Felületbe való tiplizéshez Tartók fúrása Nyílások NK zsanérokhoz Polc tartók nyílásai

A tipliző sablon felületbe 
integrált sablonokkal 
rendelkezik polc tartókra 
és NK zsanérokra.

• Tiplizéshez felületen 
• Nyílások konfirmátokhoz felületen 
• Polc tartókra 
• Tartók fúrására 
• NK zsanérokra (Hettich, Blum, Mepla, Grass és más)

Az egyedi fúróhüvely 
helyettesíti a már elavult és 
problémás edzett acél hüvely 
rendszereket és  olcsó acél 
fúrókat, melyek csak néhány 
fúrásra maradnak élesek.

Egyszerűségés gyorsaság 
- egész korpusz egyszerű 
megmunkálása A szükséges 

szerszámokat 
az igmtools.hu 

e-shopban találja 
tipliző fúrók 

kategóriában.

38 030 Ft
48 299 Ft áfaval
Listaár 51 368 Ft áfaval
Rend. kód: FKP900-set

Univerzális fúró készítmény pontos és produktív 
kézi tiplizésre bútor darabokhoz felületbe Euro 
térközzel 32 mm, polc tartók lyukainak fúrására 3 
és 5mm átmérővel, tartók nyílásainak fúrására, NK 
zsanérok nyílásainak fúrására és jelölésére. FKP900 
a leggyakrabban használt NK zsanérok nyílásainak 
előfúrására tartalmaz sablonokat. Az FKP900 sablonnal 
Euro csavarokra szolgáló nyílásokat vagy csavarokat 
a zsanérok alátéteire készíthet a központi elemen, 
továbbá nyílások előfúrására az ajtók zsanérjaira és 
az NK zsanér középpontjának jelölésére  alkalmas. 
Az FKP900-nak köszönhetően nagy pontosságot és 
produktivitást ér el mint a műhelyben, úgy szerelésen. 
A sablon FKP101 fúróorsóval való használatra szolgál, 
amelybe különböző átmérőjű fúrókat fogathat be 3 
mm-től 12 mm-ig.

Készítmények fúrással, tiplizéssel és összekötéssel tesztelve

AKCIÓ

AKCIÓ

AKCIÓ
AKCIÓ

AKCIÓ

AKCIÓ
AKCIÓ

AKCIÓ

AKCIÓ

A piros sávban megadott árak már az akciós árak a listaárak különböző %-ában képezve. 
A jelzett időszakra és a készlet erejéig érvényesek. www.kentech.huÉrvénye 2018.4.3-tól 5.31-igPLUSZ KEDVEZMÉNY 5 % tavasz-igm

kód:
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Titebond Original Faragasztó • Nagy szilárdságú, diszperziós ragasztó.
• Kizárólag beltéri használatra alkalmas.
• Gyorsan szárad – csökken a kötési idő.
• A fa szilárdságától erősebb kötés.
• Kiválóan ellenáll a legtöbb oldószernek.
• Jól csiszolható és lakkozható.
• Univerzális – alkalmas fa, farostlemez, forgácslap 
és nagynyomású lemez ragasztására.

Leírás Kód Ft Ft áfaval

237 ml 123-5063 920 1 169
473 ml 123-5064 1 490 1 893
946 ml 123-5065 2 280 2 896
3,78 l 123-5066 6 020 7 646
8,12 l PROjug 123-50609 12 680 16 104
18,92 l 123-5067 28 470 36 157

Valóban elérhető 
ragasztófelhordó

• Könnyen és egyenletesen viszi fel a ragasztót a 
felületekre.  
• Habhenger szélessége 74 mm.
• Diszperziós vízzel hígítható ragasztókhoz.
• Műanyagból készült, beleértve a tárolóállványt is.
• A tartalékgörgő csomagolás tartalma.

Az egyszerű és gazdaságos 
ragasztófelhordó műanyagból 

Kézi ragasztófelhordó 
74 mm állvánnyal 4 650 Ft

5 906 Ft áfaval
Listaár 7 887 Ft áfaval
Rend. kód: 146-1002

Alátétek 2 db csúszásgátló alátétekhez 
Cookie Plus

7 590 Ft
9 640 Ft áfaval
Listaár 10 237 Ft áfaval
Rend. kód: 128-743801

Az alátétek a Cookie Plus csúszásgátló alátétekhez való 
rögzítésre szolgálnak. Az alátét felszerelése növeli a 
munkaterület magasságát a Cookie Plus vastagságának 
3-szorosára, ami 75 mm magasságnak felel meg. 
Használhatók a munkadarab felemelésére a 
munkaterületen, így a szélekhez könnyebben 
hozzáférhet a munkadarab alján.Használhatók továbbá 
a csúszásgátló alátét rögzítésére 19 mm nyílásokba

IGM Fachmann Digitális mélységmérő

A digitális mélységmérő célja az egyszerű és pontos 
eszköz beállítás felsőmarókban, maróasztalokban, 
alsómarókban és fűrészekben. Az érintő felületeknek 
60 mm-es térköze van. Mérheti az eszköz beállítását 
80 mm-ig vagy nyílások mélységét 55 mm-ig 
szétszedhető pecek segítségével. Ez a mélységmérő 
kemény műanyagból készült és az acél csúszóskála 
milliméterekben és hüvelykekben is mér. 
A lábak mágnessel vannak felszerelve 
a biztosabb felfogatáshoz acél 
asztalokra.

6 430 Ft
8 167 Ft áfaval
Listaár 9 209 Ft áfaval
Rend. kód: MDH-001

Okos 
tipp

Okos 
tipp

IGM Rugalmas eszköz 
sablonkészítéshez

Kiváló eszköz gyors és pontos 
sablonkészítéshez. Rugalmas 
anyagból készült, amelyet szükség 
szerint formálható, és csavarokkal 
rögzíthető a sablonhoz. A sablont 
a megmunkált munkadarabhoz 
rögzítjük és a marón vagy a 
marófejen található másoló csapágy 
segítségével másolható a kívánt 
forma.

Ívek, ívelt lécek, asztalok és hasonlók 
gyors és egyszerű gyártására

Leírás Kód Ft Ft áfaval

1 200 x 12 x 12 mm FLF-121200 15 990 20 308
1 000 x 18 x 18 mm FLF-181000 20 800 26 416
2 000 x 18 x 18 mm FLF-182000 40 280 51 156

JET JRT-1 Felsőmaró asztal

Munkaasztal precíz felsőmaráshoz, nagyobb átmérőjű 
marókhoz. Elektromos biztonsági kapcsolóval ellátott, 

• Mágnes kapcsoló 230V 50-60Hz, max 1600W 
• Max. szerszámátmérő 50 mm
• Asztalméret 610x360 mm (kiegészítéssel 1030x360 mm)
• Vezetővonalzó 540x75 mm
• Súly 10 kg

amely max. 1600 W teljesítményű felsőmarógépekhez csatlakoztatható. Az asztal rendelkezik jobb és baloldali 
1030 mm hosszú kiegészítéssel, védőburkolattal felszerelt vezetővonalzóval, leszorítóval, és szögütközővel. A 
munkaasztal állványra, vagy asztalra helyezhető.

28 710 Ft
36 462 Ft áfaval
Listaár 40 501 Ft áfaval
Rend. kód: 121-JRT-1M

JET JRT-2 Felsőmaró asztal

A JRT-2 maróasztal alkalmas különböző 
típusú felsőmarókra. Standardan befogó 
nyílások vannak előkészítve a CMT7E és 
CMT8E felsőmarókra, melyek az emelés 
könnyű rendszerével vannak felszerelve az 
asztal felső oldaláról. A közpinti asztallap úgy 
van kialakítva, hogy egyszerűen le lehessen 
szerelni nyílások készítésére bármilyen 
felsőmaró számára.

Stabil és praktikus JET felsőmaró asztalok

• Öntöttvas asztal méretei: 610 x 360mm • Munkatér kiterjesztése: 210 x 360mm 
• Maróvonalzó méretei: 540-610 x 75mm • Maró maximális átmérője asztal alatt: 82,5 mm 
• Elszívás: 57mm (100mm) • Súly: 23 kg 
• Hossz x szélesség x magasság: 1030 x 360 x 615mm

47 500 Ft
60 325 Ft áfaval
Listaár 70 943 Ft áfaval
Rend. kód: 121-JRT-2M

Csúszásgátló alátétek 
Cookie Plus 4 db

Kúpos toldalékok 4 db csúszásgátló 
alátétekhez Cookie Plus

Alátétek 2 db csúszásgátló alátétekhez 
Cookie Plus

Csipeszek 4 db csúszásgátló 
alátétekhez Cookie Plus

Saroktoldalékok 4db csúszásgátló 
alátétekhez Cookie Plus

Az alátétek rendkívül tapadós gumi felülete 
megakadályozza a munkadarab csúszását csiszolás, 
vágás, marás és egyéb tevékenységek során. 
Az alátétben menetes lyuk van, amelyhez különféle 
tartozékok csatlakoztathatók. 
A alátétek nem hagynak nyomot, és a tartozékok 
növelik az alátét magasságát a munkadarabbal együtt, 
és egyszerűsítik a munkát a munkadarab szélein. 
Alátét méretei 75 x 25 mm, anyaga műanyag, súly 80 g.

A kúpos toldalékok a munkadarabot a munkaterület 
fölé emelik, minimális felületi érintkezéssel, hogy 
kényelmesebben hozzáférjenek a munkadarabhoz, 
különösen a befejező munkálatoknál. Könnyen 
dolgozhat a munkadarab mindkét oldalán csúszás 
nélkül, és a kúpos toldalék védi a párnákat a festéktől 
és a lakktól. A kúpok speciálisan a Cookie és Cookie 
Plus alátétekhez készültek.

Az alátétek a Cookie Plus csúszásgátló alátétekhez való 
rögzítésre szolgálnak. Az alátét felszerelése növeli a 
munkaterület magasságát a Cookie Plus vastagságának 
3-szorosára, ami 75 mm magasságnak felel meg. 
Használhatók a munkadarab felemelésére a 
munkaterületen, így a szélekhez könnyebben 
hozzáférhet a munkadarab alján. Használhatók továbbá 
a csúszásgátló alátét rögzítésére 19 mm nyílásokba

Robusztus acélcsipeszek a Cookie Plus csúszásgátló alátétekhez. 
Csavarja le az acélcsipeszeket csúszásgátló alátétre, és egyszerűen csak rögzítse a csipeszeket a munkaasztalra 
vagy a keretre, hogy biztos munkafelületet biztosítson csúszás nélkül. 
Az acélcsipeszeket úgy tervezték, hogy 38 mm-es talapzaton vagy kereten legyenek rögzíthetők.

A saroktoldalékokat Cookie és Cookie Plus csúszásgátló alátétekhez tervezték. Alkalmasak a munkadarab 
emelésére a befejező munkákhoz. A toldalékok a kisebb anyagok széles skáláján végzett munkát hatékonyabbá 
teszik. Ezenkívül a festék nem sérül alulról, mivel a munkadarab felülete és a toldalék között minimális az 
érintkezés. A tartozékok egymásra pakolhatók és tárolhatók anélkül, hogy sok helyet foglalnának

5 500 Ft
6 985 Ft áfaval
Listaár 7 430 Ft áfaval
Rend. kód: 128-641629

2 210 Ft
2 807 Ft áfaval
Listaár 2 972 Ft áfaval
Rend. kód: 128-695451

2 210 Ft
2 807 Ft áfaval
Listaár 2 972 Ft áfaval
Rend. kód: 128-788044

Csomagolás tartalma: 
• 4 acélcsipesz
• 4 csavar csúszásgátló alátéthez való rögzítéshez

Sokféle módszer munkadarabjának megemelésére, alátámasztására és tartására

Puha, erős, csúszásgátló - amire minden nap szüksége van

4 830 Ft
6 135 Ft áfaval
Listaár 6 516 Ft áfaval
Rend. kód: 128-910325

2 170 Ft
2 756 Ft áfaval
Listaár 2 934 Ft áfaval
Rend. kód: 128-698381

AKCIÓ

AKCIÓ

AKCIÓ

AKCIÓ

AKCIÓ

AKCIÓ
AKCIÓ AKCIÓ

AKCIÓ

AKCIÓ
AKCIÓ

A piros sávban megadott árak már az akciós árak a listaárak különböző %-ában képezve. 
A jelzett időszakra és a készlet erejéig érvényesek. www.kentech.huÉrvénye 2018.4.3-tól 5.31-igPLUSZ KEDVEZMÉNY 5 % tavasz-igm

kód:

készült, és rövidtávú barkács használatra szolgál. 
A szállítmányban két habhenger található.
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Örömünkre szolgál, hogy 
továbbadhatjuk önnek 
a JET gépek értékelését 
és tapasztalatokat velük egy régi 
ügyfelünktől, precíz mesterembertől és 
JET gépek megrögzött használójától. 
Már majdnem öt éve volt, amikor 
először eljött értékesítő központunkba 
és érdeklődött famegmunkáló 
gépekkel és felszereléssel kapcsolatban 
asztalos műhelyébe. 

Abban az időben fejezte be az egyetemet és még időnként bejárt Brünnbe a karra. Közben intézte és szerelte fel 
a műhelyét. Örömünkre szolgál bemutatni Kovács Pétert, aki elektrotechnikát tanult a VUT egyetemen Brünnbe, 
mégis 2012-től professzionálisan foglalkozik a hobbijával, asztalos munkával. Majdnem kizárólag masszív fával 
dolgozik, amiből szinte minden készül kis keretektől kezdve, minden bútoron, bútortartozékon keresztül akár 
lépcsőkig vagy konyhalemezekig. Minden terméknél nagy odafigyelést szentel a részletekre és minőségi 
mesteri megmunkálásra.  

Az első gép, amelyet a JET márkától vásárolt a kéthengeres dobcsiszoló volt. Még most is emlékszek, ahogy 
majdnem két órán át teszteltük a csiszológépet a tesztközpontban. Már ennél a tesztelésnél világos volt, hogy 
Kovács úrnak pontos elvárásai vannak, amit a gépektől igényel.  

DDS-225 Kéthengeres csiszoló 
Miért vettem meg? Szükségem volt egy gépre 
kalibrációhoz és masszív fa mély csiszolásához. Mivel 
az összes gyalugépem, legyen új vagy régi, klasszikus 
gyaluhengerrel rendelkezett és nem váltólapkással. 
Oldanom kellett a szálak kitépésének problémáját, főleg 
komplex textúrával rendelkező faanyagoknál (tipikusan 
a tölgy, a kőris, a dió, a mocsár és a középső deszkák és 
táblák, de a csomók körüli helyek, csonkítás stb.). A vételre 
az elégségesen robusztus felépítés vezetett rá, amely 
alkalmas mély csiszolásra nagyobb méretű lemezeknél is.  
Évek után is elégedett vagyok a kitűnő pontossággal, 

amely tapasztalataim szerint jobb, mint 0,1 mm az egész 600 mm szélességen.  
Továbbá a gépen a karbantartás egyszerűségét értékelem és nem felejthetem el a csiszolószalagok egyszerű cseréjét 
sem. Szükségleteimhez jobb lenne egy csöppet erősebb motor is. Néha hosszabb darabokat is csiszolok és örülnék 
kiterjesztő asztaloknak, amelyek kiterjesztenék a munkafelületet. 
Viszont ez egy nagyon ügyes, egyszerű, méretben kompakt és megfizethető gép, amely megfelelő kicsi üzemekbe. Már 
három éve van tulajdonomban és műhelyemben létszükséges lett. Igazán meglepett a nagyon jó pontosság, amelyet 
kínál. Kár hogy nem gyártanak oszcillációval rendelkező változatot.  

OES-80CS Oszcilláló élcsiszológép 
Miért vettem meg? Kis szalagcsiszoló, amely a 
munkaasztalhoz van rögzítve, nem épp ideális 
élcsiszoláshoz kereteknél, fiókoknál vagy sablonok 
készítésénél. Ezzel a csiszolóval csiszolhatok éleket 
probléma nélkül, akár hosszabb darabokon is.  
Fő előnyei, amelyeket ez a gép kínál, az oszcilláció 
és a kiterjesztő öntvény asztal, amely ívelt darabok 
csiszolásánál használatos.  
Ha szög alatti csiszolásra van szükségem, egyszerűen 
csökkentem a szöget közvetlenül az egységen és a darab 
vízszintes pozícióban marad az öntvény asztalon. A 
beállított szöget ajánlom mindig ellenőrizni szögmérővel, 
főleg 90°-nál.  

A részletekre és a kézművességre 
helyezett hangsúly segít előre lépni Cikk

JET JWP-12 Vastagoló asztali gyalugép 
Miért vettem meg? Ezt a vastagolót kis projektekre 
vettem. Kicsi és kompakt vastagoló gyengébb motorral, 
pléh asztallal és alap skálával a vastagolás magasságának 
leolvasására. Nem egy rossz vastagoló ez, csak gyenge a 
motor, ezért az anyagfelvételt 0,5 mm-re állítom. Ez egy 
olyan gép, amelyet alkalmas szerelésekre szállítani.  

JET JBOS-5 Oszcilláló tengelyes csiszológép 
Miért vettem meg? Szükségem volt rá sablonok 
készítésére, darabok csiszolására összetett ívekkel. Fő 
előnye az oszcilláció, amely jobban csiszolt felületet segít 
elérni, mint oszcilláció nélküli gépnél.  
Eleinte hozzá kellett szoknom a kisebb asztalhoz, 
amelyet viszont szükség esetén otthon ki lehet 
terjeszteni.  
A standardan kínált tengelyek átmérője 50 mm-nél 
végződik. Továbbá kínálatban van 75 mm átmérő is, de 
ezt külön kell megvásárolni. Ma már máshogy döntenék, 

és ehelyett a kis csiszoló helyett a nagyobb JOSS-S modellt vásárolnám meg. Az számomra megfelelőbb lenne.  

JDS-12 Tárcsacsiszológép 
Miért vettem meg? Hely hiánya miatt el kellett adnom a régi öntvény kéthengeres csiszológépet 80 cm átmérővel 
és szükségem volt helyette egy másikra, de már kisebbre. Ez a homlokcsiszoló minden elvárásomat teljesítette, a 
teljesen öntvény asztal kompakt és praktikus mindennapi használathoz. Csak ajánlani tudom.  

JPT-310HH Egyengető és vastagoló gyalugép 
Miért vettem meg? Kis vastagoló/egyengető 
kombinációval rendelkeztem és egy nagyobb, 
masszívabb gépre volt szükségem. Továbbá öntvény 
asztalokra volt szükségem (az első gépem alumínium 
asztallal rendelkezett) és hogy egyszerre lehessen 
kihajtani őket.  
Tapasztalataim alapján az öntvény asztalokat 
értékelem, amelyek magasságban állíthatók 
belépésnél és kilépésnél is.  
Az első gépemmel összehasonlítva ez a gyalugép 
egy nagy előrelépés számomra. Öntvény asztalok 
alumíniummal szemben, nem kell leszerelni a vonalzót 
egyengetőről vastagolóra váltásnál és főleg nem kell 
ismételten beállítani a derékszöget a vonalzón, 230 kg 
súly 80 kg-val szemben… Csak néha harcolok a rövid 
asztalokkal, 1400 mm hosszú darabok egyengetésére 
nagyon rövid. Ideális lenne, ha legalább 2000 mm-vel 
rendelkezne. Ez a gyalugép alkalmas kis műhelyekbe. 
Az én esetemben tökéletesen egészíti ki a régi nagy 
gépeket, amelyeken abban az esetben használok, ha az 
elkerülhetetlen.  

719A Fúró-vésőgép 
Miért vettem meg? Tiplikötések használata keretes felépítésnél (ajtók, bútorajtók), illetve asztaloknál, székeknél, 
stb. szerintem nem megfelelő és nem elég erős. Az összes ilyen kötést elejétől kezdve „csap és véset” módszerrel 
készítem. Az utolsó évben ezt a gépet részlegesen Festool Domino XL 700 csapoló marógéppel helyettesítem, 
de így is továbbra sokat használom a műhelyben. A gépen a masszív öntvény asztalt értékelem, amely mindkét 
irányban mozgatható és egy irányban fecskefaroknál. Néha úgy érzem, hogy a gép erősebb motort érdemelne. 
Ajánlom minőségi fúrók használatát, amelyeket élesen kell tartani.  

AFS-1000B Légszűrő 
Miért vettem meg? A légszűrő kis változata még olyan apró műhelybe se lenne elégséges, amellyel 
én rendelkezek.  
Ez a légszűrő elég erős és hatékony.  
Teljes mértékben megfelel nekem a teljesítménye és a ventilátor három sebességének beállítása. 
Két év után elromlott a vezérlő elektronika, amelyet primitív, de hatékony négypozíciós vezérlővel 
helyettesítettem. A távirányító és időzítő nem hiányzik, még ha kényelmes és kellemes is lenne.

EGÉSZ 
CIKK

JET JDS-12 Tárcsacsiszológép
• Ajánlott alkalmazás: Professzionális gyártás • Elszívás: 100 mm 
• Súly: 54 kg • Belépő / Kilépő teljesítmény (230V): 950 / 700 W 
• Fordulatok: 1400 ford./perc  • Csiszolókorong: 300 mm
• Max. csiszolás szélessége: 150 mm 
• Asztal dönthetősége: +15°-tól - 45°-ig 

JET AFS-1000B Légszűrő berendezés
• Ajánlott alkalmazás: Professzionális gyártás 
• Belépő teljesítmény 200W (230V) 
• Szűrési kapacitás 12, 15, 20 m3/perc 
• Külső szűrő 5 mikron
• Belső szűrő 1 mikron
• Súly 25 kg

Peter 
Kovács

109 830 Ft
139 485 Ft áfaval
Listaár 154 966 Ft áfaval
Rend. kód: 121-AFS-1000BM

133 830 Ft
169 965 Ft áfaval
Listaár 180 829 Ft áfaval
Rend. kód: 121-JDS-12M

...teljes cikk a www.igmtools.hu címen

JET JBOS-5 Oszcilláló 
tengelyes csiszológép
• Ajánlott alkalmazás: Professzionális gyártás 
• Belépő / kilépő teljesítmény (230V) 650/350W 
• Fordulatok 1425 ford./perc 
• Csiszolótengelyek magassága 150mm 
• Oszcilláció mozgása 22mm 
• Asztal magassága 470mm 
• Asztal méretei 370x370mm 
• Asztal dönthetősége 0 - 45° 
• Súly 35kg

141 750 Ft
180 023 Ft áfaval
Listaár 200 025 Ft áfaval
Rend. kód: 121-JBOS-5M

JET JPT-310 Egyengető 
és vastagoló gyalugép
• Ajánlott alkalmazás: Professzionális gyártás
• Belépő / kilépő teljesítmény (400 V): 3,5 / 2,2 kW 
• Fordulatok: 5500 ford./perc
• Henger átmérője: 70 mm 
• Vastagolás előtolásának sebessége: 7 m/perc
• Kések száma hengeren: 3 db 
• Max. anyagfelvétel egyengetésnél: 3 mm 
• Max. anyagfelvétel vastagolásnál: 4,5 mm
• Max. egyengetés szélessége: 307 mm 
• Max. vastagolás magassága: 3–225 mm
• Asztal hossza: 1400 mm
• Elszívás: 100 mm
• Hossz x szélesség x magasság: 1400 x 750 x 1000 mm 
• Súly: 230 kg

534 530 Ft
678 854 Ft áfaval
Listaár 767 185 Ft áfaval
Rend. kód: 121-JPT-310T

JET JWP-12 Asztali vastagoló gyalugép
• Ajánlott alkalmazás: Ezermester
• Belépő teljesítmény (230 V): 1,8 kW
• Fordulatok: 9000 ford./perc • Henger átmérője: 48 mm 
• Súly: 30 kg • Vastagolás előtolásának sebessége: 7 m/perc
• Max. anyagfelvétel: 2,5 mm • Elszívás: 50 mm
• Max. munkadarab szélessége: 318 mm
• Max. munkadarab vastagsága: 153 mm
• Hossz x szélesség x magasság: 580 x 290 (700) x 570 mm

95 360 Ft
121 108 Ft áfaval
Listaár 128 855 Ft áfaval
Rend. kód: 121-JWP-12M

Próbálja ki a JET gépeket műheléyben a projektjeireAKCIÓ

AKCIÓ AKCIÓ

AKCIÓ

AKCIÓ

A piros sávban megadott árak már az akciós árak a listaárak különböző %-ában képezve. 
A jelzett időszakra és a készlet erejéig érvényesek. www.kentech.huÉrvénye 2018.4.3-tól 5.31-igPLUSZ KEDVEZMÉNY 5 % tavasz-igm
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