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Rozhodnete-li se pro LÄGLER, rozhodnete se pro hospodár-
nost, vysokou kvalitu zpracování, optimální ergonomii a vy-
sokou bezpečnost.

Ve značce LÄGLER získáváte tu nejvýkonnější  techniku k 
rychlému, vysoce kvalitnímu a ekologickému opracování 
dřevěných podlah. LÄGLER je investice, která se Vám vždy 
vyplatí!

Vývoj, výroba a servis jsou 
součástmi důsledně uplatňo-
vané podnikatelské filosofie 
firmy LÄGLER, v jejímž samém 
středu stojíte Vy - naši zákaz-
níci a uživatelé. Ve vztahu ke 
kvalitě našeho výrobku a jeho 
funkčnosti nepřipouštíme žád-
ný kompromis! Každý výrobek 
je výsledkem mnoha ověřova-
cích zkoušek a naší mnohaleté 
praxe v oblasti broušení dře-
věných a parketových podlah. 
LÄGLER udává směr ve vývoji 
brusné techniky. Používání 
vysoce kvalitních materiálů, 
produkce na moderních počíta-
či řízených výrobních zařízeních 
jsou spolu s kompetentním 

managmentem kontroly, který 
trvale a důsledně sleduje kaž-
dý okamžik výrobního procesu, 
zárukou, že každá, i ta nejmenší 
součástka splňuje nejpřísněj-
ší kriteria pro nejvyšší kvalitu. 
Aktivní informační systém smě-
rem k zákazníkovi, vlastní zákaz-
nické oddělení našeho výrobní-
ho závodu a celosvětová prodej-
ní a servisní sít́  garantují, že Vám 
bude poskytnuto neprodlené 
odborné poradenství přímo na 
místě. Tento systém rovněž zaru-
čuje blízkou dostupnost odbor-
ného servisu a včasné dodávky 
náhradních dílů.
Vašim LÄGLER parketovým brus-
kám přináší náš systém trvalý 
špičkový výkon a nadprůměrnou 
délku doby jejich aktivní život-

nosti. LÄGLER před-
stavuje jis-
totu svě-

tové značky 
největšího specia-

lizovaného výrobce 
parketových brusek.              

L Ä G L E R - z n a č k a ,
na kterou se můžete spo-

lehnout!

LÄGLER – NEJVĚTŠÍ SPECIALIZOVANÝ VÝ-
ROBCE PARKETOVÝCH BRUSEK NA SVĚTĚ
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Od legendární parketové brusky 
HUMMEL® až po jednokotoučovou 
brusku SINGLE nabízí LÄGLER pro 
profesionální opracování podlah 
širokou škálu vysoce kvalitních 
a  výkonných strojů.

Již skoro padesát let udáváme 
základní trendy ve vývoji  a způso-
bu techniky broušení podlah. Celá 
řada našich konceptů má přímo 
revoluční charakter. Vždyť takové 
inovační novinky LÄGLER v brousící 
technice, jakými byly například 
pásová a tříkotoučová bruska, či 
použití odstředivého válce, se staly 
uznávaným mezinárodním standar-
dem.

Brusky LÄGLER se vyznačují svojí 
vysokou funkčností a ergonomic-
kou dokonalostí. Jsou to stroje se 
snadnou obsluhou a mimořádně 

jednoduchou údržbou. Současně 
s tím splňují ty nejpřísnější ekolo-
gické a bezpečnostně-technické 
požadavky.

Velký důraz ve výrobním procesu 
klade LÄGLER na zajištění kvality 
svědomitou výstupní kontrolou 
všech strojů před jejich opuštěním 
výrobního závodu. Celý výrobní 
proces je pro Vás, jako LÄGLER 
zákazníky, zárukou, že se do Vašich 
rukou dostane pečlivě prověřený 
špičkový výrobek. 

LÄGLER– KVALITA
A FUNKČNOST
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PÁSOVÁ BRUSKA

LÄGLER SUPERHUMMEL – mi-
mořádně výkonná bruska kon-
cipovaná pro racionální opra-
cování velkých objektových 
ploch. LÄGLER nabízí v této 
brusce mimořádnou sílu a kva-

litu. Efektivní pohon obstarává 
silný motor na třífázový 

střídavý proud o výko-
nu 4 kW (5,5 PS), 

a proto použití 
této brus-

Ideální bruska pro broušení parketových podlah, podlah 
z palubek či dřevěné dlažby ve školních tělocvičnách, spor-
tovních nebo průmyslových halách. Vynikající kvalita 
broušení při vysokém plošném výkonu. Použití brusky 
možné jen tam, kde je el. rozvod s motorovým proudem.
Prašnost < 2 mg/m3. Spolu s bruskou SUPERHUMMEL je do-
dáváno základní příslušenství.

ky je možno pouze tam, kde je 
k dispozici motorový proud. 
Speciální provedení brusného 
válce o šíři 300 mm a možnost 
nastavení třístupňového přítla-
ku zaručují mimořádnou agresi-
vitu a kvalitu broušení. Výměnu 
brusného pásu lze provést vel-
mi rychle během několika málo 
sekund. Napínání a automatic-
ké regulování chodu brusného 
pásu je zajištěno upínacím agre-
gátem. Tento upínací agregát 
vyžaduje jen minimální údržbu. 
Samozřejmostí brusky je opti-
mální systém odsávání brusné-
ho prachu, vysoká bezpečnost 
stroje a její robustní konstruk-
ce. Pro snadnější přepravu je 

možno brusku rozložit na tři 
části.

TECHNICKÁ DATA

třífázový motor na střídavý proud ........... 230/ 390V/ 4 kW
tepelná pojistka proti přetížení
kontrola směru otáčení
zapojení do trojúhelníku ...................................................230 V
zapojení do hvězdy ..............................................................390 V
pojistka ......................................................................................... 8 A
šířka brusného válce...................................................... 300 mm
počet otáček brusného válce .........................ca. 2.400/ min.
rozměry brusného pásu ....................................300 x 800 mm
hmotnost .................................................................................87 kg

SUPERHUMMEL – MIMOŘÁDNÁ SÍLA
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Tisíckrát osvědčená bruska po celém světě. Ideální k broušení 
malých i velkých ploch. Optimálních výsledků je dosahováno 
i na problematických podlahách. Brusku lze použít i pro 
broušení takových speciálních podkladů, jako jsou např. 
umělohmotné bruslařské dráhy, tartanové povrchy a krytiny 
z gumového granulátu. Prašnost . Spolu s bruskou 
HUMMEL® je dodáváno základní příslušenství. K snadné a 
hospodárné sanaci starých dřevěných podlah, které jsou 
znečištěny hrubými nečistotami či zbytky lepidel textilních 
podlahovin, nebo jsou opatřeny barevnými nátěry, se 
doporučuje použití speciálního frézovacího válce IGEL.

LÄGLER HUMMEL® – je bezespo-
ru nejslavnější parketová bruska 
na světě. Je to bruska s dlou-
holetou životností a vyzrálou 
technikou pro perfektní kvalitu 
broušení. Přesvědčivá fakta ji již 
desetiletí zajišťují postavení čís-
lo 1 mezi stroji pro opracování 
dřevěných podlah:
• mimořádná hospodárnost ve
  vazbě na optimální pracovní
  výkon
• bleskurychlá výměna brusné-
  ho pásu
• vynikající kvalita broušení
• bezpečná, robustní konstrukce
• dokonalý systém odsávání,
  který odpovídá nejnovějším 
  poznatkům pracovní medicíny
• snadné ovládání stroje při
  broušení

Účinky vzájemně 
sladěného agre-
sivního   brusné-
ho válce s  třístup-
ňovou regulací 
přítlaku a napína-
cím agregátem s au-
tomatickým regulová-
ním vedení brusného 
pásu poskytují vysoký 
pracovní výkon při mini-
mální fyzické námaze 
a zaručují optimální kvalitu 
broušení i na takových kri-
tických plochách, jakými jsou 
například mozaikové parkety 
nebo podlahy z měkkých dře-
vin. 
Brusku HUMMEL® lze pro snad-
nější přepravu jednoduše demon-
tovat na tři části, nebo je možno ji 
přenášet pomocí transportního 
držáku (viz. příslušenství).

PÁSOVÁ BRUSKA

HUMMEL®
LEGENDA MEZI
PARKETOVÝMI BRUSKAMI

TECHNICKÁ DATA

jednofáz. motor na střídavý proud....230/390 V/ 2,2 kW
bezpečnostní jištění nulováním
tepelná pojistka proti přetížení
pojistka....................................................................................16 A
šířka brusného válce....................................................200 mm
počet otáček brusného válce........................ca. 2.400/ min.
rozměry brusného pásu..................................200 x 750 mm
hmotnost...............................................................................79 kg

Frézovací válec IGEL
(doplňkové příslušenství)
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VÁLCOVÁ BRUSKA

LÄGLER ELF – robustní, mnoho-
násobně osvědčený standardní 
model z výrobního programu 
firmy LÄGLER. Bruska je s ohle-
dem na dosažený technický 
vývoj neustále zdokonalována. 
Při výběru je možno volit mezi 
konvenčním brusným válcem 
ve třech různých šířkách nebo 
moderním LÄGLER odstředi-
vým válcem.
Brusný válec je jednostranně 
usazený. Přítlačný tlak brusné-
ho válce se nastavuje v závis-

losti na použité hrubosti 
brusného papíru regulač-

ní páčkou. 
U konvenčních válců upí-
náme brusný papír snad-
no pomocí upínacích 

Spolehlivá válcová bruska k opracování malých i velkých 
ploch.  K dostání v provedení s konvečním brusným válcem 
v šířkách 200 mm, 250 mm a 300 mm nebo s válcem 
odstředivým v šířkách 200 mm a 300 mm.
Bruska ELF je dodávána spolu se základním příslušenstvím.

svorníků. Promyšlená konstruk-
ce upínaní zaručuje při řádném 
osazení a napnutí brusného 
papíru na válci rovnoměrně 
broušenou plochu bez vlnek.
V provedení s odstředivým 
brusným válcem je bruska ELF 
díky své velmi snadné obsluze 
a vysoké bezpečnosti ideálním 
„power“ strojem do půjčoven. 
Pro snadnější přepravu je mož-
no brusku několika jednodu-
chými úkony rozložit na tři části 
(těleso s brusným agregátem, 
motor a vodící tyč). Takto roze-
branou brusku je možno pře-
pravovat pouze v jedné osobě.

TECHNICKÁ DATA

jednofáz. motor na střídavý proud 230 V/ 2,2 kW
bezpečnostní jištění nulováním
tepelná pojistka proti přetížení
pojistka........................................................................16 A
šířka válce u modelu ELF 200.......................200 mm 
šířka válce u modelu ELF 250.......................250 mm 
šířka válce u modelu ELF 300.......................300 mm 
počet otáček brus. válce...................ca. 2.400 / min.
hmotnost...................................................77/ 79/ 81 kg

ELF – OSVĚDČENÝ STANDARD
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LÄGLER PROFIT – představuje 
parketovou brusku, jejíž velmi 
snadná, bezproblémová obslu-
ha a nízká váha ji předurčují do 
půjčoven s nářadím pro domácí 
kutili a řemeslníky. Za robustní 
a jednoduchou konstrukcí se 
skrývá snadné ovládání brusky 
a vysoká spolehlivost. To jsou 
všechno důležité faktory, které 
nejenže pronajímateli usnadňu-
jí nezbytné informativní zaško-
lení, ale zároveň minimalizují 
možnosti případného poško-
zení stroje ne zcela odborným 
a řádným zacházením ze strany 
laické veřejnosti. 
Přestože bruska PROFIT má 
nepoměrně nižší hmotnost, 
nabízí velmi kvalitní opracová-
ní podlah a odpovídající výkon 
broušení.

K o n -
strukce 
stroje odpovídá 
těm nejpřísnějším 
požadavkům na 
pracovní bez-
pečnost a do-
konalé odsávání 
brusného prachu. 
Nevyučený uživatel 
má v  brusce PROFIT 
dokonale bezpečného 
a ekologického pomoc-
níka. Bruska PROFIT je vy-
bavena odstředivým brus-
ným válcem, který umožňuje 
nejenom snadnou výměnu 
brusiva, ale zaručuje i dokona-
lý obrus plochy. Vodící trubici 
lze snadno odmontovat a brusku 
lze bezproblémově přepravovat 
i v malém kufru osobního automo-
bilu.

11

Bruska PROFIT představuje kompaktní 
stroj, který je určen především do půj-
čoven. Je mimořádně snadno ovlada-
telná a bezpečná. Pro účely zapůjčo-
vání se doporučuje provedení s od-
středivým válcem, který umožňuje 
velmi snadnou výměnu brusiva.
Prašnost < 2 mg/m3. Bruska PROFIT 
je dodávána spolu se základním pří-
slušenstvím.

VÁLCOVÁ BRUSKA

PROFIT
MIMOŘÁDNĚ SNADNÁ
OVLADATELNOST

TECHNICKÁ DATA

jednofázový motor na střídavý proud.....230 V/ 1.8 kW
bezpečnostní jištění nulováním
tepelná pojistka proti přetížení
pojistka.................................................................................10 A
šířka brusného válce.................................................200 mm
počet otáček brusného válce.....................ca. 2.800/ min.
rozměry brusiva..............................................200 x 551 mm
hmotnost............................................................................44 kg
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TŘÍKOTOUČOVÁ BRUSKA

LÄGLER TRIO – mnohostranná 
a vysoce výkonná profi-bruska 
k opracovávání podlah. Tříko-
toučová bruska TRIO má široké 
spektrum použití – od základ-
ního opracování podkladu přes 
sanaci hotových parket až po 
perfektní jemné broušení dře-
věných či korkových podlah 
a mezibroušení laku. Vysoce 
výkonný motor dokonale spl-
ňuje požadavky jak pro nároč-
nou práci při opracování tvr-
dého podkladu, tak pro jemné 

Po všech stránkách profesionální bruska pro opracování po-
dlah a jejich sanování. Vynikající při broušení parketových, 
palubkových  a korkových podlah. Rovněž vynikající pro čis-
tící a leštící práce na podlahách, jakož i pro suché opracování 
potěrů a podkladů. Používat výhradně pro suché opraco-
vání.
Bruska TRIO je odzkoušena na emise prašnosti příslušným ně-
meckým profesním odborovým svazem. Prašnost <0,2 mg/m3 
– certifi kát BG PRÜFZERT holzstaubgeprüft. Bruska TRIO se 
dodává společně se základním příslušenstvím.

a citlivé broušení povrchu. Uná-
šecí talíře a brusné prostředky 
lze snadno a rychle vyměnit 
bez použití jakéhokoliv nářadí. 
Integrované a senzorem kont-
rolované odsávání prachu spolu 
s promyšleným filtračním systé-
mem zaručují prakticky bez-
prašnou práci s bruskou TRIO. 
Rovněž nakládání s plnými pra-
chovými sáčky a jejich likvidace 
jako odpadu je bezprašné. Pro 
přepravu je možno brusku roz-
ložit na dvě části.

TECHNICKÁ DATA

jednofáz. motor na střídavý proud 230 V/ 1,8 kW
bezpečnostní jištění nulováním
tepelná pojistka proti přetížení
počet otáček motoru..................................2.800/ min.
pojistka.........................................................................16 A
počet brusných talířů/ kartáčů...................................3
průměr brusných talířů/ kartáčů.................200 mm
počet otáček
brusných talířů/ kartáčů..........................ca.600/ min.
pracovní šíře........................................................460 mm
hmotnost brusné jednotky..................................54 kg
hmotnost pojezdu..................................................24 kg
celková hmotnost...................................................78 kg
hmotnost přídavného závaží................................8 kg

TRIO – VÝRAZNÁ MNOHOSTRANNOST
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UNIVERSÁLNÍ BRUSNÝ TALÍŘ
vysoustruhovaný z trvanlivého hliníkového materiálu 
pro upevnění brusných kotoučů se suchým zipem.
Průměr: 200 mm
Použití:
k sanaci hotových parket (Fertigparkett), broušení 
korkových podlah, broušení stěrkovacích hmot, 
zdrsnění podkladu

Podložka PAD pod brusné mřížky
Průměr: 200 mm
Použití:
k sanaci hotových parket (Fertigparkett), k broušení 
dřevěných podlah, k mezibroušení laku

PŘÍDAVNÉ ZÁVAŽÍ 8 KG
Rovnoměrně zvyšuje přítlačný tlak brusky, a tím 
zvyšuje její brusný výkon na problematických a 
nerovných podlahách a parketách. Blesková montáž 
a demontáž.

FRÉZOVACÍ TALÍŘ
osazený třemi segmenty s otočnými frézovacími 
ploškami, u kterých je možno regulovat hloubku 
požadovaného frézování. 
Průměr: 200 mm
Použití:
k přípravě podkladu, k odstranění pevně ulpělých 
zbytků lepidel, fi lcu, koberce, vrstev pryskyřice či barev 
a mastných nečistot. K vyrovnání nerovností v potěru.

KARTÁČOVÝ TALÍŘ
z pravých přírodních štětin.
Průměr: 200 mm
Použití:
k čištění podlah, k leštění podlah voskem a k nanášení 
ošetřujících prostředků.

TALÍŘ S DRÁTĚNÝM KARTÁČEM
z plochého ocelového drátu.
Průměr: 200 mm
Použití:
k přípravě podkladu, odstranění zbytků pevně 
ulpělých zbytků lepidel, fi lcu, koberce a k odstranění 
slinutých vrstev.

TRIO PŘÍSLUŠENST VÍ

1

2

3

4

5

ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA (NA OBJEDNÁVKU)

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ (součást dodávky)
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LÄGLER SINGLE – představuje 
brusku bezvýhradně konci-
povanou pro dokonalé jemné 
broušení dřevěných podlah 
a mezibroušení laku, jakož i pro 
náročné opracování podkla-
du při nové pokládce a sana-
ci. Vlastní koncept brusky se 
výrazně odlišuje od jiných jed-
nokotoučových brusek, které 
vycházejí z konstrukce čistících 

strojů. Tento rozdíl je dob-
ře patrný na prachotěsně 

uzavřeném krytu brusky, 
čímž je zabezpečen 

prakticky bezúdrž-

Nekompromisní bruska pro dokonalé 
jemné broušení a mezibroušení laku, 
stejně jako pro náročné opracování pod-
kladu. Pro odsávání prachu se doporučuje 
používání externího vysavače. 
Bruska SINGLE je dodávána s univer-
zálním talířovým unašečem brusných 
a leštících prostředků. Součástí dodávky 
je základní příslušenství.

bový chod motoru. Vodící tyč 
je vyrobena z hliníkového pro-
filu a je na ni možno snadno 
připevnit doplňkové příslušen-
ství. Optimální uložení hnacího 
soustrojí zaručuje vynikající 
jemný obrus, stejně jako efek-
tivní hrubé opracování pod-
kladu. Ergonomicky tvarované 
držadlo poskytuje uživateli i při 
těch nejtěžších pracích plnou 
kontrolu nad strojem. Vodící tyč 
lze snadno a plynule poloho-
vat. Bruska SINGLE nabízí bez-
problémové ovládání a mož-
nost dlouhého broušení bez 
fyzické únavy. Kompletní vodí-

cí tyč lze velmi snadno 
odmontovat a  tím 
například umož-
nit bezproblé-
mový transport 
ve velmi malém 
prostoru.

SINGLE
NEKOMPROMISNĚ DOBRÁ BRUSKA

JEDNOKOTOUČOVÁ BRUSKA

TECHNICKÁ DATA

jednofázový motor.................................230 V/ 1,2 kW
bezpečnostní jištění nulováním
tepelná pojistka proti přetížení
pojistka....................................................................16 A
průměr brusného talíře...................................406 mm
počet otáček talíře...................................ca.180/ min.
hmotnost.........................................................ca. 45 kg

Přídavné závaží
(doplňkové příslušenství)

Frézovací talíř
(dopňkové příslušenství)
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Inovovaná okrajová bruska k neomezenému opracování 
všech okrajů - ergonomicky a technicky dokonale konstruo-
vána. Brusku možno dodávat ve třech modelech s různou 
délkou brusného nástavce. Brusný talíř je možno osadit jak 
konvenčním brusným papírem, tak i brusným kotoučem na 
suchý zip.
Prašnost < 2 mg/m3. Bruska UNICO je dodávána společně se 
základním příslušenstvím.

LÄGLER UNICO – následov-
ník klasické okrajové brusky 
RANDMEISTER s výrazně ino-
vovanou technikou a optimali-
zovanou ergonomií. UNICO je 
ideální bruskou k opracování 
podlah podél obvodových zdí 
a na okrajích.  Široký rozchod 
pojezdových koleček zaručuje 
vysokou stabilitu stroje. Vodící 
trubka je výškově nastavitelná 
a přídržné rameno je polohova-
telné podle potřeby. Tyto indivi-
duálně nastavitelné prvky stroje 
spolu s přídržnou rukojetí, která 

je umístěna na brusném nástav-
ci, umožňují bezproblémové 
vedení brusky a optimální obrus. 
Bruska UNICO umožňuje 
broušení jak v  tradiční 
poloze na kolenou, tak 
i v pokleku či dokonce 
ve stoje. Nesnadno pří-
stupná a stíněná místa 
mohou být nasvícena 
zabudovanou otočnou 
lampičkou. Konstrukce 
brusných nástavců spolu 
s těsnícím pásem a systémem 
odsávání umožňují vysoce efek-
tivní provoz. U brusky UNICO 
můžete volit mezi třemi různě 
dlouhými nástavci.

UNICO – INDIVIDUÁLNÍ NASTAVENÍ
 

OKRAJOVÁ BRUSKA

TECHNICKÁ DATA

jednofáz. motor na střídavý proud.....230 V/ 1,2 kW
bezpečnostní jištění nulováním
tepelná pojistka proti přetížení
pojistka...........................................................................10 A
průměr brusného talíře.....................................178 mm
počet otáček brusného talíře..............ca. 2.800/ min.
délka nástavce modelu 350.............................350 mm
délka nástavce modelu 230.............................230 mm
délka nástavce modelu 105.............................105 mm
hmotnost jednotlivých modelů.... .........21/20/19 kg

11



OKRAJOVÁ A ROHOVÁ BRUSKA

LÄGLER FLIP - zdatný pomocník 
pro perfektní a pohodlné brou-
šení nesnadno přístupných 
okrajů a rohů. Jádrem brusky 
FLIP je vysoce výkonný motor 
s obrovskou sací silou a dosta-
tečnou rezervou výkonu. Kryt 
brusky FLIP, stejně jako držadlo 
a nástavec jsou vyrobeny 
z vysoce odolného umělohmot-
ného materiálu, vyztuženého 
skelnými vlákny, který rovněž 
poskytuje brusce mimořádně 
příznivou hmotnost. Bruska 
FLIP, ostatně jako všechny brus-
ky LÄGLER, se vyznačuje detail-
ně propracovanou ergonomií, 
snadným ovládáním a jednodu-
chou údržbou:

Konstrukce stroje, vycházející z potřeb praxe, stejně jako 
použité odlehčené High-Tech materiály a inovovaná techni-
ka poskytují pro broušení parket stroj budoucnosti. Podle 
požadavku je bruska FLIP dodávána buď s krátkým nebo 
dlouhým nástavcem. Brusku je možno osadit jak konvenčním 
brusným papírem, tak i kotoučem na suchý zip. Na rohový 
nástavec se doporučuje brusný prostředek Cubitron.
Prašnost < 0,2 mg/m3 – certifi kát BG PRÜFZERT holzstaub-
geprüft. Bruska FLIP je dodávána spolu se základním příslu-
šentsvím.

TECHNICKÁ DATA

univerzální motor...........................................230 V/ 1,35 kW
bezpečnostní jištění nulováním
pojistka proti tepelnému přetížení
pojistka....................................................................................10 A
průměr brusného kotouče........................................150 mm
průměr rohového brusného kotouče......................61 mm
počet otáček brusného kotouče..................ca. 3.100/ min.
počet otáček rohového
brusného kotouče (v zatížení)................... ...ca. 7.750/ min. 
délka krátkého nástavce..............................................155 mm
délka dlouhého nástavce............................................315 mm
délka rohového nástavce............................................225 mm
hmotnost...............................................................................9,8 kg

FLIP – EFEKTIVNÍ TREND BUDOUCNOSTI

• ergonomické řešení úchopu
• snadné nasazení a sejmutí 
   sacího pytle s manžetou
• možnost připojení brusky na
   externí vysavač
• možnost polohování sacího
   pytle a nastavení resp.
   sejmutí ochranného kolečka

Je možno volit mezi dvěma 
prodlužovacími nástavci a jed-
ním nástavcem rohovým. 
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ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Transportní držák
Držák ke snadnějšímu přenáše-
ní brusky HUMMEL® na delší 
vzdálenosti, po schodech nebo 
přes překážky. Držák se jedno-
duše zavěsí za přední úchop na 
brusce.

Transportní kolečka
Kolečka k jednoduché a poho-
dlné přepravě brusek HUM-
MEL®, ELF, PROFIT a SUPER-
HUMMEL. Ideální pro přepravu 
přes obrubníky nebo nižší pře-
chody. Současně chrání brusný 
válec a pojezdová kolečka brus-
ky před nárazy a jejich poškoze-
ním. 

Parketové páčidlo
K usnadnění pokládky parketo-
vých vlysů, mozaikových a hoto-
vých parket, palubek apod. Dodá-
váno ve dvou délkách: 43 a 55 
cm. Opatřeny fi lcovou podložkou 
na ochranu podlahových dílců.

Dorážecí přípravek
Speciálně vyvinutý dorážecí pří-
pravek z odolného umělohmot-
ného materiálu. Pro snadnou 
montáž plovoucích podlah nebo 
lepených parket a palubek. 
Nepoškozuje hrany podlahových 
dílců.

Transformátor
Ideální při podpětí nebo ztrátě 
napětí při extrémně dlouhém 
přívodním kabelu. Možnost re-
gulace napětí v pěti stupních od 
180 do 230 V. Kryt transformáto-
ru z umělé hmoty, dva přepravní 
držáky, voltmetr a výstupní 
zásuvka. Odpovídá VDE 0550/ 
3,1 KVA. Rozměry (d x š x v): 
35x18x21 cm. Hmotnost: 17 kg.

MultiClip
Uzávěr prachových sacích pytlů 
pro všechny brusky LÄGLER, 
s výjimkou okrajové brusky FLIP, 
která má napojení sacího pytle 
na sací koleno přes speciální 
manžetu. Spolehlivě zamezuje 
únik zdraví škodlivých látek.

Ochranná sluchátka Pocket
Nastavitelná a pohodlná kapslová 
sluchátka proti hluku. Zvuková izo-
lace: 23 dB.

MusiMuff 
Kapslová ochranná sluchátka se 
zabudovaným rádiem.

Respirační maska P3 
Předpisová ochranná maska 
s fi ltrem třídy P3. Pro použití při 
broušení a výměně či vysypává-
ní prachových sacích pytlů. 
Technologie - ultra měkká send-
vičová výplň. Chraňte své zdraví! 
Jemný brusný prach obsahuje 
zdraví škodlivé složky!

Bezpečnostní pás
Vynikající pomocník, který snižu-
je namáhání svalů a páteře při 
broušení. Vypolštářování beder-
ní části. Patentní upnutí a bez-
pečnostní uzávěr. Usnadněte si 
práci!

DI-bezpečnostní zásuvka
Bezpečnostní zásuvka, která při 
závadách na elektrickém přívo-
du okamžitě přeruší přívod el. 
proudu a tím chrání pracovníka. 
Délka kabelu: 50 cm, průměr 
kabelu 3 x 1,5 mm2 a bezpeč-
nostní spojka podle DIN VDE 
0661. 

Brusné prostředky 
Prosím, vyžádejte si aktuální 
nabídku sortimentu brusiva 
u svých prodejců.
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Společnost EUGEN LÄGLER GmbH. oslavila v roce 2006 padesát let 
od svého vzniku a může se proto ohlédnout za svojí bohatou histo-
rii, která zcela zásadním způsobem ovlivnila technologii broušení 
dřevěných podlah.
Švábský strojírenský podnik Eugen Lägler GmbH. je dnes největším 
světovým výrobcem parketových brusek. Není mnoho výrobců, kte-
ří se mohou pochlubit tím, že jejich produkt se stal synonymem pro 
celou jednu kategorii výrobků, tak jako tomu je například v případě 
parketové brusky Lägler Hummel. “Hummel” je mezi parketářskou 
veřejností obecným pojmenováním pro parketovou brusku jako 
takovou. Pásová bruska Hummel zároveň představuje jeden z mno-
ha milníků v padesátileté historii fi rmy Lägler. Z nápadů zakladatele 
švábské fi rmy, která má své sídlo v malé obci Frauenzimmern vzešla 
na světlo světa řada další novinek, které zcela zásadně ovlivnily 
vývoj techniky broušení dřevěných podlah.
Když se v roce 1956 Eugen Lägler spolu se svojí ženou Gerdou roz-
hodli k odvážnému kroku a pustili se do samostatného podnikání, 
nikdo tehdy netušil, že se z malé dílny ve stodole rodinného domku 

jednou stane světový výrobce parketových brusek číslo jedna. Počá-
teční kapitál se skládal ze znalostí, řemeslného umu a jednoho sou-
struhu. 
Zpočátku stačily nepatrné příjmy pouze na skromné živobytí. Tepr-
ve větší zakázka na výrobu parketových brusek přinesla tolik očeká-
vanou změnu k lepšímu a postupný rozvoj fi rmy. V prvním roce 
výroby zhotovil Eugen Lägler prakticky na koleně padesát strojů. 
Výroba strojů se stávajícím technickým řešením jej však neuspoko-
jovala, a proto v roce 1964 představuje svojí první vlastní konstrukci 
válcové parketové brusky ELF 1, která spolu s menší bruskou ELF 2 
a okrajovou bruskou ELF 3 znamenaly první program parketových 
brusek Lägler. Brzy nato přichází zakladatel fi rmy s myšlenkou 
vytvoření vlastní odbytové sítě a vybudování výrobní haly. V té době 
zároveň probíhal v Německu velký rozmach trhu s parketami a fi rma 
Lägler získávala stále pevnější postavení.
V roce 1969 švábský kutil a vynálezce v jedné osobě zkonstruoval 
první pásovou parketovou brusku na světě. Zrodila se bruska Hum-
mel se svým charakteristickým bručivým zvukem čmeláka. Od té 
doby se z Frauenzimmern rozlétlo do světa přes padesát tisíc čmelá-
ků. Hummel společně s okrajovou bruskou Randmeister, která byla 
následovnicí původní brusky ELF 3 se staly základními kameny rych-
lé mezinárodní expanze značky Lägler po celé Evropě a od roku 
1975 i v USA.
V šedesátých letech Eugen Lägler konstruuje i řadu dalších brus-
ných strojů pro různé účely. Mezi nimi můžeme jmenovat například 
brusku na plechové desky “Büff el” či brusku “Bär” na broušení dřevo-
třískových desek či úhlovou brusku s nástavcem a odsáváním 
“Flunder”. 
V roce 1984 představuje Eugen Lägler poprvé svoji válcovou brusku 
Profi t. Ve spojitosti s ní přichází s další revoluční novinkou, a tou je 
odstředivý brusný válec. Tento válec je absolutním novum v techni-

HISTORIE

Z MALÉ DÍLNY AŽ NA SAMÝ VRCHOL

ce broušení podlah. Velmi snadno ovladatelná technika nadchla 
nejenom profesionální parketáře, ale rovněž umožnila rozšíření 
používání špičkové techniky mezi domácí kutily, kteří pod heslem 
“Do it yourself” nastartovali rychlý rozvoj nového odvětví aktivního 
využívání volného času.
Rok 1993 je rokem tříkotoučové parketové brusky Trio s integrova-
ným senzorovým kontrolním systémem odsávání prachu. Bruska 
Trio byla vyvinuta a zkonstruována především pro mezibroušení 
laku a jemné broušení dřevěných podlah.

Nová generace přebírá vedení společnosti

V roce 2000 předává zakladatel společnosti Eugen Lägler ofi ciálně 
vedení fi rmy svým následovníkům: dceři Susanne, která převzala 
zodpovědnost za oblast marketingu a synu Karleugenovi, který se 
soustředil na oblast technického rozvoje. Vedení i směrování fi rmy 
tak kontinuálně přešlo na novou generaci rodiny Lägler. V roce 
2001 se společnost rozhoduje pro radikální změnu v systému pro-
deje svých produktů v Německu a Rakousku a namísto prodeje 
prostřednictvím prodejců začíná dodávat brusky přímo konečným 
zákazníkům. Ve stejném roce rozšiřuje Lägler svojí nabídku o okra-
jovou a rohovou parketovou brusku Flip a v roce 2003 následuje 
jednokotoučová bruska Single. Poslední novinky v podobě speciál-
ního frézovacího talíře a přídavného závaží v podobě umělohmot-
ného kanystru k brusce Single doplňují spektrum špičkového 
výrobního programu Lägler.
Rok 2005 byl pro fi rmu Lägler významný mimo jiné i tím, že 
byla dokončena velkorysá výstavba a přestavba celého 
výrobního závodu a na ploše 6000 m2 vznikla nová moder-
ní výrobní hala, skladové  a administrativní prostory a školí-
cí středisko včetně arény pro praktickou prezentaci 
výrobků, které nesou označení té nejvyšší kvality − 
značku Lägler.
V roce 2001 se stává obchodním zástupcem pro Čes-
kou a Slovenskou republiku  fi rma Uzin s.r.o. se sídlem 
v Praze, která společně se svým blízkým obchod-
ním partnerem Supellex Centrum s.r.o. a slo-
venskou společností HA-UZ market s.r.o. 
rychle vytváří funkční obchodní síť regionál-
ních prodejců a servisních organizací. 
Parketové brusky LÄGLER mají mezi 
naší odbornou veřejností své pevné 
postavení dané nejenom his-
torickou tradicí, ale i svojí 
špičkovou kvalitou a dlou-
holetou spolehlivostí, 
tak jako tomu je v dal-
ších více než 120 zemí 
světa, kam stroje této 
značky z malebné 
vesničky Frauenzim-
mern putují.

1 2 3

1. Dům, kde začínala historie Lägler (1956)
2. První soustruh zakladatele společnosti pana Eugena Läglera
3. Moderní závod EUGEN LÄGLER GmbH. dnes
4. Bruska ELF 2 z prvního výrobního programu Lägler (rok. 1965)
5. HUMMEL® – první pásová bruska na světě (rok 1969)
6. PROFIT – válcová bruska s odstředivým brusným válcem (rok 1984)



V České republice podporuje fi rma 
LÄGLER SOU Brno, SOU Uherský Brod 
a SOU Ostrava.
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K nejdůležitějším součástem 
naší podnikatelské filozofie 
patří předávání know-how 
a nepřetržitý kontakt s Vámi, 
s odbornou řemeslnou veřej-
ností, s uživateli brusek LÄGLER.
Snažíme se využívat každé pří-
ležitosti, abychom Vás, naši 
zákazníci, partneři a uživatelé 
podpořili v oblasti teorie a pra-
xe.

Můžete si bezplatně vyžádat 
naší odbornou příručku „Brou-
šení dřevěných podlah“, která 
již řadu let poskytuje plnohod-
notné informace a tipy v oblasti 
broušení podlah. Představuje 
základní informační manuál pro 
parketáře a kladeče podlah, kte-
rý byl přeložen do mnoha cizích 
jazyků po celém světě.

Naše semináře a školení na 
téma LÄGLER parketové brusky 
a technika broušení parket jsou 
pořádány jak v místě zájmu, 
tak i přímo u firmy LÄGLER ve 
Frauenzimmer/SRN. Naši tech-
nici a obchodní poradci přitom 

poskytují informace tak říka-
jíc z první ruky. Tuto možnost 
využívají odborné cechy, svazy, 
obchodní zástupci a školy po 
celém světě.
Tato činnost je pro nás velmi 
důležitá, nebot pouze v perma-
nentním dialogu s Vámi můžeme 
pokračovat ve vývoji moderní 
technologie broušení. Oboustran-
ná komunikace je přínosná neje-
nom pro Vás, jako uživatele našich 
strojů, ale i pro nás, výrobce parke-
tových brusek.

LÄGLER má vedoucí úlohu 
na trhu a je předním členem 
řady profesních cechů a svazů. 
Považujeme za svoji přirozenou 
povinnost, podporovat řemeslo 
všemi nám dostupnými pro-
středky. Proto je pro nás téma 
výchovy nového učňovského 
dorostu nesmírně důležitá. 
Naše seminář jsou nedílnou 
součástí výuky v řadě středních 
odborných škol. Samozřejmostí 
je vybavení těchto škol LÄGLER 
parketovými bruskami, aby byla 
zabezpečena praktická výuka 
tou nejlepší technikou.

Krátce řečeno, to, že „Vedoucí 
úloha na trhu zavazuje“ není 
u LÄGLER žádnou prázdnou 
frází.

LÄGLER AKTIVITY - SEMINÁŘE, ŠKOLENÍ 
A VÝCHOVA UČŇOVSKÉHO DOROSTU
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Eugen Lägler GmbH · Im Kappelrain 2
D-74363 Güglingen-Frauenzimmern
Telefon  0 71 35 / 98 90-0
Telefax  0 71 35 / 98 90-98
E-mail info@laegler.com
Internet www.laegler.com

VÝHR ADNÍ Z ASTOUPENÍ FIRMY LÄGLER PRO ČR A SR

UZIN s.r.o.
Českomoravská 12a
190 00 Praha 9
tel: 283 083 314, 724026341 fax: 283 083 419
e-mail: info@uzin.cz
www.laegler.cz, www.ufl oor-systems.cz

VÝHR ADNÍ DOVOZCE DO SLOVENSKÉ REPUBLIKY

HA-UZ market s.r.o.
Štrková 94
010 00 Žilina
tel: 041/5655540, 0903538708 fax: 041/5006014
e-mail: uzin.obchod@ha-uz.sk
www.ha-uz.sk

ODBORNÝ SERVIS

SUPELLEX Centrum s.r.o
Košíkov 84
595 01 Velká Bíteš
tel: 566 532 655 fax: 566 531 825
e-mail: supellex@supellex.cz

PÚVAP s.r.o.
Vinohradská 172
130 00 Praha 3
tel: 271 731 415, 603529919
fax: 272 730 425
e-mail: info@puvap.cz

sídlo firmy SUPELLEXsídlo fi rmy UZIN

sídlo fi rmy HA-UZ

FLIP v akci

IBF 2002PÚVAP - provozovna

SUPELLEX - dílna 

servisní tým ČR

Váš prodejce:

tradice v barvě žlutozelenénávštěva fi rmy LÄGLER
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