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зала 3
щанд C2
IEC - София

РЪЧНИ ИНСТРУМЕНТИ

СЕКАЧКИ ЗА КАБЕЛИ С ТРЕСЧОТЕН
МЕХАНИЗЪМ СЕРИЯ RC*

РЪЧЕН ХИДРАВЛИЧЕН ИНСТРУМЕНТ
ЗА КРИМПВАНЕ RE 60-MLR

• Специално извити остриета с шлифована повърхност,
изработени от високоякостна стомана със специално
покритие за удължаване на времето за експлоатация
на острието.
• Здрава конструкция с удароустойчиви дръжки за
тежки натоварвания.
• Уникалният тресчотен механизъм осигурява лесно
рязане на порции.
• Отключване на острието за освобождаване на ножо
вете по всяко време на цикъла на рязане.
• Заключващ механизмът за обезопасяване на инстру
мента, когато не се използва.
• Затворена пружина, защитена от замърсяване или
загуба по време на употреба.
• Лека и компактна конструкция за ергономична упо
треба.

• 60 KN Хидравлична изходяща мощност и 18 mm ход
за лесно захващане на кабелни обувки до 300 mm2 и
мед и 240 mm2 алуминий.
• Патентована система за бързо достигане до материа
ла с един ход - RIDGID® RapidAdvance System™ .
• Вграден клапан за освобождаване на налягането
сигнализира при достигане на максималната сила и
завършване на пресоването.
• Глава въртяща се на  330O за максимална гъвкавост и
лесен достъп в тесни пространства.
• Системата за бързо освобождаване позволява бързо
то смяна между различните размери.
• Лек и компактен размер, удобен за пренасяне и из
ползване с лекота.
• Намаленото усилие в ръкохватката при натиск реду
цура умората в ръката на оператора.
• Гумирани дръжки за превъзходен комфорт и контрол.
• Идеален за използване на строителни обекти с огра
ничен достъп до електрозахранване.
• Най-добрият в класа си с размери: дължина 425 mm и
тегло 2.8 kg.

Период на промоцията от 01. 03. 2019 г. до 30. 04. 2019 г. или до изчерпване на количествата.

4

Повече информация: www.kammarton.com

Локатори и приемници
ЛОКАЛИЗИРАНЕ НА НАЛИЧНИ КОМУНАЛНИ СИСТЕМИ
Локаторите и  приемниците на RIDGID разполагат с лесен за използване визуален картографски дисплей, който ви
позволява да намерите линиите на вече налични комунални системи. Използвайте в комбинация с SeeSnake® камера,
снабдена със сонда с предавател, който показва местоположението на главата на камерата по време на инспекция.
Или с линеен предавател, за да намерите комунални системи намиращи се под земята. Тези локатори могат също
така да откриват сонди с поплавък чрез предаватели с дистанционно управление или прикрепени към кабела на
каналопочистващата машина.

Локатор SR-24

за честоти от 10 Hz до 35 kHz
с Bluetooth® and GPS

Локатор SR-60

за честоти от 10 Hz до 490 kHz

Линеен предавател
ST-305 - 5W

Локатор ST-33Q

за честоти от 10Hz до 490kHz
*с мощност до 10 W + линеен
предавател и Bluetooth®

Индуктивна сигнална
скоба SeekTech

Позволява на потребителя да
приложи сигнал към кабел или
тръба, когато не е възможно
директно свързване.

Локатор SR-20

за честоти от 10 Hz до 35 kHz

позволява Ви да активирате метални
линии за проследяване с локатор чрез
директно свързване както и
индуктивно 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz
и 93 kHz.

A-Рамков локатор FR-30
с приемник FT-103
за откриване на изолирани
проводници под земята.

Магнитен локатор MR-10

за бързо откриване на заровени метали.
Функцията AutoNull изолира
смущението от близки метални
предмети, като автомобили или огради.
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ПОМПИ
ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА WITA Delta MIDI 40-25 180

151 лв.
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Технически характеристики
Максимален напор Н
4.0 m
Максимален дебит Q
2.8 Q m3/h
Мощност
3 - 23 W
Захранващо напрежение			
1 x 230 V, 50 Hz
Клас на защита
IP 42
Околна температура 				0O C до +40O C
Температура в системата
+5O C до +110O C
Макс. системно налягане
10 bar
Присъединяване
DN 25 / 1 1/2’’
Инсталационна дължина
180 mm
Тегло
2.5 kg
EEI индекс на енергийна ефективност
≤ 0,18  ErP2015+
Функции
• 4 работни режима постоянна крива
• 4 работни режима пропорционално налягане
• програма за обезвъздушаване
• заключване на клавиатурата
• режим лято
Период на промоцията от 01. 03. 2019 г. до 30. 04. 2019 г.

Повече информация: www.kammarton.com

Всички посочени цени са с ДДС.

Период на промоцията от 01. 03. 2019 г. до 30. 04. 2019 г. или до изчерпване на количествата.
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ИНСТРУМЕНТИ

Акумулаторен ъглошлайф 230 mm
M18FLAG230XPDB-121C
• Най-лекият и добре балансиран акумулаторен ъглошлайф на 230 mm
• Безчетков POWERSTATE™ мотор
• Redlink plus™ - интелигентна система предотвратяваща претоварване на машината и батерията.
Дава допълнителна мощност на машината при големи натоварвания
• Система FIXTEC за смяна на консуматива без допълнителни инструменти
• Дискова спирачка
• Антивибрационна дръжка
Номер за поръчка		
MIWK-3189
Напрежение			
18 V
Капацитет на батерията
Li-Ion, 12.0 Ah
Обороти на празен ход		
6600 min-1
Диаметър на режещия диск 230 mm
Дълбочина на рязане		
65 mm
Резба на шпиндела		
M14
Тегло				5.3 kg

1 400 лв.

Комплектовка: Машина, куфар, батерия и
зарядно устройство

Период на промоцията от 01. 03. 2019 г. до 30. 04. 2019 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com

Период на промоцията от 01. 03. 2019 г. до 30. 04. 2019 г. или до изчерпване на количествата.
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ИНСТРУМЕНТИ

Акумулаторен ъглошлайф 125 mm
M18CAG125X-0

350 лв.
• Безчетков POWERSTATE™ мотор
• Redlink plus™ -  интелигентна система предотвратя
ваща претоварване на машината и батерията. Дава
допълнителна мощност на машината при големи на
товарвания
• Система FIXTEC за смяна на консуматива без допъл
нителни инструменти
• Функция Line lock -  предотвратява случайно включ
ване на машината
Номер за поръчка
MIWK-2084
Напрежение			18 V
Капацитет на батерията
Li-Ion
Обороти на празен ход
8500 min-1
Диаметър на режещия диск 125 mm
Дълбочина на рязане
33 mm
Резба на шпиндела		
M14
Тегло				2.5 kg

Акумулаторна бъркалка за
строителни смеси M18FPM-0X

450 лв.
• Безчетков POWERSTATE™ мотор
• Redlink plus™ -  интелигентна система предотвратя
ваща претоварване на машината и батерията. Дава
допълнителна мощност на машината при големи
натоварвания
• 16 различни позиции на дръжката (180°)

Номер за поръчка		
MIWK-3323
Напрежение			
18 V
Капацитет на батерията
Li-Ion
Обороти на празен ход		
0-550 min-1
Брой степени			
8
Резба на шпиндела		
M14
Макс. диаметър на бъркалката 120 mm
Макс. обем на смесване
20 l
Тегло				2.5 kg

Всички посочени цени са с ДДС.
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ИНСТРУМЕНТИ

Акумулаторен винтоверт M12FDD-602X
• Безчетков POWERSTATEТМ мотор
• Redlink plus™ -  интелигентна система предотвратяваща претоварване на
машината и батерията. Дава допълнителна мощност на машината при
големи натоварвания
• По-лек и компактен
Номер за поръчка				MIWK-2904
Напрежение					12 V
Капацитет на батерията			
Li-Ion, 6.0 Ah
Въртящ момент				44 Nm
Обороти на празен ход				
0 - 450 / 0 - 1700 min -1
Капацитет на патронника			
13 mm
Степени					2
Макс. диаметър на пробиване (дърво)		
35 mm
Макс. диаметър на пробиване (метал)		
13 mm
Тегло с батерия					1.5 kg
Комплектовка: Куфар, зарядно устройство и 2 броя батерии

550 лв.

Акумулаторен винтоверт с
приставки M12BDDXKIT -202C

Номер за поръчка				MIWK-2034
Напрежение					12 V
Капацитет на батерията			
Li-Ion, 2.0 Ah
Брой степени					2
Обороти на празен ход				
0 - 400; 0 - 1500 min-1
Въртящ момент				32 Nm
Обхват на патронника				
10 mm
Макс. диаметър на пробиване (дърво)		
25 mm
Макс. диаметър на пробиване (метал)		
10 mm
Тегло						1.2 kg
Комплектовка: машина, куфар, 3 приставки, 2 батерии и зарядно
устройство

450 лв.

Период на промоцията от 01. 03. 2019 г. до 30. 04. 2019 г. или до изчерпване на количествата.
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ИНСТРУМЕНТИ

Акумулаторна батерия M18B9

Акумулаторна батерия M18HB12

435 лв.

515 лв.

• Подходяща за всички машини M18™ на Milwaukee
• Индикатор, показващ заряда в батерията

• Подходяща за всички машини M18™ на Milwaukee
• Индикатор, показващ заряда в батерията

Номер за поръчка
Напрежение		
Капацитет		

Номер за поръчка
Напрежение		
Капацитет		

MIWK-2327
18 V
Li-Ion, 9.0 Ah

MIWK-3241
18 V
Li-Ion, 12.0 Ah

Комплект ударни накрайници, 32 части
SHOCKWAVE™ Impact Duty™
Номер за поръчка

MIWK-3045

• Накрайници 25 mm: 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 /
1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40,
1 x TX BO7 / 1 x TX BO8 / 1 x TX BO9 / 1 x TX BO10 / 1 x TX BO15 / 1 x TX
BO20 / 1 x TX BO251 x Hex 3 mm / 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm /
1 x Hex 6 mm
• 1 x магнитен държач 73 mm

35 лв.

Комплект ударни накрайници , 48 части
SHOCKWAVE™ Impact Duty™
Номер за поръчка

MIWK-2809

• Накрайници 25 mm: 2 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ1 / 3 x PZ2 /
1 x PZ3, 3 x TX10 / 3 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 3 x TX30 / 1 x TX40,
1 x шестостен 4 mm / 1 x шестостен 5 mm, 1 x SL 0.6 x 4.5 /
1 x SL 0.8 x 5.5 / 1 x SL 1.2 x 6.5
• Накрайници 50 mm : 1 x PH1 / 1 x PH2, 1 x PZ1, 1 x TX10 / 1 x TX15 /
1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30;
• Накрайници 90 mm: 1 x PZ2, 1 x TX20 / 1 x TX25
• Свредла за метал: 3 / 4 / 5 / 6 mm
• 1 x магнитен държач 60 mm

55 лв.
Всички посочени цени са с ДДС.
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ИНСТРУМЕНТИ
Шлайф ексцентриков

Шлайф ексцентриков пневматичен

пневматичен

за централна аспирация

392 лв.
Номер за поръчка		
Модел
Абразивен диск
Шланг
Вибрация ISO 28927
Тегло
Консумация на въздух
при 100% интензивност
Резбова връзка
Скорост
Височина / Дължина
Ниво на шума ISO 15744
Резба на шпиндела
Ексцентрик

237550108
ROS156-F1
Кръгъл 150 mm
3/8 inch
3.47 m/s2
0.87 kg
450 l/min
1/4 G (R)
9500 r/min
99 /211 mm
74 dB (A)
5/16×24 UNF
5 mm

МАРКИРАЩИ ВРЪХЧЕТА - 8 mm / 4 броя

399 лв.
Номер за поръчка		
Модел
Абразивен диск
Шланг
Вибрация ISO 28927
Тегло
Консумация на въздух
при 100% интензивност
Резбова връзка		
Скорост
Височина / Дължина
Ниво на шума ISO 15744
Резба на шпиндела
Ексцентрик

237550207
ROS156C-F1
Кръгъл 150 mm
3/8 inch
3.47 m/s2
0.89 kg
450 l/min
1/4 G (R)
9500 r/min
99 / 219 mm
77 dB (A)
5/16×24 UNF
5 mm

КОМПЛЕКТ ДЪРВЕНИ ДЮБЕЛИ - 8 mm

3.60 лв.

6.50 лв.

Номер за поръчка		
203400205
Kомплект от 4 маркиращи върха за точно определяне на
мястото за пробиване.

Номер за поръчка		
11640208
Пълен комплект от 4 маркиращи върха, свредло за дърво,
имбусен ключ, ограничител на дълбочината и 10 дървени
дюбела.

Комплект СВРЕДЛА КОМБИНИРАНИ
3 - 10 mm

Комплект ПАТРОНИК, СВРЕДЛА И
НАКРАЙНИЦИ 11 броя

16.90 лв.

47.50 лв.

Номер за поръчка		
208730101
Свредла за метал, бетон и дърво. Свредлата имат еднакви
диаметри в три различни серии от 3 до 10 mm.
Пластмасова касета отвор в горна част за избор на необхо
димия размер според градуирана скала. Отвора не поз
волява изваждането на повече от един размер сврело
едновременно.

Номер за поръчка		
201670106
Комплект от 11 части за дърво. Всички на 1/4 “ шестостенен
захват. Състоящ се от зенкер с 5ножа на 10 mm. Свредла
на 3 и 4 mm, 6 накрайника за отвертка на 50 mm и държач
за битове с бързосменен патронник.

Всички посочени цени са с ДДС.
Период на промоцията от 01. 03. 2019 г. до 30. 04. 2019 г. или до изчерпване на количествата.
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iConn - безплатен мониторинг на Вашата компресорна система
Всеки клиент притежаващ винтов ком
пресор Comp Air или закупил нов такъв
в периода 01.03 - 30.04.2019 г, може
да се възползва от специалната цена
от 720 лева с вкл. ДДС за доставка и
монтаж на устройство iConn.
Цена на устройството извън промоци
ята 960 лева с вкл. ДДС.

 Предоставя онлайн информация за работните
параметри на компресора, аларми и необходимост
от сервиз
 Не се нуждае от изграждане на кабелна или
безжична Internet свързаност
 Достъпност през смартфон, таблет, преносим
или настолен компютър
 Системата е отворена за интегриране към SAP,
GE, Oracle, Microsoft

бояджийски пистолети

Електрически безвъздушни ръчни бояджийски пистолети
ULTRA и ULTRA max
За пръскане на материали на водна основа, на основа на разтворители и на запалими вещества.

1 050 лв.

CORDLESS DC

1 300 лв.

ULTRA CORDLESS

(17M363)

Модел

Контрол на налягането
Диапазон на налягането
Поддържани типове дюзи
Поддържани размери дюзи
Включени в комплекта дюзи
Включени в комплекта торби
FlexLiner
Източник на захранване
Включени акумулатори

Включена в комплекта филтърна
цедка
Пълна ремонтопригодност
Система ProConnect
Включена в комплекта чанта

CORDLESS DC

ULTRAMAX ™
(17M367)

Безвъздушен пистолет за бои на
водна основа Ultra без кабел
17M366

34 до 135 bar
RAC X FF LP
0.02 – 0.04 cm
(0.008 – 0.016 inch)
FFLP410 и FFLP514

Безвъздушен пистолет за бои на
основа на разтворители Ultra Max
без кабел 17P258

34 до 135 bar
RAC X FF LP
0.02 – 0.04 cm
(0.008 – 0.016 inch)
FFLP410 и FFLP514

4

4

Батерия
Литиево-йонна DEWALT 18 V Max
Compact 2.0 ah XR
втора батерия бонус

Батерия
Литиево-йонна DEWALT 18 V Max
Compact 2.0 ah XR
втора батерия бонус

60 и 100 mesh

60 и 100 mesh









Период на промоцията от 01. 03. 2019 г. до 30. 04. 2019 г. или до изчерпване на количествата.
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БОЯДЖИЙСКА ТЕХНИКА

Бояджийска система за високо налягане на количка
Mark Х ProContractor

15 150 лв.

Технически характеристики
Бутална помпа
• Електрическо захранване - 220 V
• Мотор тип  „безчетков” с мощност - 3.00 kW (4.0 HP) / DC
• Електрическо потребление при захранване от
генератор - 5 kw (6.7 HP за генератор)
• Максимален дебит на боя - 8.3 l/min, за пласти
фикатори или огнезадържащи бои до 7.5 l/min
• Максимален размер дюза за 1 пистолет за боя
- 0.051”; за 1 пистолет  за мазилки - макс. 0.045”
• Максимално работно налягане за боята - 230 bar
• Системите са снабдени с устройство (Smart Control
- версия 2) за следене налягането и автоматично
поддържане, следене на преминалото количество
боя, автоматичен стоп след изчерпване на боята
• Система за автоматично самопочистване тип - 
Auto Сlean 2
• Тегло - 81 kg за пълен комплект
Комплектовка:
• Помпа, комплект на количка
• Всмукателна тръба
• Шланг за боя (250 bar) - 30 m x 3/8”
• Гъвкав шланг преди пистолета - 0.9 m x 1/4”, 250 bar
• Пистолет Blue Texture gun
• RAC X с дюза RAC X HDA541
• Дюзодържач RAC X      
• Система за самопочистване Auto Clean 2
• Smart Control - версия 2
• E-control
• Масло TSL - 250 ml
• Раздвижен ключ - 2 броя
Приложения: Лакове, емайл, уретани, огнезадържащи бои, цинк-епоксидни покрития, емайллакове, грундове,
епоксидни флуиди, латекс, фасадни бои, леки шпакловъчни смеси за вътрешни помещения, емулсии.
Системите Graco MARK Х ProContractor могат да работят с 2 бояджийски пистолета при   нанасяне на фасадни
бои при следните условия: Максимален размер дюза за 1 пистолет -  0,037”; за 2 пистолета -  максимално 0,027”.
Максимален размер на дюзата при работа с епоксиди (цинк-епокси) или огнезадържащи грундове - 0.037”.

подарък
Безвъздушен бояджийски пистолет
Graco UltraMax - 17C258 за бои на база
разтворители с 2 броя батерии DeWalt

Всички посочени цени са с ДДС.

15

БОЯДЖИЙСКА ТЕХНИКА

Бояджийска система за високо налягане на количка
Mark VII ProContractor

13 050 лв.

Технически характеристики
Бутална помпа
• Електрическо захранване - 220V
• Мотор тип „безчетков” с мощност - 1.9 kW (2.5 HP) / DC
• Електрическо потребление при захранване от
генератор - 5 kw (6.7 HP за генератор)
• Максимален дебит на боя - 6.0 l/min, за
пластификатори или огнезадържащи бои до 5.5 l/min
• Максимален размер дюза за 1 пистолет за боя - 
0.047”; за 1 пистолет за мазилки - макс. 0,041”
• Максимално работно налягане за боята - 230 bar
• Системите са снабдени с устройство (Smart Control
- версия 2) за следене налягането и автоматично
поддържане, следене на преминалото количество
боя, автоматичен стоп след изчерпване на боята
• Система за автоматично самопочистване тип - 
Auto Сlean 2
• Тегло - 73 kg за пълен комплект
Комплектовка:
• Помпа, комплект на количка
• Всмукателна тръба
• Шланг за боя (250 bar) - 30 m x 3/8”
• Гъвкав шланг преди пистолета - 0.9 m x 1/4”, 250 bar
• Пистолет Blue Texture gun
• RAC X с дюза RAC X HDA531
• Дюзодържач RAC X      
• Система за самопочистване Auto Clean 2
• Smart Control - версия 2
• E-control
• Масло TSL - 250 ml
• Раздвижен ключ - 2 броя
Приложения: Лакове, емайл, уретани, огнезадържащи бои, цинк-епоксидни покрития, емайллакове, грундове,
епоксидни флуиди, латекс, фасадни бои, леки шпакловъчни смеси за вътрешни помещения, емулсии.
Системите Graco MARK VII ProContractor могат да работят с 2 бояджийски пистолета при  нанасяне на фасадни
бои при следните условия: Максимален размер дюза за 1 пистолет -  0,037”; за 2 пистолета -  максимално 0,027”.
Максимален размер на дюзата при работа с епоксиди (цинк-епокси) или огнезадържащи грундове - 0.037”.

подарък
Безвъздушен бояджийски пистолет
Graco Ultra - 17M366 за бои на водна
основа с 2 броя батерии DeWalt

Период на промоцията от 01. 03. 2019 г. до 30. 04. 2019 г. или до изчерпване на количествата.
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Повече информация: www.kammarton.com

БОЯДЖИЙСКА ТЕХНИКА

Бояджийска система за високо налягане с
въздушно асистиране Merkur 48:1 на количка
Комплект с пистолет XTR 7		

6 300 лв.

Комплектът включва:

Помпа Merkur 48:1 на количка
Максимално работно налягане на боята
Максимално налягане на въздуха
Предавателно съотношение на помпата
Максимален дебит на боята

310 bar
7 bar
48:1
3 l/min

Бояджийски пистолет XTR 7
Максимално работно налягане
Максимален дебит боя

350 bar
10.6 l/min

6 805 лв.

Комплект с пистолет G40
Комплектът включва:

Помпа Merkur 48:1 на количка
Бояджийски пистолет G40
Максимално работно налягане
Максимален дебит боя

280 bar
10.6 l/min

Бояджийска система за високо налягане
ST Max 395 на стойка
За грундове и лакове за антикорозионна   защита на поли
уретанова, епоксидна или цинк-епокдсидна основа, латекс,
фасадни бои и емайллакове.

Бутална помпа
Електрическо захранване
Максимален дебит на боята

220 V
1.7 l/min

Бояджийски пистолет FTX
Максимално работно налягане
Максимален размер дюза

248 bar
0.035”

3 940 лв.

Всички посочени цени са с ДДС.
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ТЕХНИКА ЗА ГАЗО-КИСЛОРОДНО РЯЗАНЕ

Резак R8 за работа с ацетилен

Предпазители срещу обратен удар
за редуцир вентил
за дръжка

Номер за поръчка

Описание

Цена

AUTO-1298

Резак до 300 mm за PB  (R8 510/90)

AUTO-2825

Предпазител кислород за редуцир G1/4” 10 bar

AUTO-2826

Предпазител горим газ за редуцир G3/8LH” 1.5 bar

AUTO-2827

Предпазител кислород за резак G1/4” 10 bar

AUTO-2828

Предпазител горим газ за резак G3/8LH” - 1.5 bar

196 лв.
18 лв.
18 лв.
18 лв.
18 лв.

Период на промоцията от 01. 03. 2019 г. до 30. 04. 2019 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com
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ТЕХНИКА ЗА ГАЗО-КИСЛОРОДНО РЯЗАНЕ
PC-SA HIPPO машина за тръби (GAZC-2032 / GAZC-2033)
Машината е проектирана за специални приложения, изискващи свързване на тръби под ъгъл (T-join). С уникален
дизайн, позволяващ лесно поставяне на тръбата по подобие на седло. Тялото на машината е изработено като една
обособена част. По-тясна е в сравнение с други подобни седлови тип машини, което позволява използването на
по-малка площ от машината, където мястото, предназначено за захващане е ограничено. Позволява напречно
движение на горелката, следвайки избрания контур или шаблон.
Машината се задвижва чрез електрически мотор.

Технически характеристики
Модел			PC-SA2		
Размер на тръбата
76-203		
С мотор		
да
Тегло			
29 kg

PC-SA3
152-305
да
37 kg

Машината може да прави скосявания, посредством специал
ното оборудване, с което се определя ъгъла на рязането.
Рейката на държача на горелката позволява хоризонтална и
вертикална настройка.

Лост на зъбните механизми
Машината разполага с 2 броя зъбни механизми, за да осигури най-добра скорост на рязане. По високите
скорости се използват за тръби с по-малък диаметър, респективно за по-големи тръби, по- ниски скорости
на рязане.

GAZC-2032 PC-SA2 HIPPO седлова машина за тръби (76 - 203 mm)

3 840 лв.

GAZC-2033 PC-SA3 HIPPO седлова машина за тръби (152 - 305 mm)

5 520 лв.
Всички посочени цени са с ДДС.
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ТЕХНИКА ЗА ГАЗО-КИСЛОРОДНО РЯЗАНЕ
KC-82M-P Maшина с постоянен магнит за рязане по
контур (GAZC-2013)
КС-82М е портативна и компактна машина с постоянни магнити и проследяваща глава за лесен контрол и
прецизиране на газо-кислородното рязане с възможно най-напредналата  технология  във индустрията за
такъв тип рязане. Рязането се осъществява чрез проследяваща глава, движеща се по шаблон.

1 434 лв.
Позиционирането на шаблона става по два начина:
1. Когато детайла е много малък се разпробива шаблона със свредло 8.5 mm и се позиционира с винтове М8
2. Ако детайлът е по-голям, операторът инсталира помощни крака на долната страна на шаблона, което
улеснява настройката на хоризонталната линия на рязане, а и подобрява стабилността на машината при
работа.
Технически характеристики
Тегло
Размери Д х Ш х В
Задвижване
Скорост на рязане
Контрол на скоростта
Стандартен размер на активните магнити
Дебелина на рязане
Размер на среза при квадратни детайли
Размер на среза при правоъгълни детайли

15 kg
550 x 330 x 350 mm
Мотор -110V, с трансформатор на  220 V, 50 Hz
150 mm/min - 1500 mm/min
Потенциометър
24 mm
100 mm
300 mm
600 mm x 200 mm

Период на промоцията от 01. 03. 2019 г. до 30. 04. 2019 г. или до изчерпване на количествата.
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Повече информация: www.kammarton.com

ТЕХНИКА ЗА ГАЗО-КИСЛОРОДНО РЯЗАНЕ
KC-93 Condor (GAZC-2005) с релса, пергел и водач
KC-93 Condor е портативна машина за прави и ъглови срезове с високо качество. Лесна за работа и
продуктивна. Проектирана с дизайн за улеснение на оператора - спусъкът е разположен по-високо, за да се
улесни използването вътре или извън радиуса на кривите. Разполага с устройството за удобно регулиране
на скоростта.

1 098 лв.
Характеристики и предимства:
Универсално приложение на рязане - права линия или ръчно кръгово
рязане. Разполага с релса -  1.8 m и пергел. Водач като опция. Pistol
Shape Control Grip - Операторът има възможност да управлява всички
функции и настройки като режещия кислород, съединителя, скоростта
на рязане само с една ръка.
Технически характеристики
Дължина		
Ход колело		
Дебелина на рязане
Скорост на рязане
Рязане до Ø mm
Тегло			

380 mm
100 mm
5 - 100 mm
100 - 1000 mm/min
50 - 550 mm
7.80 kg

Всички посочени цени са с ДДС.

21

СИСТЕМИ И СТОПЕРИ ЗА ТРЪБИ
Трикрака стойка за тръби Pipe Tri-Stands с
V-образна глава
Обхват на тръбите
Капацитет на натоварване
Регулируема височина
Номер за поръчка

1” - 12”
1.5 t / 1.585 kg
71 - 122 сm / 27.5” - 48”

TAGG-2032

Трикрака стойка за тръби Tri Pipestand без глава		

TAGG-2006

V-образна глава за трикрака стойка за тръби

		

84 лв.
48 лв.

Aлуминиеви и тефлонови стопери за тръби
Алуминиевите и тефлоновите стопери за тръби  се използват за временно изолиране на края на тръбата или отвора
при различни приложения. Дренажните тапи за тръби се използват главно за уплътняване от вода, газове и други при
новоположени тръби или тръбопроводни системи, които са в ремонт.
Тапите за тръби на фирма TAG-PIPE се предлагат за тръби  с размер от 1/2” до 72”.
Номер за поръчка

TAGG-2015 Алуминиев стопер за тръба 2”		

Номер за поръчка

TAGG-2017 Тефлонов стопер за тръба 2”		

60 лв.
54 лв.

За цена на алуминиеви стопери за друг диаметър тръби се свържете с представител на Каммартон България или
изпратете запитване на нашия сайт.

Надуваеми стопери за тръби
Фирма TAG-PIPE предлага надуваеми стопери за тръби, подходящи за различни
приложения. Изработени са от естествен каучук, покрит с водоустойчив поли
уретанов найлон или топлоустойчив микс, за да се предотврати триенето и
статичното електричество. При заваръчни приложения тръбите могат да бъдат
снабдени със запушалки. При дефлация, надуваемите запушалки могат лесно да
се вмъкват и изваждат.
Номер за поръчка

TAGG-2018				

72 лв.

За цена на Стопер за газова защита за друг диаметър тръби се свържете с
представител на Каммартон България или изпратете запитване на нашия
сайт.
Период на промоцията от 01. 03. 2019 г. до 30. 04. 2019 г. или до изчерпване на количествата.
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Повече информация: www.kammarton.com

машини за обработка на тръби
SOCO е най-големия световен производител на машини за обработка на тръби. От самото си начало SOCO започват с
машините за рязане на тръби. По-късно, те разработват тръбоогъващите машини, крайцващите машини и машините за
формоване. Като основател и лидер на тази индустрия в Тайван, SOCO предлага модерни технологии и ненадминато
качество.

В ежедневието ни ще намерите много продукти, произведени от машините на SOCO: за транспорта - коли, мотоциклети,
велосипеди, кораби; за комфорта - домашни мебели, офис мебели грижа - инвалидни колички, болнични легла; за живота
- фитнес уреди, градински инструменти, детски площадки, В и К инсталации.

Всички посочени цени са с ДДС.
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ЗАВАРЯВАНЕ
QUASAR 150 MMA
Машина за РЕДЗ и ВИГ (TIG DC Lift) заваряване от ново поколение в комплект с горелка ST 1700 U/D и кабел
маса.
Quasar 150 е постояннотоков заваръчен апарат на инверторен принцип, предназначен за заваряване с обмазани
електроди (ММА) и за ВИГ заваряванe (TIG DC Lift). Заваръчният процес е подобрен за работа освен с базови и с
рутилови електроди.
Моделът Quasar 150 има изключително лесен за употреба и разбираем за потребителя контролен панел. Снабден е и
с функции за Hot Start и Arc Force control.

Технически характеристики				
					ММА
Захранване
1 х 230 V
Предпазител				16 А
Мощност
4.6 kW
Цикъл на натоварване 40°C		
30 % - 150 А
					60 % - 120 А
					
10 % - 100 А
Напрежение на празен ход		
85 V
Диапазон на регулиране на тока
5 - 150 А
Тегло
4.1 kg

1 044 лв.

ПОДАРЪК ЗАВАРЪЧНА МАСКА TRAFIMET P 850
Технически характеристики
Тегло заваръчен шлем
Зрително поле
Време за превключване от светло
в тъмно състояние
Време за превключване от
тъмно в светло
UV / IR защита
В светло състояние
В тъмно състояние
Батерии тип
Оглавник

500 g
39 x 96 mm
0.1 - 1s
< 0.3 ms
DIN 16
DIN 4-8
DIN no 9-13
1 x CR2032
(литиеви 3 Vt)
регулируем

Период на промоцията от 01. 03. 2019 г. до 30. 04. 2019 г. или до изчерпване на количествата.
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Повече информация: www.kammarton.com

ГЕНЕРАТОРИ

Pramac W220 Трифазен
заваръчен генератор
Мощност
5.5 kW     
Двигател
HONDA GX390  
Стартиране
ръчен старт
Гориво
бензин
Резервоар
6.1 l
Защита при ниско ниво на маслото
Заваръчен процес
РЕДЗ
Регулиране на
заваръчния ток
40A ÷ 220А
Тегло
80 kg

3 120 лв.
Водни помпи

Водна помпа за чиста вода
SCWP-50, диаметър 2“ – 50 mm
Двигател		 7.0CP-208CC
Резервоар за гориво 3 .6 l
Дебит			
30m³/h - 500 l/min
Тегло			
26 kg
Размери		 490 х 405 х 400 mm
Сензор за масло с червен светодиод и спиране
на двигателя

450 лв.
Водна помпа за мръсна вода
SCWT80, диаметър 3“ – 80 mm
Двигател		 7.5CP-223CC
Резервоар за гориво 3 .6 l
Дебит			
65 m³/h - 1100 l/min
Тегло			
38 kg
Размери		 580 x 450 x 440 mm
Сензор за масло с червен светодиод и спиране
на двигателя

690 лв.
Всички посочени цени са с ДДС.
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МАШИНИ ЗА РАБОТА С ВОДА ПОД ВИОКО НАЛЯГАНЕ

DEN

R

JET

DEN JET CE20 COMPACT 500 SLIM 50HZ

12 900 лв.

Технически характеристики
Работно налягане
Дебит
Електрически мотор
Работно напрежение
Габаритни размери (Д х Ш х В)

Комплектация
500 bar
16 ltr/min
20 Нр
400 V / 50 Hz
950 х 500 х 800 mm

- 20 m износо-устойчив шланг
- 15 m четирижилен захранващ кабел
- Работен пистолет със спусък и 850 mm удължител
от неръждаема стомана
- Точкова дюза SS 00035
- Ъглова дюза SS 15035

Период на промоцията от 01. 03. 2019 г. до 30. 04. 2019 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com

Период на промоцията от 15. 06. 2018 г. до 15. 09. 2018 г. или до изчерпване на количествата.
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Повече информация: www.kammarton.com

ПОВДИГАНЕ НА ТОВАРИ
Кош за повдигане на хора с мотокар MB-D
Номер за поръчка

ANCA-3469

MB-D кош за повдигане на хора - оборудван с обезопасителни
елементи срещу падане от коша.
 Разрешение за брой лица: 2
 Оборудван с механизъм за предотвратяване от подхлъзване
 Оборудван с отвори за повдигане от мотокар
 галванизирано отделение за инструменти

Технически характеристики
Модел				MB-D
Размери (l x w x h)
1115 x 1200 x 1890 mm
Основа				800 x 1200 mm
Допустимо тегло		
300 kg
Тегло на платформата		
120 kg
A				600
B				200
C				80

1 958 лв.

Тирфор с алуминиево тяло
Използва се за повдигане, дърпане или опъване на товари.
Основни характеристики:
 Телескопична дръжка
 Стандартно оборудван с 20 m въже и кука
 Произвеждат се в съответствие с EN 13157
Номер за
поръчка

WLL при
повдигане
kg

WLL при
теглене
kg

Тегло

Дължина на
лоста
mm

цена

kg

Диаметър на
въжето
mm

ANCA-5010

800

1200

14.9

8.3

800

180 лв.

ANCA-5011

1600

2400

28.5

11.0

1200

318 лв.

Крик латерна
Произвеждат се в съответствие със стандарт DIN 7355, от висококачествена стомана. Те са безопасни
при работа и устойчиви във времето. Имат висока скорост на повдигане с минимална движеща
сила на лоста. Всички крикове са тествани х 1.25 от максималната товароподемност.
Номер за ТовароМин.
Височина на Височина на Габаритни Тегло
поръчка носимост височина странично
повдигане
размери
повдигане
kg
mm
mm
mm
mm
kg

цена

ANCA-5018

3 000

730

75

350

130 x 138

20

255 лв.

ANCA-5019

5 000

730

70

300

140 x 170

28

316 лв.

ANCA-2893

10 000

800

90

300

141 x 170

46

582 лв.
Всички посочени цени са с ДДС.
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РАБОТНИ ОБЛЕКЛА
Яке

33.30 лв.

Панталон

27.60 лв.

Полугащеризон

34.50 лв.

Серия облекла BW 270
Tъкан: 100% памук,  270 г/м2
Размери: 42 - 64
Яке - закопчаване отпред със скрити копчета, два долни
джоба, два горни джоба с капаци, един вътрешен джоб.
Панталон - два предни джоба, инструментален джоб на
десния крачол, заден джоб, подсилен в долния край.
Полугащеризон -   джоб с цип на гърдите, два предни
джоба, подсилени в долния край, инструментален джоб
на десния крачол, заден джоб подсилен в долния край.

Бяло

Зелено

Яке
Панталон
Полугащеризон

Tъмносиньо

Цвят

Кралскосиньо

Номера за поръчка:

1550
1520
1530

1551
1521
1531

1552
1522
1532

1553
1523
1533

Период на промоцията от 01. 03. 2019 г. до 30. 04. 2019 г. или до изчерпване на количествата.
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РАБОТНИ ОБУВКИ

TIBERIUS S3 27311 02LA
Категория: S3 SRC
Сая: водонепропусклива и дишаща кожа
Подплата: PLASMAFEEL
Стелка: FUSSTATIC  - сменяема, абсорбираща, антибактериална
Ходило: двуслоен полиуретан
Бомбе: композитно POWER CAP® (200 J)
Композитна пластина в ходилото
TEXON Enigma Zero HT2
Размер: 38-48
S3 UNI EN ISO 20345:2012

57 лв.

FLORIDA S1P 23330 01LA
Категория: S1P SRC
Сая: перфориран велур
Подплата: PLASMAFEEL
Стелка: FUSSTATIC - сменяема, абсорбираща, антибактериална
Ходило: двуслоен полиуретан
Бомбе: метално (200 J)
Композитна пластина в ходилото
ZERO PERFORATION
Размер: 36-48
UNI EN ISO 20345:2012

57 лв.

CALIFORNIA S1P 23366 00LA
Категория: S1P SRC
Сая: перфориран велур
Подплата: PLASMAFEEL
Стелка: FUSSTATIC – сменяема, абсорбираща, атистатична
Ходило: двуслоен полиуретан
Бомбе: метално (200 J)
Композитна пластина в ходилото
ZERO PERFORATION
Размер: 36-48
UNI EN ISO 20345:2012

57 лв.

Всички посочени цени са с ДДС.
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ЗАЩИТА ЗА ГЛАВАТА И ОЧИТЕ
Противоударна шапка CAP 2000
•
•
•
•
•
•

Вътрешна част: ABS
Външна част: 95% Памук, 5% Еластан (Lycra)
Вложка: EVA пяна
Вентилация: 4 метални капси с омрежени отвори
Регулиране: Velcro лента
ЕN 812 (до -30OС)

Номер за поръчка
BERE-3578 черна
BERE-3579 тъмносиня

18.50 лв.

Очила модел ZEKLER 36
ултра леки

NEW

• Поликарбонатни лещи с покритие срещу
надраскване и замъгляване
• Изключително леки – 15.7 g
• Гъвкави, тънки, еластични рамки
• UV защита
• Прозрачни и жълти лещи EN 166 1FTN, EN 170
Сиви лещи EN 166 1FTN, EN 172
Номер за поръчка:
SKYD-2354 с прозрачни лещи
SKYD-2399 с жълти лещи
SKYD-2355 със сиви лещи

6.40 лв.

Период на промоцията от 01. 03. 2019 г. до 30. 04. 2019 г. или до изчерпване на количествата.
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Период на промоцията от 01. 03. 2019 г. до 30. 04. 2019 г. или до изчерпване на количествата.
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ШКАФОВЕ И РАБОТНИ МАСИ
Офис шкаф с 4 рафта – 6233
Номер за поръчка
KOCE-2101
• Здраво заварена стоманена конструкция на корпуса - 0.70 mm
листова ламарина
• Система за централно заключване
• Електростатично прахово покритие
• Крака на болт М12 за лесно регулиране и нивелиране
• Вратите на шкафовете са изработени така, че позволяват
отваряне до 180 градуса, осигурявайки пълен достъп
• Товароносимост на всеки рафт до 75 kg
• Цвят: RAL7035
• Възможно е продуктите да бъдат изработени в цвят различен от
стандартния RAL7035, съгласно приложената цветова таблица
по RAL.

354 лв.
Работна маса – 3325
Номер за поръчка

KOCE-2084

•
•
•
•

50 x 50 x 1.5 mm профилна рамка
Електростатично прахово покритие
Плота е изработен от 25 mm MDF
Краката имат гумени подложки, за да
се предотврати надраскване на пода
• Товароносимост: 700 kg

576 лв.
Гардероб с пейка, двоен – 6045
Номер за поръчка

KOCE-2266

• Здраво заварена стоманена конструкция на корпуса - 0.70 mm
листова ламарина
• Електростатично прахово покритие
• Врата с вентилационни отвори и място за табелка
• С индивидуално заключване с ключалка или катинар
• С два рафта за дрехи и принадлежности, кукички за дрехи и
пейка
• Цвят: тяло RAL7035 и врати RAL5015
• Възможно е продуктите да бъдат изработени в цвят различен от
стандартния RAL5015 и RAL7035, съгласно приложената цветова
таблица по RAL

482 лв.
Всички посочени цени са с ДДС.

31

Прожектори
Flash 1000 RE / 1500 RE ZOOM / AURA 1800 RE
Акумулаторните прожектори с марка Mareld са удароустойчиви компактни, с LED светлина. Изключително мощни
за своите размери. С уникален дизайн, който е достатъчно малък, за да се побере лесно в кутия за инструменти.
Оборудвани с USB порт и опция за избор на дълги и къси светлини.
Всички модели се доставят в комплект с батерия и зарядно устройство.
* Модел AURA 1800 RE има и вградена мощна Bluetooth колонка.

Номер за поръчка
Модел
Светлинен поток
Цветова температура
Работно време 50% мощност
Работно време 100% мощност
Цвят
Напрежение
Ефективност
Дълбочина
Ширина
Височина
CE маркировка
Време за зареждане
Включени батерии
Презареждаем
Клас на защита

690000054
FLASH 1000 RE
1000 lm/1 m
6500 K, 75 RA
6h
3h
Черен
5V
10 W
43 mm
170 mm
125 mm
Да
5h
1
1
IP54

690000088
FLASH  1500 RE ZOOM
1500 lm/1 m
6500 K
7h
3.5 h
Черен
5V
10W
110 mm
200 mm
145 mm
да
4h
1
1
IP54

690000534
AURA 1800 RE
1800 lm/1 m
6500 K, 75 RA
6h
3h
Черен
12V
20W
63 mm
235 mm
265 mm
да
4h
1
1
IP54

Цена

91.50 лв.

144 лв.

173 лв.

Прожектор тип отворена звезда 16 000
Дава изключително ярка светлина, използвайки най-новите технологии. Матово стъкло за 16 000 лумена осигурява
светлина от шест отделни източника, лесни за настройка. Сгъваем за лесно и безопасно транспортиране. Може да се
монтира на стойка.
Номер за поръчка
Модел
LED технология
Живот

тип звезда 16 000
COB
30000 h

Презареждаем

не

Клас на защита

IP54

Напрежение

230V

Светлинен поток
Цветова температура

Опционално се предлагат следните аксесеоари:
Номер за поръчка
690001623 - СТОЙКА 4 m
Номер за поръчка
690004031 - УНИВЕРСАЛЕН ДЪРЖАЧ
Номер за поръчка
690001607 - СТОЙКА СТАНДАРТНА

690000575

16 000 lm/1 m
6500 K

Дължина на кабела

10 m

Ефективност

200 W

Височина
CE маркировка
Цена

467 mm
да

470 лв.

Период на промоцията от 01. 03. 2019 г. до 30. 04. 2019 г. или до изчерпване на количествата.
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зала 2
щанд C4
IEC - София

резбарски Ножове
Erik Frost 164S, закалена стомана

Erik Frost 162S, неръждаема стомана

нож кука с едностранно заточено острие, за да  може
да се натиска с пръсти от другата страна. Радиус 13 mm.
Изработен от неръждаема стомана.

нож кука с едностранно заточено острие, за да може
да се натиска с пръсти от другата страна. Радиус е 13 mm.
Изработен от неръждаема стомана.

Erik Frost 163S, неръждаема стомана

Erik Frost 220

нож кука с двустранно острие. Има радиус 25 mm,
малко по-широк в сравнение с модел 162. идеален за
първоначално грубо издълбаване.

Големи парчета дърво трудно могат да се разпалят. На
режете ги на по-малки парчета за разпалки с помощта
на нож 220 и скоро ще се насладите на пращенето на
огъня. Той има острие от въглеродна стомана и двойна
дръжка, изработена от брезов дървен материал, което
я прави ефективна и лесна за работа.

Erik Frost 122

Erik Frost 120
нож с острие 59 x 2.7 mm, специално предназначено
за резба с чипове. Ламинираната стомана му придава
изключителна здравина и еластичност на ръбовете, а
острието, преминаващо по цялата дължина на дръж
ката, му придава здравина и стабилност.

Erik Frost 105

Нож 120 има изтънено остре 60 х 2.7 mm, изработено от
ламинирана стомана, което му придава изключителна
здравина и еластичност на ръбовете. Острието, преми
наващо по цялата дължина на дръжката, му придава
здравина и стабилност.

Нож 150 има изтънено остре 82 х 2.7 mm, изработено от
ламинирана стомана, което му придава изключителна
здравина и еластичност на ръбовете. Острието, преми
наващо по цялата дължина на дръжката, му придава
здравина и стабилност.

* Дръжките на всички ножове от представената серия
са изработени от бреза и са омаслени, което им при
дава натурален вид.
* Заоблената им форма Ви дава възможност сами да ги
обработите в оптималната за Вас форма.

Период на промоцията от 01. 03. 2019 г. до 30. 04. 2019 г. или до изчерпване на количествата.
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МЕХАНИЧНИ ТАКЕРИ
МЕХАНИЧНИ ТАКЕРИ ЗА КЛАМЕРИ тип R13, R53 и R140
• За тънки кламери R13 и R53. подходящи за прикрепяне на текстил и други меки материи в твърда дървесина. за
употреба както в индустрията, така и за дома, училището и различни занаяти.
• За широки кламери R140. подходящи за работа, както с твърди, така и с по-меки и порьозни материали, без да ги
прекъсва, като: найлон за опаковане, някои видове подови настилки и хидроизолационни покрития.

R23
Номер за поръчка
Rapid 13 / 4 - 8 mm

R33
ISAB-1003

Номер за поръчка
Rapid 13 / 6-14 mm

50 лв.
R153
Номер за поръчка
Rapid 53 / 4 - 8 mm

ISAB-2211

Номер за поръчка
Rapid 53 / 6 - 14 mm

ISAB-2213

Номер за поръчка
Rapid 140 / 6 - 10 mm

50 лв.
R14

50 лв.

Номер за поръчка
ISAB-2065
Rapid 13 / 6-14 mm
Пирони Т8, 1.2 / 15 mm

50 лв.
R54

ISAB-1104

Номер за поръчка
Rapid 140 /10 - 14 mm

85 лв.
R34

ISAB-1006

Номер за поръчка
Rapid 140 / 6 - 14 mm

ISAB-1068

80 лв.

75 лв.
R11

ISAB-1005

Номер за поръчка
Rapid 13 / 6-8 mm

Alu 913

R353

R19

Номер за поръчка
Rapid 140 / 6 - 8 mm

ISAB-1004

75 лв.

50 лв.
Номер за поръчка
Rapid 13 / 4 - 6 mm

R30

ISAB-2017

150 лв.
R3 - ИЗВАЖДАЧ ЗА КЛАМЕРИ

ISAB-1007

75 лв.

Номер за поръчка

ISAB-2014

19 лв.
Всички посочени цени са с ДДС.
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ПНЕВМАТИЧНИ ПИСТОЛЕТИ
ПНЕВМАТИЧНИ ПИСТОЛЕТИ ЗА КОВАНЕ С КЛАМЕРИ И ПИРОНИ 1.2 mm
ПИСТОЛЕТ PB131

ПИСТОЛЕТ PS141

Номер за поръчка
ISAB-2243
Пирони T8, 1.2 / 15-50 mm

Номер за поръчка
ISAB-2240
Кламери R12; 80 / 6 - 16 mm

135 лв.

140 лв.

ПИСТОЛЕТ PBS151

ПИСТОЛЕТ PN15-50

Номер за поръчка
ISAB-2244
Кламери 90 / 20-40 mm
Пирони T8, 1.2 / 15-50 mm

Номер за поръчка
ISAB-2059
Пирони T8, 1.2 / 15-50 mm

165 лв.

200 лв.

Период на промоцията от 01. 03. 2019 г. до 30. 04. 2019 г. или до изчерпване на количествата.
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ПНЕВМАТИЧНИ ПИСТОЛЕТИ

Пистолет CN-57E

595 лв.

Пистолет CN-565S

Номер за поръчка
APAH-2035
пирони Ø 2.1 - 2.3 / 25 - 57 mm

655 лв.

Номер за поръчка
APAH-2198
пирони Ø 2.3 - 2.5 / 45 - 65 mm
0"

0”

1"
1”

1”

25

1 1/4"

32

1 3/4"

45

2 1/2"

65 mm

2"
2”
2 1/4”

Пистолет CN-70E

57mm

675 лв.

Пистолет CN-83E

Номер за поръчка
APAH-2001
пирони Ø 2.3 - 2.9 / 45 - 70 mm

715 лв.

Номер за поръчка
APAH-2030
пирони Ø 2.5 - 3.3 / 50 - 83 mm

0”

0”

1”

1”

1 3/4”

45

2 3/4”

70mm

2”

2”

50

2”

3”

ПИСТОЛЕТ PCN90		

800 лв.

3 1/4”

ПИСТОЛЕТ PCN45 за покриви

Номер за поръчка
ISAB-2313
пирони Ø 2.5 - 3.3 / 50 - 90 mm

Номер за поръчка
ISAB-1001
пирони Ø 3.0 / 19 - 45 mm

83mm

660 лв.

0”

1”

2”

2”

50

3”

3 1/2”

3 1/2”

90mm

Период на промоцията от 01. 03. 2019 г. до 30. 04. 2019 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com
Всички посочени цени са с ДДС.
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ПНЕВМАТИЧНИ ПИСТОЛЕТИ ЗА МЕБЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ
ПОДНОВЕТЕ СТАРОТО СИ ОБОРУДВАНЕ!
КАМПАНИЯ „СТАР ЗА НОВ”
Върнете амортизиран пистолет, за да закупите НОВ
надежден инструмент на специална цена.
Пистолет LU-851LC1
Номер за поръчка

410 лв.

APAH-2029

Номер за поръчка

кламери серия 100 / 25 - 50 mm

Пистолет LU-9240HAC
Номер за поръчка

350 лв.

APAH-2028

кламери серия 90 / 22 - 40 mm

APAH-2027

Пистолет LU-9225AC
Номер за поръчка

кламери серия 92 / 15 - 40 mm

Номер за поръчка

150 лв.

кламери серия 80 / 6 - 16 mm

APAH-2037

ПИСТОЛЕТ LU-9040HAC

Пистолет LU-8016F

180 лв.

APAH-2179

кламери серия 92 / 8 - 25 mm

330 лв.

Пистолет LU-9725AC		
Номер за поръчка

180 лв.

APAH-2034

кламери серия 97 / 8 - 25 mm

Период на промоцията от 15. 06. 2018 г. до 15. 09. 2018 г.
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ПНЕВМАТИЧНИ ПИСТОЛЕТИ ЗА МЕБЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ
ПОДНОВЕТЕ СТАРОТО СИ ОБОРУДВАНЕ!
КАМПАНИЯ „СТАР ЗА НОВ”
Върнете амортизиран пистолет, за да закупите НОВ
надежден инструмент на специална цена.
ПИСТОЛЕТ LNF-50AC
Номер за поръчка

180 лв.

Номер за поръчка

APAH-2032

160 лв.

Пистолет LNF-32AC
APAH-2180

пирончета Ø 1.2 / 12-32 mm

пирончета Ø 1.2 / 15-50 mm
0”

5/8”
3/4”

15
20

1”

25

1 1/4”
1 3/8”
1 1/2”

30

1”

35
40

1 3/4”
2”

2”

Пистолет PT-635L
Номер за поръчка

45
50mm

260 лв.

APAH-2031

комплект с бързи връзки с конусен захват eSafe: eSafe са
ново поколение куплунги, които осигуряват безопасна
работа и максимален дебит 2250 l/min, в комбинация с
нисък пад на налягането. Това подобрява ефективността
и резултатът е повишена производителност.
При изключване eSafe изпуска налягането като елими
нира отката и намалява нивото на шума.

минищифтове Ø 0.6 / 12-35 mm

ОМАСЛИТЕЛ CUBEAIR MINI

50 лв.

с преходен комплект 1/4“ вътрешна резба
Номер за поръчка

Полиуретанов спирален ШЛАНГ
6.5 х 10 mm

CUBE-2053

Технически данни
Дебит                                            10 - 1850 l/min
Макс. входящо налягане      12 bar
Присъединителен размер   1/4” FEM
Температурен диапазон       0 - 60ОC
Проектирани са на принципа на маслената мъгла и имат
вграден компресор на потока, който осигурява ефикасно
омасляване по цялата система. Дозирането на маслото
става лесно, без използване на специални инструменти.

55 лв.
Шланг 4 m - 66 лв.
Шланг 6 m - 77 лв.
Шланг 8 m - 88 лв.
Шланг 2 m -

Номер за поръчка CEJN-1017
Номер за поръчка CEJN-1049
Номер за поръчка CEJN-1158
Номер за поръчка CEJN-2007

МАСЛО ЗА ПНЕВМАТИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ
CEJN	

25 лв.

Номер за поръчка

CEJN-1025

Опаковка: 1 литър

Всички посочени цени са с ДДС.
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ПИСТОЛЕТИ ЗА ЛЕПИЛА
MS 200.2 Пистолет за нанасяне на термостопяемо
гранулатно лепило за кашониране и опаковане
Номер за поръчка
QUES-2022
Описание:
• Удобен и професионален уред с разнообразно
приложение
• Ергономичен дизайн
• Не се нуждае от сгъстен въздух
• Подходящ за работа както с лява, така и с дясна ръка
Тегло
Захранване
Консумация на енергия
Степен на защита
Работна температура
Време за загряване
капацитет на резервоара
Дължина на електрическия
кабел

•
•
•
•

ADHESIVOS

R

Вградени магнитни крака
Термостат за контрол на температурата
Използва се в комбинация с различни дюзи
Препоръчителни лепила: термостопяемо лепило на
гранули, „възглавнички“ и пръчки 43 mm

1.22 kg
230V (50 Hz) / 120V (60 Hz)
600 W
IP 30
20 - 200 °C
приблизително 5 минути
250 ml

1 200 лв.

1.8 m

Полиуретаново лепило за сглобки
Plastipol 555
Номер за поръчка

QUES-2020

Описание: Еднокомпонентно полиуретаново лепило за дърво
с висока адхезивна мощност и отлична устойчивост на вода - 
клас D4.  
Област на приложение: Широко приложение за голямо
разнообразие от материали – всички видове дървесина,
пластмаси, бетон, стомана, гипс, керамични материали и др.
Подходящо при  производство на врати, прозорци, кофраж и
други.
Цвят: Кафяв
Вид: Гъста течност
Опаковка: 0.750 kg
/ за опаковка

13 лв.

Пистолет за нанасяне на лепило
Номер за поръчка
DUNL-2016
Описание:
• Вместимост на казанчето: 0.500 kg
• Дюза с размер: 1.8 mm
• Макс. работно налягане: 5 bar
• Нипел:  1/4“ външна резба

55 лв.

СПРЕЙ ЗА ЛЕПЕНЕ НА ДУНАПРЕН DUNLOP J-40
Номер за поръчка

DUNL-2011

Описание: Аерозолно лепило за дунапрен.
Приложение: Използва се предимно при производството на
легла и матраци, в мебелната и тапицерската промишленост.
Предназначено за залепване на дунапрен, филц, вата, нетъкан
памучен материал, дърво и др.
Цвят: Прозрачно жълт
/ за опаковка
Опаковка: флакон 500 ml

9 лв.
При покупка на 24 опаковки - 7 лв. / за опаковка
Период на промоцията от 01. 03. 2019 г. до 30. 04. 2019 г. или до изчерпване на количествата.
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Повече информация: www.kammarton.com

ПНЕВМАТИЧНА ПОМПА ЗА PVAC ЛЕПИЛА
Пневматична помпа тип А8
за PVAC лепила, с два пистолета
Номер за поръчка
PIZI-2001
• Професионален уред, с който може да се нанасят всички видове PVAC
лепила с вискозитет до 11000 mPas
• Оборудвана с един, два или три пистолета, в зависимост от модела на
помпата
• Липсва необходимост от каквото и да е електрозахранване
• Максимално работно налягане 5 bar

1 350 лв.
АКСЕСОАРИ ЗА ПОМПА И РЪКОХВАТКИ СЪС СТОЙКА,
ЗА НАНАСЯНЕ НА PVAC ЛЕПИЛА
• Ръкохватките са оборудвани с резервоар за лепило, стойка и гумени
валяци с размери 72, 150, 120 или 180 mm
• Възможност за доставка на накрайници за различни приложения

Ръкохватка със стойка

Лепилен цилиндър с валяк

Гумен валяк

ПИСТОЛЕТИ И НАКРАЙНИЦИ ЗА PVAC ЛЕПИЛА
Нанасящ пистолет

Пистолет с ергономично захващане

Универсален накрайник

Накрайник кръгъл

Накрайник за нут

Накрайник за сглобка

Накрайник за цепнатини

Накрайник за отвор на дюбел

Ос за валяк, резервна

Всички посочени цени са с ДДС.
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ШКУРКИ

ПРИ ЗАКУПУВАНЕ НА РУЛО 50 m, ПОЛУЧАВАТЕ 30% ОТСТЪПКА!
ШКУРКИ НА ОСНОВА ХАРТИЯ И ПЛАТ, ЗА МАШИННО И РЪЧНО ШЛАЙФАНЕ
• RL. RKEO – Шкурка за машинно шлайфане с полуотворена структура, за твърда и мека дървесина, MDF, композитни
материали, неръждаема стомана. Руло: 120 или 610 m.
• RL. RKXO – Шкурка на специален плат, предназначен за тежка машинна работа с тесни и широки ленти за твърда
дървесина, MDF и метал. Връзката смола – смола, гарантира дълъг живот на шкурката. Руло: 120 или 610 m.
• RL. RKJFO – Шкурка за машинно и ръчно шлайфане на профили с отворена структура на основа свръх гъвкав плат,
за твърда и мека дървесина, MDF, лакови покрития, кожа, композитни материали. Руло: 120 или 605 m.  
Продукт

Зърнистост

Абразив

Структура

Основа

Приложение

RKEO

40 - 240

Алуминиев окис

Полуотворена

Е-хартия

За ръчно и машинно шлайфане

RKXO

24 - 240

Алуминиев окис

Отворена

XY-плат

За ръчно и машинно шлайфане

RKJFO

60 - 400

Алуминиев окис

Отворена

JF-гъвкав плат

За ръчно и машинно шлайфане

НОВА двустранна гъбичка САПФИР

30% ОТСТЪПКА

създадена за продължителна работа с нова устойчива на разкъсване мека осно
ва покрита с тънък еластичен филм от алуминиев оксид. Ядрото е изключител
но меко и удобно за всички профили и закръглени детайли. Сапфир е с широко
приложение за ръчна обработка на масивно дърво,   MDF / HDF, грунд, лак,
метал, пластмаса и други.
Предлага се в три зърнистости: Р 100, Р180 и Р220
Размер: 98 х 120 х 13 mm
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ЛАКОВЕ, РАЗРЕДИТЕЛИ И МАСЛА

KK 3331
Тиково масло в кехлибарен цвят

OL 3000
Масло за паркет

Номер за поръчка

Номер за поръчка

SAYE-2264

Характеристика: KK3331/00 е комбинация от натурал
ни масла, разработена за лесна и бърза поддръжка на
непокрити дървени изделия.
Област на приложение: Подходящо за мебели за ексте
риор и интериор, подови настилки, дървен трекинг
около  басейни, обществени пейки, градинско обзавеж
дане и други.
Благодарение на неговата формула осигурява отлична
защита, а при двукратно нанасяне защитата от UV и
влага е от 2 до 4 години.
Начин на употреба: нанася се с четка или втриване
Цвят: Кехлибар
Вид: Течност
Опаковка: 2.5 литра

60 лв. / за опаковка

             

SAYE-2415

Характеристика: OL3000/00 е уретаново масло, специ
ално разработено за прилагане върху масивен паркет
и дюшеме.
Област на приложение: Подходящо за масивни дър
вени подове от различни видове дървесина.
За да се получи по-добра химична и механична устой
чивост, се препоръчва нанасяне на 2 слоя.
Начин на употреба: Нанася се с пистолет, валяк, четка.
Цвят: Прозрачен
Вид: Течност
Опаковка: 6 литра

90 лв. / за опаковка

             

Всички посочени цени са с ДДС.

Период на промоцията от 01. 03. 2019 г. до 30. 04. 2019 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com

ЛАКОВЕ, РАЗРЕДИТЕЛИ И МАСЛА

OL 3100
Масло за мебели
Номер за поръчка

AZ 9730/NN
Воден тиксотропен топ лак за външни
условия с UV защита
SAYE-2416

Характеристика: Импрегниращо масло за мебели с
натурален ефект. OL3100/00 е смес от специални масла
и восъци, за лесно и бързо нанасяне.
Област на приложение: Подходящо за мебели за
интериор, панели, рамки, первази. Осигурява  непромо
каемост и запазване на оригиналния външен вид на
естествената дървесина.
Начин на употреба: Нанася се с пистолет, четка или
втриване.
Цвят: Прозрачен
Вид: Течност
Опаковка: 25 литра

330 лв. / за опаковка

            

Номер за поръчка

Опаковка: 4.7 литра

Период на промоцията от 01. 03. 2019 г. до 30. 04. 2019 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com

SAYE-2427

Характеристика: Еднокомпонентен лак на водна осно
ва с отлична еластичност и издръжливост, което го пра
ви идеален за защита на дървени изделия изложени на
открито. Лесен за нанасяне.  
Област на приложение: Подходящ за врати, рамки на
прозорци и други изделия изложени на открито.
Начин на употреба: Нанася се чрез пръскане (конвен
ционално, с  въздушно асистиране, безвъздушно и елек
тростатично оборудване).
Цвят: Прозрачен
Вид: Течност

45 лв. / за опаковка

                 

ЛАКОВЕ, РАЗРЕДИТЕЛИ И МАСЛА

SL 0452 Полиуретанов разредител

IC 01001 Нитроцелулозен разредител

Номер за поръчка
SAYE-3001
Област на приложение: За полиуретанови
покрития - грунд и мат лак.
За индустриална употреба.
Опаковка: 25 литра

Номер за поръчка
SAYE-3002
Област на приложение: За нитроцелулозни покрития.  
За индустриална употреба.
Опаковка: 25 литра

90 лв.*/ за опаковка

89 лв.* / за опаковка

* при покупка на минимум 4 броя опаковки

* при покупка на минимум 4 броя опаковки

POLIURETANICO E
Полиуретанов разредител за миене

NITRO E
Нитроцелулозен разредител за миене

Номер за поръчка
SAYE-3003
Област на приложение: За миене и почистване
на бояджийски системи.
За индустриална употреба.
Опаковка: 25 литра

Номер за поръчка
SAYE-3004
Област на приложение: За миене и почистване
на бояджийски системи.  
За индустриална употреба.
Опаковка: 25 литра

75 лв.* / за опаковка

65 лв.* / за опаковка

* при покупка на минимум 4 броя опаковки

* при покупка на минимум 4 броя опаковки
Всички посочени цени са с ДДС.
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БОЯДЖИЙСКА ТЕХНИКА ЗА МЕБЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО
Бояджийска система Graco Triton 308 на
стойка Комплект с пистолет Airpro
Комплектът включва:

Мембранна помпа за ниско налягане Triton 308
Максимално работно налягане на флуида  7 bar
Максимален дебит на флуида
    32 l/min

Airpro

Конвенционален пистолет за ниско
налягане AirPro
Максимално работно налягане 7 bar
Максимален дебит боя 0.12 ÷ 0.5 l/min
Размер на дюзите от 1.0 mm до 1.8 mm

Приложения:
Лакове за дърво – полиуретанови,
алкидни и нитроцелулозни.
Байцове и водни лакове за
вътрешна употреба.

Комплектация:
- помпа за ниско налягане Triton 308
- стойка с четири крака с монтирана на нея
диафрагмена помпа
- регулатор и манометър за налягане на входния въздух
към пистолета
- регулатор  и манометър за налягане към пистолета от
помпата

3 000 лв.
-

рециркулационен клапан и шланг за циркулация на боя
шланг за въздух - 7.6 m
шланг за боя – 7.6 m
пистолет за ниско налягане Air Pro Air spray
дюза за пистолета с отвор 1.4 mm
капачка за дюзата

Период на промоцията от 01. 03. 2019 г. до 30. 04. 2019 г. или до изчерпване на количествата.
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Повече информация: www.kammarton.com

БОЯДЖИЙСКА ТЕХНИКА ЗА МЕБЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО
Бояджийска система за високо
налягане с въздушно асистиране
Merkur 45:1 на количка КОМПЛЕКТ
С ПИСТОЛЕТ G40

БОЯДЖИЙСКА СИСТЕМА ЗА ВИСОКО
НАЛЯГАНЕ GRACO MERCUR 30:1 ES
НА СТОЙКА

3 180 лв.

5 820 лв.

Комплектът включва:

Комплектът включва:

Помпа Merkur ES 30:1 на стена
Максимално работно налягане на боята
Максимално налягане на въздуха
Предавателно съотношение на
помпата
Максимален дебит на боята

Помпа Merkur 45:1 на количка
207 bar
7 bar

Максимално работно налягане на боята
Максимално налягане на въздуха
Предавателно съотношение на помпата 48:1
Максимален дебит на боята

30:1
1.5 l/min

3 l/min

Бояджийски пистолет G40

Бояджийски пистолет G40
Максимално работно налягане
Максимален дебит боя

310 bar
7 bar

280 bar
10.6 l/min

Максимално работно налягане
Максимален дебит боя

280 bar
10.6 l/min

Приложения:
Лакове за дърво – полиуретанови, нитроцелулозни и водни
лакове за вътрешна употреба.

Приложения:
Полиуретанови и нитроцелулозни лакове, водни лакове
за външна и вътрешна употреба.

Комплектация:
- Бояджийска помпа Merkur ES 30:1 на стена
- Бояджийски пистолет G40
- Дюза с размер на отвора 0.013”
- Дюзодържач
- Шланг за боя – 7.5 m на ¼”
- Шланг за въздух - 7.5 m на ¼“
- Филтър-регулатор с манометър за налягане на боята
- Филтър-регулатор с манометър за налягане на боята

Комплектация:
- Бояджийска помпа Merkur 45:1 на количка (стена)
- Бояджийски пистолет G40 AAseries
- Дюза с размер на отвора 413 (0.013 mm и ширина на
факела 40O)
- Дюзодържач
- Шланг за боя – 7.5 m на ¼”
- Филтър-регулатор за налягане на боята
- Шланг за въздух – 7.5 m на ¼”
- Филтър-регулатор за налягане на въздуха
- Манометър за налягането на боята и въздуха към
пистолета

Период на промоцията от 01. 03. 2019 г. до 30. 04. 2019 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com
Всички посочени цени са с ДДС.
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ОПАКОВАНЕ
ПИСТОЛЕТИ ЗА ЗАТВАРЯНЕ НА КАПАЦИ НА КАШОНИ
Пневматичен пистолет c.561PN

Механичен пистолет c.561M

за затваряне на капаци на кашони
за кламери JK561 / 15 и 18 mm

за затваряне на капаци на кашони
за кламери JK561 / 15 и 18 mm

Номер за поръчка

Номер за поръчка

JOSE-2278

JOSE-2277
JK561

JK561

660 лв.

370 лв.

ПНЕВМАТИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАБОТА С ШИРОК КЛАМЕР
Пневматичен пистолет JK35-590

Пневматични клещи JK35T590

за закрепване на гофриран картон или
предпазители на ръбове
за кламери JK590 / 16 - 32 mm

за големи картонени опаковки и опаковане на мебели
за кламери JK590 / 16 - 32 mm

Номер за поръчка

Номер за поръчка

JOSE-2220

JOSE-1566

JK590

JK590

1 200 лв.

1 320 лв.
ПНЕВМАТИЧНИ КЛЕЩИ ЗА ОПАКОВКИ ОТ КАРТОН
ПНЕВМАТИЧНИ КЛЕЩИ JK20T779

ПНЕВМАТИЧНИ КЛЕЩИ SP50-779-A

за пакетиране на картонени опаковки и хартиени чували
за кламери JK779 / 8 – 16 mm

за пакетиране и зашиване на дълги страници от картон
за кламери JK779 / 8 – 16 mm

Номер за поръчка

Номер за поръчка

JOSE-1059

APAH-2033

JK779

750 лв.

JK779

920 лв.
Период на промоцията от 01. 03. 2019 г. до 30. 04. 2019 г. или до изчерпване на количествата.
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ОПАКОВАНЕ
ПРОФЕСИОНАЛНИ УСТАНОВКИ ЗА ДЪНА НА КАШОНИ
ПНЕВМАТИЧНИ УСТАНОВКИ
B561PN за кламери JK561 / 12 – 22 mm

МЕХАНИЧНИ УСТАНОВКИ
B561 за кламери JK561 / 12 – 22 mm

Номер за поръчка

Номер за поръчка

JOSE-1005

1 890 лв.

JOSE-1004

990 лв.

B53PN за кламери JK53 / 9 – 15 mm

B53 за кламери JK53 / 9 – 15 mm

Номер за поръчка

Номер за поръчка

JOSE-1266

JOSE-1001

2 490 лв.

1 590 лв.
JK53

JK561

ЧЕМБЕР МАШИНА ЗА ОПАКОВаНЕ С МЕТАЛНА ЛЕНТА JK1219
Спецификация: Изключително здрав и надежден ръчен инструмент за опаковане на
средни и тежки товари с метална лента.
Характеристика: Лесно и бързо поставяне на лентата, максимално обтягане с минимално
усилие, ергономичен дизайн, малък брой износващи се части, лесна поддръжка.
Номер за поръчка			

Дължина / Широчина / Височина
Тегло
Сила на обтягане				
Широчина на лентата			
Дебелина на лентата			

JOSE-1208

375 / 110 / 185 mm
4.5 kg
Max 90 N/mm2
13, 16, 19 mm
0.40 – 0.64 mm

ПАНТИ И АРТИКУЛИ ЗА КОЛАРНИ ПАЛЕТИ
PHPM-2001

PHPM-2002

PHPM-2003

Панти 1.25 x 200
(комплект лява
+ дясна + шиш)

Нитове за панти
Ø 5 “B”, черни,
негалванизирани

Щамп – инструмент
за забиване
на нитове

1.50 лв.

6 лв.

45 лв.

* При поръчка на цяло пале панти (3000 бр.) - цена по договаряне.
Всички посочени цени са с ДДС.
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ОПАКОВАНЕ
РЪЧНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЧЕМБЕРОВАНЕ С
ПОЛИПРОПИЛЕНОВА (РР) И ПОЛИЕСТЕРНА (РЕТ) ЛЕНТА
Произвежданите от швейцарската фирма STRAPEX ръчни акумулаторни инструменти са единствените в света
инструменти, притежаващи сертификат TÜV - отговарят на най-високите стандарти за качество и гарантират безопасна
работа за потребителя.

модел STB 71, STB 73, STB 75 - NEW GENERATION
Ръчните инструменти, захранвани с батерия имат широко приложение в индустрията. Лентата се поставя лесно, като
двата края се вмъкват едновременно. Работи се с една ръка, а силата на обтягане и времето за слепване могат да бъдат
настроени само с натискане на бутон.
Предимства на инструментите STB:
• безпроблемна настройка на силата на обтягане и времето за слепване
• преносими инструменти с три режима на работа
• нивото на заряд на батерията се индикира на панела
Модел STB 71: Ръчен инструмент за опаковане с РР и РЕТ лента, с възможност за избор между три режима на работа  
автоматичен, полуавтоматичен и ръчен. Подходящ за опаковане на чупливи стоки в случаите, когато освен бързина, се
изисква и ниска сила на обтягане: 150 - 1200 N. Инструментът работи с РР и РЕТ лента с ширина 9 - 13 mm.
Модел STB 73: Този инструмент е универсалното икономично решение за вашия бизнес. Ръчен инструмент за
опаковане с РР и РЕТ лента, с възможност за избор между три режима на работа  автоматичен, полуавтоматичен и
ръчен. Силата на обтягане е 400 - 2500 N, работи с РР и РЕТ лента с ширина 9 - 16 mm.
Модел STB 75: Ръчен инструмент за опаковане с РР и РЕТ лента, с възможност за избор между три режима на работа  
автоматичен, полуавтоматичен и ръчен. “Силната алтернатива” на стоманената лента.
Силата на обтягане е 400 - 4500 N. Инструментът работи с РР и РЕT лента с ширина 15 - 19 mm.
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СКЛАДОВА ТЕХНИКА
РЪЧНО-ВОДИМА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОЛИЧКА / МАНИПУЛАТОР
PROTEMA PRO 140 COREGRIPPER ЗА ПОВДИГАНЕ И
ЗАВЪРТАНЕ НА РОЛКА

10 986 лв.
Технически характеристики
Модел					PRO 140М
Максимална товароносимост
140 kg
Височина на повдигане
1626 mm
Максимален ход при повдигане
1390 mm
Височина
1990 mm
Тегло
77 kg
Зарядно устройство
220 VAC
Батерия
2 х 12 V DC 17 Ah
Капацитет с едно зареждане
100 х 140 kg х 1 m
Движение нагоре и надолу
две скорости
Предни колела, фиксирани
Ø 125 mm
Задни колела, управляеми
Ø 80 mm
Спирачна система
централна
Защита от претоварване
да
IP защита
IP 24
Скорост на повдигане, бърза/бавна 0.1 / 0.05 m/sec

Количката е оборудвана с устройство Coregriper за захващане на ролки по вътрешния им диаметър. Устройството
осигурява сигурно захващане и много лесно завъртане на ролките от хоризонтално (вертикално до вертикално)
хоризонтално положение.
Вътрешен диаметър на шпулата
Ø 76 mm  
Размери на ролката максимален
Ø 650 х 600 mm
Максимално тегло на ролките
100 kg  (120 kg с удължени крака)

Период на промоцията от 01. 03. 2019 г. до 30. 04. 2019 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com
Всички посочени цени са с ДДС.
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СКЛАДОВА ТЕХНИКА

РЪЧНОВОДИМ ВИСОКОПОВДИГАЧ ЗА
вътрешно-складов транспорт
МХ1016
Номер за поръчка		

LIFT-2008

Технически данни
Модел
Товароподемност
Височина на повдигане
Дължина на вилиците
Дължина на машината
Ширина на машината
Височина на мачтата мин.
Височина на мачтата макс.
Височина на вилиците от пода
Tегло на машината без товар

МХ1016
1 000 kg
1 510 mm
1 150 mm
1 690 mm
740 mm
2 080 mm
2 080 mm
90 mm
210 kg

1 565 лв.
РЪЧНА ПАЛЕТНА КОЛИЧКА С ВЕЗНА PX 20 20S4
Номер за поръчка		

LIFT-2036

Технически данни
Модел
Товароносимост
Дължина на вилиците
Ширина на вилиците
Височина на издигане от пода мин.
Височина на издигане от пода макс.
Дължина на количката
Максимално тегло с батерия
Батерия
Точност на везната
Режим готовност на батерията

2 000 kg
1 185 mm
555 mm
90 mm
115 mm
1 596 mm
113 kg
6 V / 1.1 Ah
0.05 %, 0.5 kg
30 часа

1 872 лв.
Период на промоцията от 01. 03. 2019 г. до 30. 04. 2019 г. или до изчерпване на количествата.

52

Повече информация: www.kammarton.com

СКЛАДОВА ТЕХНИКА

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ РЪЧНОВОДИМ
ВИСОКОПОВДИГАЧ ЗА ВЪТРЕШНОСКЛАДОВ
ТРАНСПОРТ GX 12/25 EVO
Номер за поръчка		

LIFT-2020

Технически данни
Модел
Товароподемност
Височина на повдигане
Дължина на вилиците
Дължина на машината
Ширина на машината
Височина на мачтата мин.
Височина на мачтата макс.
Максимално тегло с батерията
Мощност на батерията
Напрежение на батерията

GХ12/25 EVO
1 200 kg
2 410 mm
1 150 mm
1 760 mm
800 mm
1 787 mm
2 992 mm
570 kg
118 Аh STRARTER
24 V

10 671 лв.
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ РЪЧНОВОДИМ
ВИСОКОПОВДИГАЧ ЗА ВЪТРЕШНОСКЛАДОВ
ТРАНСПОРТ GX 12/35 EVO
Номер за поръчка		

LIFT-2021

Технически данни
Модел
Товароподемност
Височина на повдигане
Дължина на вилиците
Дължина на машината
Ширина на машината
Височина на мачтата мин.
Височина на мачтата макс.
Максимално тегло с батерията
Мощност на батерията
Напрежение на батерията

GХ12/35 EVO
1 200 kg
3 410 mm
1 150 mm
1 760 mm
800 mm
2 250 mm
3 916 mm
618 kg
118 Аh STRARTER
24 V

11 466 лв.
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ОПАКОВАНЕ
ПОМОЩНИ СРЕДСТВА

1.50 лв.

CN158

Ножче за разопаковане
Номер за поръчка

BICO-2021

ДИСПЕНСЪРИ ЗА РЪЧНО СТРЕЧ ФОЛИО

55.56 лв.

W110

W520

5.28 лв.

5.64 лв.

W200

Алуминиева ръкохватка за ръчно
стреч фолио

Ръкохватка за ръчно опаковане със
стреч фолио  

Ръкохватка за ръчно опаковане със
стреч фолио

Номер за поръчка

Номер за поръчка

Номер за поръчка

BICO-2017

BICO-2019

BICO-2020

Диспенсъри за тиксо
T111

8.04 лв.

Диспенсър за тиксо - 2”
Номер за поръчка

T290

9.36 лв.

Диспенсър за тиксо  -  2”
BICO-2031

Номер за поръчка

T366

14.46 лв.

Диспенсър за тиксо - 2”
BICO-2034

Номер за поръчка

BICO-2036

ДИСПЕНСЪРИ ЗА ПЛАСТМАСОВА ЛЕНТА
P201

H405

Диспенсър за полипропиленова
/PP/ и полиестерна /PET/ лента с
вътрешен диаметър 200 mm

Диспенсър за полипропиленова
/PP/ и полиестерна /PET/ лента с
вътрешен диаметър 400 mm

Размер
Бруто тегло

Размер
Бруто тегло

55 х 51 х 100 cm
13.5 kg

65 х 48 х 110 cm
28 kg

Номер за поръчка PACK-2422

Номер за поръчка PACK-2403

192 лв.

235 лв.
Период на промоцията от 01. 03. 2019 г. до 30. 04. 2019 г. или до изчерпване на количествата.
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ОПАКОВАНЕ
МАШИНА ЗА ОПАКОВАНЕ НА ПАЛЕТИ СЪС СТРЕЧ ФОЛИО ПАЛЕТИЗАТОР
МОДЕЛ ЕККО 202-1500/2200
Номер за поръчка 		NOXO-2023
• Опънът на фолиото може да се настройва чрез спирачния вал/ механична
спирачка
• Лесна смяна на ролката със стреч фолио
• Спирачния вал може да се освободи за по-лесно издърпване на фолиото към
палета преди началото на опаковането
• Височината на опаковане до върха на палета се регулира автоматично с
фотоклетка
• Безопасност при експлоатация. Въртенето на платформата се регулира с
честотен преобразувател
• Така се избягват механичните удари и се удължава живота на машината.
• Благодарение на безстъпкковото управление на скоростта и плавният старт
на машината е възможно да се опаковат и нестабилни палети
• Въртящата платформа винаги спира на едно и също място
• Регулиране на скоростта на движение на платформата
• Регулиране на скоростта на движение на ролката със стреч фолио/диспенсъра
нагоре и надолу с цел постигане на оптимален вариант на припокриване на
стреч фолиото върху палета
• Избор на броя на стабилизиращите намотки в основата и
върха на палета
• Оптимизиране на  разхода и времето за опаковане
на един палет
• Възможност за спиране на опаковането (ПАУЗА)
с цел възможност за поетапно подреждане на
стоката върху палета
Диаметър на въртящата се платформата
Максимално тегло на палета
Опаковане на палети с височина до

5 995 лв.

1 500 mm
2 000 kg
2 200 mm

Mашина за опаковане на кашони с тиксо
STICKER 50TBD
Машина за затваряне с тиксо на кашони с фиксирани размери.
Машината е с горно и долно придвижване на кашона. Затваря
нето на кашоните отгоре и отдолу става едновременно. Идеал
ното решение за автоматично затваряне на кашони.
Номер за поръчка 		NOXO-2004
Технически данни
Модел				STICKER 50TBD
Захранващо напрежение
400V 50Hz 3PH+T
Инсталирана мощност		
2.36 kW
Мин. височина на кашона
110 mm
Макс. височина на кашона
500 mm
Мин. ширина на кашона
135 mm
Макс. ширина на кашона
500 mm
Мин. дължина на кашона
150 mm
Макс. дължина на кашона
Без ограничение
Ширина на тиксото 		
до 50 mm
*В цената не се включват входящ и изходящ конвейер.

5 280 лв.
Всички посочени цени са с ДДС.
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18 ОФИСА В 16 ГРАДА

София 1220, ул. “Илиенско шосе” 8; тел.: 02 926 60 60, 02 451 16 73; факс: 02 936 00 32
info@kammarton.com; info@toolsshop.bg
София 1220
ул. “Илиенско шосе” 8
тел.: 02 926 60 40
sofia@kammarton.com

Варна 9000
ЗПЗ, ул. “П. Николов” 21
тел.: 052 73 58 22/26
varna@kammarton.com

Габрово 5300
бул. “Могильов” 3
тел.: 066 80 90 76
gabrovo@kammarton.com

Пловдив 4000
ул. “Голямоконарско шосе” 27
тел.: 032 23 10 20
plovdiv@kammarton.com

Свищов 5250
ул. “Авксентий Велешки” 2А
тел.: 0631 4 11 12
svishtov@kammarton.com

Стара Загора 6000
кв. ”Индустриален”, ул. “Промишлена”
тел.: 042 638 374
st.zagora@kammarton.com

Благоевград 2700
ул. “Пейо Яворов” 32
тел.: 073 83 01 44
blagoevgrad@kammarton.com

Варна 9000
ул. “Девня” 106
тел.: 052 69 90 80
varna2@kammarton.com

Нови Пазар 9900
ул. “Христо Смирненски” 2
тел.: 0537 2 33 27
novi.pazar@kammarton.com

Пловдив 4000
ж.к. Тракия, бул. “Освобождение” 59Д
тел.: 0888 85 70 09
plovdiv2@kammarton.com

Сливен 8800
бул. Стефан Караджа 14
тел.: 044 62 29 89
sliven@kammarton.com

Троян 5600
ул. “Сеновоза” 16
тел.: 0670 6 20 99
troyan@kammarton.com

Бургас 8000
ул. “Пети километър” 50
тел.: 056 81 61 61
burgas@kammarton.com

Враца 3000
ул. “Илинден” 10
тел.: 092 66 05 97
vraca@kammarton.com

Плевен 5800
ул. ”Индустриална” 12
тел.: 064 83 00 99
pleven@kammarton.com

Русе 7000
бул. “Липник” 123, Бизнес парк Русе
тел.: 082 87 24 11
russe@kammarton.com

Смолян 4700
ул. “Спартак” 25
тел.: 0301 6 38 36
smolyan@kammarton.com

Хасково 6300
бул. “България” 90
тел.: 038 62 32 29
haskovo@kammarton.com

Електронен магазин

www.kammarton.com, www.toolsshop.bg

