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• Vhodné pro CMT, IGM a dalších ostrohrané dlabací vrtáky.
• Naostří ostrohrané dlabací vrtáky až do rozměru 12 mm nebo 12,7 mm.
• Obsahuje diamantový brousek pro odstranění otřepů.
• Metrické a imperiální velikosti.

Není jednoduššího ostření ostrohranných dlabacích vrtáků než s touto sadou. Do kuželového záhlubníku 
nasadíte příslušnou vodící stopku podle průměru vrtáku v ostrohraném dlabáku a několika otáčkami 
odbrousíte vnitřní ostří ostrohraného dlabáku. Pomocí jemného diamantového brousku který je součástí 
sady, srazíte na čisto vnější otřepy ostrohraného dlabáku. Perfektně naostřený dlabák je mnohem méně 
náchylný k pálení a samozřejmě klade mnohem menší nároky na dlabací stroje. Ponechává vnitřní strany 
dlabu hladší a čistší pro snadnější sestavení. Touto IGM sadou pro ostření ostrohraných dlabacích vrtáků 
lze ostřit většinu dlabáků až do velikosti 12 mm nebo 12,7 mm.
Poznámka: Současně při naostření dlabáku můžete naostřit spirálový vrták pomocí jemného pilníku.CZ
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• Vhodné pre CMT, IGM a ďalšie ostrohranné dlabacie vrtáky.
• Naostrí ostrohranné dlabacie vrtáky až do rozmerov 12 mm, či 12,7 mm.
• Obsahuje diamantový brúsik pre odstránenie otrepov.
• Metrické a imperiálne veľkosti.

Neexistuje jednoduchšie ostrenie ostrohranných dlabacích vrtákov, než s touto sadou. Do kužeľového 
záhlbníka nasadíte príslušnú vodiacu stopku podľa priemeru vrtáka v ostrohranom dlabáku a niekoľkými 
otáčkami vybrúsite vnútorné ostrie ostrohraného dlabáka. Pomocou jemného diamantového brúsika, 
ktorý je súčasťou sady, zrazíte na čisto vonkajšie otrepy ostrohraného dlabáka. Perfektný naostrený 
dlabák je oveľa menej náchylný k páleniu a samozrejme kladie menšie nároky na dlabacie stroje. 
Ponecháva vnútorné strany dlabu hladšie a čistejšie pre ľahšie zostavenie. Touto IGM sadou pre ostrenie 
ostrohranných dlabacích vrtákov sa dá ostriť väčšina dlabákov až do veľkosti 12 mm, či 12,7 mm.
Poznámka: Súčasne pri naostrení dlabáka môžete naostriť špirálový vrták pomocou jemného pilníka.SK
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m
an

_F
O

S-
00

01

m
an

_F
O

S-
00

01

IGM nástroje a stroje s.r.o., V Kněžívce 201, 
Tuchoměřice, 252 67, Czech Republic, E.U.
T: +420 220 950 910, www.igm.cz© 2017 IGM nástroje a stroje s.r.o.

IGM nástroje a stroje s.r.o., V Kněžívce 201, 
Tuchoměřice, 252 67, Czech Republic, E.U.
T: +420 220 950 910, www.igm.cz© 2017 IGM nástroje a stroje s.r.o.


