пролетни промоции
2020

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА е международно изложение за енергийно
ефективно, екологично и функционално строителство. През 2020 година ще се проведе
20-тото издание от 25 до 28 февруари.
Каммартон България ще се включи - зала 3 щанд С2, Интер Експо Център – София
като представи машини, продукти, технологии и решения за строителната индустрия,
външни и интериорни довършителни дейности, индустриално строителство и
интериорно складово оборудване, помпени инсталации и системи, лични предпазни
средства.

СЪДЪРЖАНИЕ
СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА Chicago Pneumatic

3

БОЯДЖИЙСКА ТЕХНИКА Graco

8

ПОЧИСТВАЩА ТЕХНИКА STARMIX

13

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА Schwamborn

17

ПОВДИГАНЕ НА ТЕЖКИ ТОВАРИ Ox Worldwide

20

ПОМПИ Shakti

22

АКУМУЛАТОРНИ ИНСТРУМЕНТИ Milwaukee

23

Колан за инструменти Milwaukee

26

ИНСТРУМЕНТИ TENG TOOLS

27

КУФАРИ ЗА ИНСТРУМЕНТИ RIDGID

28

ПРОЖЕКТОРИ Mareld

29

ФенерИ Mareld

31

Период на промоцията от 1.02.2020 г. до 31.03.2020 г. или до изчерпване на количествата.
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Повече информация: www.kammarton.com

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

People.
Passion.
Performance.

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА
Всички посочени цени са с ДДС.
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СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА
Промоционален комплект
Хидравлична станция Pac P13 + Хидравличен къртач BRK 40 VR

10 680 лв.
Приложения
• Преносимa, универсалнa и рентабилнa  -  хидравличнaта станция Pac P13 е олицетворение на удобството. Използва
се за лесно захранване на хидравлични инструменти на всяка работна площадка.
Предимства
• Лесно транспортиране от обект до обект
• Контролиран чрез термостат маслен охладител осигурява бързо привеждане на машината в работен режим и помага
за предпазването ѝ от прегряване
• Двупозиционният спирателен кран за променлив дебит позволява лесна смяна на инструмент, както и плавно
започване на работа
• Измервателен уред показва кога трябва да се смени филтъра
• Притежава система за регулиране на подаваната мощност според необходимостта (Power On Demand). Тази
система автоматично намалява оборотите на двигателя, когато инструментът не се използва и ги увеличава, когато
инструментът бъде активиран. Това спестява гориво и намалява шума до минимум.
BRK 40 VR е многофункционален къртач за извършване на вътрешни и външни работи по обновяване и събаряне на
тухлена зидария, почва, асфалт и бетон. Използва се от железопътни компании за подбиване на траверси. Предпочитан
и от изпълнители и фирми, даващи оборудване под наем.
• Добра ударна енергия с висока честота при ниско тегло в сравнение с подобни модели
• Ефикасен за трамбоване и уплътняване
BRK 40 VR е модел с намалени вибрации. Той предлага същата ефективност при къртене като стандартните модели с
допълнително намаляване на вибрациите и по-голямото удобство за оператора за по-висока производителност. Има
четири омекотяващи пружини, централна шарнирна ос, дълги ръкохватки от масивна стомана и удължени 1,6-метрови
гъвкави задни маркучи.
Tехнически характеристики
Номер за поръчка
Двигател
Тегло, включително маслото
Размери (Д х Ш х В)
Дебит на маслото
Максимално налягане
Резервоар
Клас по ЕНТМА
Контрол на моторното масло

Всички посочени цени са с ДДС.
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PAC P13
18070110 40
13HP Хонда бензин
91 kg
745 x 600 x 705 mm
20 - 30 l/min
150 bar
6.5 l
C/D
да

Tехнически характеристики
Номер за поръчка
Тегло, включително маркучи
Дължина
Дебит на маслото
Работно налягане
Максимално обратно налягане
Интензивност
Ниво на вибрациите по 3 оси (ISO 28927–10)
Гарантирано ниво на звукова мощност
(2000/14/EC)
Ниво на звуково налягане
(ISO 11203) (Lp, r=1m)
Клас по EHTMA
Захват

BRK 40 VR
1801344719
25.2 kg
650 mm
20 l/min
95 - 110 bar
10 bar
1 400 bpm
5 m/sec2
106 Lw dB(A)
93 dB(A)
C
Hex 25 x 108 mm

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА
Пневматичен къртач CP 0122 S
Приложения
• Използва се за леки до средни разрушителни работи, прокопаване на
канали и извършване на ремонти.
Предимства
• Идеална комбинация от мощност и лека конструкция
• Многофункционалност
• Качествени компоненти за отлична издръжливост
Технически характеристики

CP 0122 S

Номер за поръчка

8900 0001 43

Тегло
Дължина
Ударна честота
Консумация на въздух
Захват
Патронник тип
Шумозаглушител

11.2 kg
565 mm
1 380 bpm
22 l/s
22 x 88.5 mm
винтов
да

1 188 лв.

Период на промоцията от 1.02.2020 г. до 31.03.2020 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com

Всички посочени цени са с ДДС.

5

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА
Пневматичен перфоратор CP 0009 CS
Приложения
Идеални за голямо разнообразие от строителни дейности като:
• Пробиване, рязане или дълбаене в бетонни стени
• Пробиване на покриви за окачване на вентилационни канали в сгради, мини, тунели и други
• Пробиване на отвори в плочи, паметници, надгробни плочи и други
• Тези перфоратори могат да се използват като къртачи за раздробяване, набраздяване и почистване на заварки
• Пробиване на отвори и раздробяване във водоснабдяването, отоплителната и електрическата инсталация
Предимства
• Отлично съотношение мощност към тегло за по-лесно и по-бързо пробиване на дупки
• Фиксатор за бързо освобождаване за лесна смяна на инструмента, пригаждайки уреда към различни видове
приложения
• Вграден омаслител осигурява непрекъснато смазване
• Ниска консумация на въздух
• CS версиите могат да бъдат преобразувани от перфоратор до къртач чрез смяна на инструмента
• Покритие на буталото за плавна работа и дълъг експлоатационен живот
• Шумозаглушител за намаляване на шума
• Възможност за оборудване с SDS адаптер - могат да се използват със свредла за електрически инструмент (опция)
• Малък, лесен за управление

Технически характеристики

CP 0009 CS

Номер за поръчка

8900 0020 07

Тегло

4.3 kg

Дължина

375 mm

Консумация на въздух

9 l/s

Удари в минута

3 420 bpm

Обороти

189 rpm

Ниво на вибрациите
раздробяване / пробиване

20.2 / 21.2 m/s2

Скорост на пробиване в гранит / в бетон

180 / 160 mm/min

Максимален диаметър на пробиване

32 mm

Максимална дълбочина на пробиване

450 mm

Вход за въздух

3/8” BSP

Ниво на шума

103 dB(А)

Захват кръгъл

Rd 19 x 95 mm

1 770 лв.

Период на промоцията от 1.02.2020 г. до 31.03.2020 г. или до изчерпване на количествата.

6

Повече информация: www.kammarton.com

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА
Пневматичен къртач CP 0012
Приложения
• Използва се за леки приложения в строителството и промишлеността
Предимства
• опростен дизайн за лесна поддръжка
• Характеризира се със здрав цилиндър и дръжка от закалена стомана с
вътрешен спусък
• Заглушител за редуциране на шума
Технически характеристики

CP 0012

Номер за поръчка

8900000101

Тегло
Дължина
Ударна честота
Консумация на въздух
Захват
Патронник тип
Дръжки
Вход за шланг
Шумозаглушител

5.5 kg
406 mm
2580 bpm
9.5 l/s
Hex 19 х 50 mm
винтов
тип D
резба 3/8“
да

894 лв.

Пневматичен къртач CP 1210 SVR
Приложения
• Използва се при леко до средно натоварени дейности в строителството,
за комунални дейности и ремонт на мостове и улици.
Предимства
• Настройваща се система от вентили - за максимално използване мощността
на инструментите и повишаване на производителността
• Подобрена модерна конструкция за отлична издръжливост
• Задна част с четири болта - издържа на натоварена експлоатация
• Реверсивно бутало - намалява разходите за поддръжка
• Канали за смазване в буталото - увеличават периода за експлоатация на
инструмента и основните му части
• Нова конструкция на шарнирната връзка за по-голяма маневреност
• Нов тип пружини на предната глава за големи натоварвания - намалява
разходите за поддръжка
• Подобрена система за виброизолация (SVR)
Технически характеристики

CP 1210 SVR

Номер за поръчка

8900003006

Тегло
Дължина
Ударна честота
Консумация на въздух
Захват
Патронник тип
Дръжки
Шумозаглушител

24.5 kg
600 mm
1400 bpm
26.5 l/s
25x108 mm
палцов
антивибрационни
да

2 580 лв.

Всички посочени цени са с ДДС.
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БОЯДЖИЙСКА ТЕХНИКА
Бояджийска бутална машина за високо налягане
390 Classic PC на стойка
За грундове и лакове за антикорозионна защита на
полиуретанова, епоксидна или цинк-епокдсидна основа,
латекс, фасадни бои и емайллакове.
Бутална помпа
Електрическо захранване               220 V
Максимален дебит на боята
1.7 l/min
Бояджийски пистолет тип FTX
Максимално работно налягане 248 bar
Максимален размер дюза
0.035”

3 750 лв.

Период на промоцията от 1.02.2020 г. до 31.03.2020 г.
или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com
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БОЯДЖИЙСКА ТЕХНИКА
Бояджийска бутална машина високо налягане
ST II Max 395 PC Pro на стойка
За грундове и лакове за антикорозионна защита на
полиуретанова, епоксидна или цинк-епокдсидна основа,
латекс, фасадни бои и емайллакове.
Бутална помпа
Електрическо захранване               220 V
Максимален дебит на боята
1.7 l/min
Smart control 3.0
Бояджийски пистолет тип CONTRACTOR PC GUN
Максимално работно налягане 248 bar
Максимален размер дюза
0.035”

4 500 лв.

Всички посочени цени са с ДДС.
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БОЯДЖИЙСКА ТЕХНИКА
Бояджийска бутална машина високо
налягане Ultra Max II 695 Procontractor
Работи с повечето стандартни грундове за метал, както
и с най-често използваните епоксидни и полиуретанови
грундове и лакове за антикорозионна защита.
Бутална помпа
• Електрическо захранване
220 V
• Електрическо потребление		
5 kW
						(6.7HP за генератор)
• Мотор тип „безчетков” с мощност
1.3 kW (1.75 HP)
• Максимален дебит на боя		
3.0 l/min
• Максимален размер дюза
за 1 пистолет				0.027”
за 2 пистолета				
макс. 0.017”
• Максимално работно налягане
за боята 				
230 bar
• Smart Control				Версия 2.5
• Тегло за пълен комплект		
43 kg
Бояджийски пистолет тип Contractor PC Gun
• Максимално работно налягане
за боята				248 bar
• Присъединителен размер за шланг
1/4”
• Максимална работна температура
49 OС
• Максимален размер дюза		
0.035”
• Тегло					550 g

8 250 лв.
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БОЯДЖИЙСКА ТЕХНИКА
Бояджийска бутална система високо налягане
Mark VII Max ProContractor на количка
Бутална помпа
• Електрическо захранване - 220 V
• 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”.

Период на промоцията от 1.02.2020 г. до 31.03.2020 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com
Всички посочени цени са с ДДС.
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БОЯДЖИЙСКА ТЕХНИКА
Акумулаторен ръчен бояджийски пистолет Ultra Max Handheld
за бои на водна основа и бои на базата на разредители
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

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
Батерия
Литиево-йонна DEWALT 18 V Max
Compact 2.0 ah XR
втора батерия бонус
60 и 100 mesh




Период на промоцията от 1.02.2020 г. до 31.03.2020 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com
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CORDLESS DC

ULTRAMAX ™
(17M367)

1 500 лв.

ПОЧИСТВАЩА ТЕХНИКА
GS 3078 PZ
мaшина за сухо и мокро вакуумно почистване
GS прахосмукачки за сухо / мокро почистване на големи площи и
машини. Характеризират се с голям метален контейнер, 3 двигателя
за максимална мощност и изключителна устойчивост. Оборудвани с
накланяща се ходова част и удобна дръжка за придвижване.
• 3 мотора двустепенни с принудително охлаждане (за натоварена
експлоатация)
• Защита от претоварване
• FP изключително ефективен основен филтър с повърхност 3 200 cm²
• Прахозадържане до 99.8 %
• Колела за лесно движение  (2 големи колела и 2 малки колела)
• Произведено в Германия
Технически характеристики
Модел
Мощност на двигателя (макс.)
Въздушен поток (макс.)
Вакуум (макс.)
Контейнер
Обем на контейнера
Повърхност на нагънатия филтър
Ниво на шум
Дължина на захранващия кабел
Размери L x W x H
Тегло
Аксесоари, включени в цената

GS 3078 PZ
3 х 1200 W
162 l/s
205 mbar
Неръждаема стомана
78 L / прах 57 L / течност 50 L
1 x 3 200 cm² /  полиестерен филтър
79 dB(A)
8.5 m
61.5 / 63 / 97 cm
26 kg
Система Ø 35 mm
1 бр. работен шланг 3.2 m
1 бр. неръждаема дръжка с регулатор
2 бр. неръждаеми тръби х 0.50 m
1 бр. професионална подова дюза за
под с четков и гумен накрайник – 45 cm
1 бр. кръгла четкова дюза
1 бр. дюза за фуги – 37 cm

1 566 лв.

Всички посочени цени са с ДДС.
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ПОЧИСТВАЩА ТЕХНИКА

iPulse L-1635 Top EWS
мaшина за сухо и мокро вакуумно почистване и аспирация по
време на работа с електрически инструменти
Новата STARMIX iPulse е съвременна система за професионално
и индустриално сухо/мокро вакумно почистване, специално раз
работена и за работа с ръчни инструменти: шлайфащи машини,
циркуляри, прободни триони, оберфрези и др.
Със своята интелигентна импулсна система за почистване на
филтъра iPulse, технологията гарантира непрекъснато почистване
на филтъра, осигурявайки постоянна мощност на засмукване, дори
и при работа с много фин прах. Филтрите се самопочистват чрез
електромагнитен импулс без прекъсване на работния процес.
• Система за автоматично почистване на филтрите iPulse
• Безстепенно регулиране на мощността
• Антистатична система
• Електронен плавен старт
• Силов контакт с автоматичен старт / стоп за електрически
инструменти
• Индикатор за насищане + сензор автоматично изключване при
препълване
• Мотор с принудително охлаждане (за натоварена експлоатация)
• Здрав и надежден дизайн за професионална употреба при
големи натоварвания
• Защитена филтърна система
• Колела за лесно движение (2 големи и 2 малки колела със
стопер)
• Място за закрепване на аксесоарите
• Произведено в Германия

1 194 лв.

Технически характеристики
Модел
Мощност на двигателя (макс.)
Въздушен поток, измерен на главата на мотора
Въздушен поток, измерен на края на шланга
Вакуум, измерен на главата на мотора
Вакуум, измерен на края на шланга
Обем на контейнера
Тип филтри
Повърхност на филтъра
Дължина на захранващия кабел
Размери, L x W x H (*включително дръжката)
Тегло
Ниво на шум
Аксесоари, включени в цената:

iPulse L-1635 Top EWS
1600 W
75 l/s
45 l/s
280 mbar
245 mbar
35 L / прах 25 L / течност 22 L
FKP полиестерни филтри – 2 бр., клас L
2 x 4300 cm² = 8600 cm²
8m
66 x 40 x 92* cm
16.8 kg
69 dB(A)
Система d-35 mm
1 бр. смукателен шланг – 5 m
1 бр. неръждаема дръжка с регулатор
2 бр. неръждаеми тръби х 0.50 m
2 бр. FKP полиестерни филтърни касети
1 бр. универсална дюза с четков накрайник, 37 cm
1 бр. дюза за фуги, 22 cm
1 бр. свързваща дюза

Период на промоцията от 1.02.2020 г. до 31.03.2020 г. или до изчерпване на количествата.
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Повече информация: www.kammarton.com

ПОЧИСТВАЩА ТЕХНИКА

ISC L-1625 Top EWS
мaшина за сухо и мокро вакуумно почистване и аспирация по
време на работа с електрически инструменти
Новият STARMIX ISC – постоянен вакуум, е прахосмукачка за елек
трически инструменти, за най-тежка и продължителна употреба.
ISC впечатлява особено с уникалната, патентована от Starmix
система за почистване на филтъра. Филтрите се самопочистват
чрез електромагнитен импулс в момента на спиране на работния
процес.
• Колела за лесно движение (2 големи колела и 2 малки колела
със стопер)
• Система за автоматично почистване на филтрите
• Електронен плавен старт
• Силов контакт с автоматичен старт / стоп за електрически
инструменти
• Безстепенно регулиране на мощността
• Антистатична система
• Индикатор за насищане + сензор автоматично изключване при
препълване
• Мотор с принудително охлаждане (за натоварена експлоатация)
• Място за закрепване на аксесоарите
• Здрав и надежден дизайн за професионална употреба при
големи натоварвания
• Защитена филтърна система
• Произведено в Германия

948 лв.

Технически характеристики
Модел
Мощност на двигателя (макс.)
Въздушен поток, измерен на главата на мотора
Въздушен поток, измерен на края на шланга
Вакуум, измерен на главата на мотора
Вакуум, измерен на края на шланга
Обем на контейнера
Тип филтри
Повърхност на филтъра
Дължина на захранващия кабел
Размери, L x W x H
Тегло
Ниво на шум
Аксесоари, включени в цената:

ISC L-1625 Top EWS
1600 W
75 l/s
45 l/s
280 mbar
245 mbar
25 L / прах 20 L / течност 15 L
FKP полиестерни филтри – 2 бр., клас L
2 x 4300 cm² = 8600 cm²
8m
45 x 39 x 49 cm
12.2 kg
69 dB(A)
Система d-35 mm
1 бр. смукателен шланг – 5 m
1 бр. неръждаема дръжка с регулатор
2 бр. неръждаеми тръби х 0.50 m
2 бр. FKP полиестерни филтърни касети
1 бр. универсална дюза с четков накрайник, 37 cm
1 бр. дюза за фуги, 22 cm
1 бр. свързваща дюза

Всички посочени цени са с ДДС.
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ПОЧИСТВАЩА ТЕХНИКА
IS AR – 1425 EHP
мaшина за сухо и мокро вакуумно почистване и аспирация по време
на работа с електрически инструменти
• Нова високопроизводителна турбина с по-добра засмукваща мощност
• 1 брой полиестерна филтърна касета с повърхност 4300 cm2
• Ръчно почистване на филтъра – активира се ръчно по време на
почивките
• Контакт с автоматичен старт / стоп за електрически инструменти
• Електронен плавен старт
• Индикатор за насищане + сензор автоматично изключване при
препълване
• Здрав двустенен контейнер, подходящ за строителните площадки
• Колела за лесно движение (2 големи колела, 2 малки колела със стопер)
• Сигнално червен захранващ кабел с дължина 8 m
• Кука за закрепване на кабела
• Произведено в Германия

588 лв.

Технически характеристики
Номер за поръчка
Мощност на двигателя (макс.)
Въздушен поток, измерен на
главата на мотора
Вакуум, измерен на главата на мотора
Обем на контейнера
Тип филтър
Повърхност на филтъра
Дължина на захранващия кабел
Размери, L x W x H
Тегло
Ниво на шум
Аксесоари включени в цената:

Star-2246
1400 W
69 l/s
259 mbar
25 L / прах 20 L / течност 15 L
1 полиестерна филтърна касета
4300 cm2
8m
45 x 39 x 49 cm
12.2 kg
69 dB (A)
Система EHP d-35 mm
1 бр. смукателен шланг – 3.2 m
1 бр. пластмасова дръжка с регулатор
2 бр. пластмасови тръби х 0.50 m
1 бр. подова дюза
1 бр. дюза за фуги, 22 cm
1 бр. гумена дюза, 23 cm
1 бр. филтърна торбичка

Всички посочени цени са с ДДС.
Период на промоцията от 1.02.2020 г. до 31.03.2020 г. или до изчерпване на количествата.
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Повече информация: www.kammarton.com

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА
Триглава шлайфаща машина DSM 450
Предимства
•
•
•
•
•
•
•
•

лесна смяна на инструмента
въртяща се шлайфаща глава
автоматично нагаждане на инструментите
удобна за работа до стени и колони, както и на стълбищни площи
разглобяема за транспортиране
контрол на скоростта
устройство за дозиране на вода
превключване на въртенето наляво / надясно

11 630 лв.

Технически характеристики
Модел

DSM 450

Захранване на електромотора – трифазно

400 / 50 V / Hz

Мощност на електромотора

2.2 kW

Обороти на диска - регулируеми

440 – 1 150 min-1

Работна площ

450 mm

Диаметър на шлайфащите дискове

3 х Ø 180 mm

Налягане при шлайфане

88 kg

Тегло на машината

118 kg

Регулиращ се засмукващ пръстен с връзка за
прахосмукачка

Ø 50 mm

Минимално разстояние при работа до стени

10 mm

Резервоар

10 l

Забележка: Има и монофазен вариант на DSM 450
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СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА
Триглава многофункционална машина за
обработка на всякакви подове STR 500
Предимства
• триглав планетарен механизъм
• лесна смяна на инструмента
• въртяща се шлайфаща глава
• автоматично нагаждане на инструментите
•	удобна за работа точно до стени и колони, както
и на стълбищни площи
• метални зъбни предавки

9 810 лв.

Технически характеристики
Модел

STR 500

Захранване на електромотора – трифазно

400 / 50 V / Hz

Мощност на електромотора

2.2 kW

Обороти на диска

156 min-1

Работна площ

480 mm

Диаметър на шлайфащите дискове

3 х Ø 150 mm

Налягане при шлайфане

88 kg

Тегло на машината

83 - 107 kg

засмукващ пръстен с връзка за прахосмукачка Ø 50 mm
Минимално разстояние при работа до стени

10 mm

Резервоар

10 l

Ниво на шума

62 dB (A)

Захранващ кабел

20 m

Дължина на дръжката

930 mm

Период на промоцията от 1.02.2020 г. до 31.03.2020 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com
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СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА
Еднодискова бързооборотна шлайфаща
машина DSM 250
Предимства
• лесна смяна на инструмента
• удобна за работа точно до стени и колони, както и на стълбищни площи
• вграден нивелир

4 910 лв.
Технически характеристики
Модел

DSM 250

Захранване на електромотора – монофазно

230 / 50 V / Hz

Мощност на електромотора

2.2 kW

Обороти на диска

1 450 min-1

Работна площ

250 mm

Диаметър на шлайфащите дискове

1 х Ø 250 mm

Налягане при шлайфане

35 kg

Тегло на машината

56 kg

Връзка за прахосмукачка

Ø 50 mm

Минимално разстояние при работа до стени

0 mm

Размери (Д х Ш х В)

1 000 х 400 х 1 000

Забележка: Има и трифазен вариант на DSM 250

Всички посочени цени са с ДДС.
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ПОВДИГАНЕ НА ТЕЖКИ ТОВАРИ
повдигащи регулируеми греди
с най-големия капацитет на пазара към момента
По-голям общ капацитет и дължина от всеки друг производител, сертифициран от DNV.
С регулируемите греди OX имате пълен модулен обхват, който позволява да се монтират на място един или няколко
модула от гредата от 1 до 36 m и капацитет от 9 до 1350 тона.







Възможност за доставка на греди до 170 тона в кратки срокове
Произведени в съответствие с действащите норми за повдигащи съоръжения
Намален размер и тегло, което улеснява и намалява разходите за транспорт, съхранение и монтаж
Лесно и бързо сглобяване, следвайки стъпките в ръководството за експлоатация
За да промените дължината на повдигащата греда е нужно само да добавите или премахнете секции
Всички греди могат да се доставят с шекели или други метални елементи

МАТЕРИАЛ
За производството на повдигащите греди OX се използва високоеластична стомана, със сертификат за качество 3.1.
ПОКРИТИЕ
Основното покритие на продуктите е подготвено с пясъкоструене Sa 2.5 съгласно стандартите ISO 8501-1. Един слой
цинк-фосфатен епоксиден грунд с дебелина 50 микрона и два слоя полиуретанов емайл цвят RAL 1028. Други цветове
по запитване.
В СЪОТВЕТСТВИЕ С
Производителят спазва разпоредбите на директивите на Европейския парламент и на Съвета 2006/42 / ЕО от 17 май
2006 г. и 2014/30 / UE, от 26 февруари 2014 г.
Продуктът е произведен в съответствие със следните норми:
 UNE-EN ISO 12100: 2012
 Сертификати DNV
 UNE-EN 13155:2004+A2:2009
 DNV GL стандарт DNVGL-ST-0378
 UNE-EN ISO 3834-2:2006
 DNV GL стандарт DNVGL-ST-0377
Период на промоцията от 1.02.2020 г. до 31.03.2020 г. или до изчерпване на количествата.
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ПОВДИГАНЕ НА ТЕЖКИ ТОВАРИ
КУКИ ТИП С
Предназначени за контролирано и балансирано
повдигане на рулони

Чрез C-куката, имате пълен контрол при манипулирането на метални рулони.
Преместването им от/във влак или товаренето им на пристанища са само част от
приложенията, в които C-куката ще се справи повече от добре.
МАТЕРИАЛ
Материалът, използван за производството на куките тип С, се избира съгласно условията
на употреба на изделието.
Те могат да бъдат произведени със стоманен профил от S27 или със стомана S355 с горещо
валцувани тръби.
ПОКРИТИЕ
Подготовка на повърхността чрез пясъкоструене съгласно:
s / UNE EN ISO 12944-4 и UNE EN ISO 8501 (SA 2 1/2) .
Първо подготвително покритие от епоксиден цинков фосфат с дебелина 60 микрона и 2
слоя от 60 микрона полиуретанов емайл, жълт RAL 1028.
Утвърждаване на дебелината съгласно стандарти ISO 2409, ISO 2808.
В СЪОТВЕТСТВИЕ С
Продуктът е произведен в съответствие със следните норми:
 UNE-EN ISO 12100: 2012
 UNE-EN 13155:2004+A2:2009
 UNE-EN ISO 3834-2:2006

Повече информация: www.kammarton.com
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ПОМПИ
Помпа за мръсна вода SVX 15/50
Технически характеристики
Максимален напор
Максимален дебит
Мотор
Мощност
Работен отвор
Пропускливост частици
Ниво регулатор (поплавък)
Тегло

H 14 m
Q 20 m3/h
1 х 220 V, 1ph
1.1 kW
Rp 2”
50 mm
16 kg

Материали
• Вал: неръждаема стомана
• Механично уплътнение: керамика / силикон карбид
• Работно колело тип Vortex: неръждаема стомана
• Корпус на мотора: неръждаема стомана
• Корпус помпен елемент: чугун
Всички посочени цени са с ДДС.
Период на промоцията от 1.02.2020 г. до 31.03.2020 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com
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535 лв.

АКУМУЛАТОРНИ ИНСТРУМЕНТИ

Акумулаторен ударен гайковерт M18FHIWF12-502X
Подарък Комплект аксесоари 31 части
• Drive control ™ - Потребителят може да използва две различни скорости и
въртящи моменти за максимална гъвкавост при различните приложения
• Безчетков POWERSTATE™ мотор
• Redlink plus™ - интелигентна система, предотвратяваща претоварване
на машината и батерията. Дава допълнителна мощност на машината при
големи натоварвания
Номер за поръчка				MIWK-2874+MIWK-3741
Напрежение					18 V
Капацитет на батерията			
Li-Ion, 5.0 Ah
Брой степени					4
Обороти на празен ход				
0 - 550; 0 - 1400;
							0 - 1750; 0 - 1750 min-1
Въртящ момент				130; 400; 1356; 1356 Nm
Пиков въртящ момент				
1898 Nm
Удари в минута					0 - 950; 0 - 1700;
0 - 2100; 0 - 2100 ipm
Захват						1/2
Тегло						3.3 kg
Комплектовка: куфар, зарядно устройство и 2 броя батерии

1 200 лв.

23

АКУМУЛАТОРНИ ИНСТРУМЕНТИ
Акумулаторен винтоверт
M18BLDD2-0X
• Безчетков мотор
• Redlink plus™ интелигентна система, предотвратяваща претоварване
на машината и батерията. Дава допълнителна мощност на машината
при големи натоварвания
Номер за поръчка				MIWK-3351
Напрежение					18 V, Li-Ion
Въртящ момент				82 Nm
Обороти на празен ход				
0 - 550; 0 - 1800 min-1
Макс. диаметър на пробиване в стомана
13 mm
Макс. диаметър на пробиване в дърво
76 mm
Брой степени					2
Обхват на патронника				
13 mm
Тегло						2.0 kg
Комплектовка					куфар и машина

385 лв.

Комплект батерии и зарядно устройство
M18NRG-502
Подарък батерия 12 V, 2.0 Ah
• Подходящи за всички машини M18™ на Milwaukee
• Индикатор, показващ заряда в батерията
Номер за поръчка				MIWK-2407
Напрежение					18 V
Капацитет					Li-Ion, 5.0 Ah
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515 лв.

АКУМУЛАТОРНИ ИНСТРУМЕНТИ

Акумулаторен ударен винтоверт M12FPD-202X
Подарък Куфар с аксесоари 50 части
Номер за поръчка				MIWK-3684+MIWK-2992
Напрежение					12 V
Капацитет на батерията			
Li-Ion, 2.0 Ah
Въртящ момент				37 Nm
Обороти на празен ход				
0 - 450; 0 - 1700 min-1
Удари в минута					0 - 25500 bpm
Макс. диаметър на пробиване в стомана
13 mm
Макс. диаметър на пробиване в дърво
35 mm
Брой степени					2
Обхват на патронника				
13 mm
Тегло						1.2 kg
Комплектовка: куфар, зарядно устройство и 2 броя батерии

465 лв.

Комплект ударни накрайници 56 части
SHOCKWAVE™ Impact Duty™
Номер за поръчка				MIWK-2808
Комплектът съдържа:
• Накрайници 25 mm: 2 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 3 x PZ1 / 4 x PZ2 / 2 x PZ3,
3 x TX10 / 3 x TX15 / 4 x TX20 / 4 x TX25 / 4 x TX30 / 3 x TX40 / 2 x TX50 /
2 x шестостен 4 mm / 2 шестостен 5 mm, 2 x SL 0.6 x 4.5 /
2 x SL 0.8 x 5.5 / 2 x SL 1.2 x 6.5
• Накрайници 50 mm :1 x PH2 / 1 x PZ2/1 x TX10 / 1 x TX15 /
1 x TX20 / 1 x TX25
• 1 x магнитен държач 60 mm

55 лв.

Ролетка STUD 7.5 m
Номер за поръчка				MIWK-3389
• Компактен, удобен и ергономичен дизайн
• Технологията EXO360 осигурява  дълготрайна износоустойчивост
и защита при огъване
• До 3 m в изправено положение
• Лесно спиране на лентата при прибиране
• Клас II
• Дължина: 7.5 m
• Ширина на лентата: 27 mm

55 лв.

Период на промоцията от 1.02.2020 г. до 31.03.2020 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com
Всички посочени цени са с ДДС.
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Колан за инструменти
Номер за поръчка

MIWK-3257

• 24 отделни джоба
• Здрава конструкция, направена от 1680D
балистичен найлон
• Двойни защитни шевове
• Вградена дръжка за лесно транспортиране

245 лв.
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ИНСТРУМЕНТИ

КОЛИЧКА С ИНСТРУМЕНТИ TCW707EV
• Прахово боядисана в червено стомана
• С две фиксирани и две въртящи се колела
• Оборудвана със 7 заключващи се чекмеджета
на лагери, които се отварят на 98 %
• Дръжка за лесно транспортиране

Доставя се с комплект инструменти от 179
части в Teng Tools система за съхранение
с подложки от трицветна трипластова EVA
пяна. Три оборудвани чекмеджета и четири
празни.

1 746 лв.

Период на промоцията от 1.02.2020 г. до 31.03.2020 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com
Всички посочени цени са с ДДС.
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КУФАРИ ЗА ИНСТРУМЕНТИ
СИСТЕМА ОТ КУФАРИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ПРЕНАСЯНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ
•
•
•
•
•
•

Куфарите са изработени от висококачествена удароустойчива смола
Здрави уплътнения на капаците за защита на оборудването от прах и влага
Метални стопери, предотвратяващи случайно отваряне на капака
Метални панти на всички куфари
Телескопична дръжка
Здрави колела за пренасяне по стълби и труднопроходими терени

444 лв.

Всички посочени цени са с ДДС.
Период на промоцията от 1.02.2020 г. до 31.03.2020 г. или до изчерпване на количествата.
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Повече информация: www.kammarton.com

ПРОЖЕКТОРИ
Прожектори Flash 1000 RE / Flash 1500 RE ZOOM / Flash 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
Цена

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
10 W
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
12 V
20 W
63 mm
235 mm
265 mm
да
4h
1
1
IP54

92 лв.

144 лв.

173 лв.

Всички посочени цени са с ДДС.
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ПРОЖЕКТОРИ
Прожектор VAPOR 9000
Ярка SMD технология. Осветление от три различни източника, които могат да бъдат поставени под ъгъл за най-добрата
възможна осветеност. Също така може да се използва само основният панел в центъра, само страничните панели или
всички източници на светлина едновременно. Страничните панели могат да бъдат сгънати, а стойката, извита под
ъгъл, за да направи лампата малка и лесна за пренасяне. Устойчивост на удар IK08. Оборудван с допълнителен контакт
за електричество отзад.
Номер за поръчка
Модел
LED технология
Живот
Презареждаем
Клас на защита
Напрежение
Светлинен поток
Цветова температура
Дължина на кабела
Ефективност
Височина
CE маркировка
Размери

690000567
VAPOR 9000
SMD
30000 h
не
IP54
230 V
16 000 lm / 1 m
6500 K, 75 RA
5m
200 W
467 mm
да
800 х 80 х 320 mm

326 лв.

Всички посочени цени са с ДДС.

Период на промоцията от 1.02.2020 г. до 31.03.2020 г. или до изчерпване на количествата.
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Повече информация: www.kammarton.com

Фенери
Фенер Radiate 100

Фенер - писалка Nimbus 20

малък, лек, компактен. Отдава много ярка светлина за
своите размери. Доставя се с щипка и каишка за китката.
Перфектен за носене в жабката, чантата и др. Изработен от
здрав алуминиев материал. CREE LED с ниска енергия.

компактен и лек, изработен от здрав алуминий, които се
използва при производството на самолети.
CREE LED с ниска енергия.

26 лв.
Номер за поръчка
Модел
Източник на светлина
Led поток
Eфект
Волтаж
Включени батерии
Брой батерии
Презареждащ
Време за работа 50% продукция
Време на работа 100% продукция
Време за пестене на енергия
Живот на лампата
Работна температура
Диапазон
SOS функция
Функция Strobe
Водоустойчив
Дължина
Външен диаметър
Цвят
IP клас на заграждение
CE маркировка
ETIM-klasskod
Количество / пакет

690001524
Radiate 100
LED
100 lm
3W
1,5V
Не
1
Не
6h
1h
25 h
30000 h
-20 (±5) - +60 (±2)OC
50 m
Не
Не
Не
95 mm
20 mm
Черен
IP64
Да
EC000987
1 бр.

36 лв.
Номер за поръчка
Кратко описание
Източник на светлина
Лек поток
Ефект
Волтаж
Брой батерии
Презареждащ
Време за работа 50% продукция
Време на работа 100% продукция
Време за пестене на енергия
Животът на лампата
Работна температура
Диапазон
SOS функция
Функция Strobe
Водоустойчив
Дължина
Външен диаметър
Цвят
Клас IP
CE маркировка
ETIM-klasskod
Количество / пакет

Период на промоцията от 1.02.2020 г. до 31.03.2020 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com

690001052
PEN LAMP NIMBUS 20
LED
20 lm
3W
1,5 V
2
Не
8h
3h
25 h
30000 h
-20 (±5) - +60 (±2) °C
38 m
Не
Не
Не
139 mm
15 mm
Black
IP64
Да
EC000987
1 бр.

17 ОФИСА В 16 ГРАДА

*

* Офис Бургас се намира на нов адрес: Търговско-логистичен център Бургас, ул. “Сребърна“ №7
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

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

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

Бургас 8000
ул. “Сребърна” № 7
тел.: 056 81 61 61
burgas@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
Електронен магазин
кв. ”Индустриален”, ул. “Промишлена”
тел.: 042 638 374
st.zagora@kammarton.com

www.kammarton.com, www.toolsshop.bg

