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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. “Пети километър” 50 
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
кв. ”Индустриален”, ул. “Промишлена” 
тел.: 042 638 374 
st.zagora@kammarton.com Електронен магазин

Специализираните международни изложения МЕСоМАНИЯ, СвЕТЪТ НА МлЯкоТо, БУлпЕк, САлоН НА вИНоТо, ИНТЕРфУД 
& ДРИНк и #RETAIL SHOW ще се проведат в периода 6 - 9.11.2019 г. и каммартон България отново ще е част от тях. 
в Интер експо център зала 1,  щанд  В8  ще можете да се запознаете с иновативни технологии за автоматизация на про-
изводствените процеси, с машини за опаковане, преместване, складиране и почистване, с технически консумативи за 
работа в хранителната индустрия, както и помпи за хранителната индустрия.
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ИНСТРУМЕНТИ ЗА опАковАНЕ С клАМЕРИ

ПнеВматичен Пистолет  c.561PN
за затваряне на капаци на кашони 
номер за поръчка JOSE-2278

Приложение: За бързо и надеждно затваряне на транс-
портни опаковки, като картони с прегънати или напълно 
припокриващи се капаци за картонени опаковки и други 
подобни опаковъчни материали.
тегло: 1.8 kg
Кламери: JK561 / 15 и 18 mm

механичен Пистолет c.561M 
за затваряне на капаци на кашони
номер за поръчка JOSE-2277

Приложение: За затваряне на кашони от гофрирано 
велпапе. За закламеряване както на прегънати, така и на 
напълно припокриващи се капаци.

тегло: 1.6 kg
Кламери: JK561 / 15 и 18 mm

JK561JK561

685 лв. 370 лв.

механична устаноВКа B53
за дъна на кашони
номер за поръчка JOSE-1001

Приложение: За закламеряване на гофрирани или 
твърди картони и други подобни материали.
тегло: 42 kg
Кламери: JK53 / 9 и 12 mm

1 560 лв.

JK53

всички посочени цени са с ДДС.
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ИНСТРУМЕНТИ ЗА опАковАНЕ С клАМЕРИ

ПнеВматичен Пистолет  JK35-590  
номер за поръчка JOSE-2220

Приложение: За здраво закрепване на гофриран 
кар тон или предпазители на ръбове към дърво като 
палети, рамки или друг вид транспортни опаковки, на 
сравнително обемни и тежки изделия.
тегло: 2.4 kg
Кламери: JK590 / 16 – 32 mm

ПнеВматични Клещи  JK35T590 
номер за поръчка JOSE-1566

Приложение: За запечатване на големи картонени 
опаковки, гофриран амбалаж за опаковане на мебели, 
предпазители на ръбове на изделия и др.

тегло: 2.7 kg
Кламери: JK590 / 16 – 32 mm

JK590

1 200 лв.1 385 лв.

JK779

JK590

1 055 лв.785 лв.

ПнеВматични Клещи JK20T779
номер за поръчка JOSE-1059

Приложение: За запечатване на гофрирани или твър-
ди картонени опаковки от велпапе и затваряне на 
хартиени чували с кламер.
тегло: 1.8 kg
Кламери: JK779 / 8 – 16 mm

ПнеВматични Клещи SP50-779-A 
номер за поръчка APAH-2033

Приложение: За запечатване на страници, тави и капа-
ци от картон, за пакетиране, за свързване на гофрирани 
или твърди картонени опаковки с кламер.
тегло: 2.2 kg
Кламери: JK779 / 8 – 16 mm

JK779

RAPID 3 иЗВаЖДач За КламеРи 
номер за поръчка ISAB-2014

Приложение: лесно отстраняване на кламер без да се 
нарушава цялостта на опаковката. 19 лв.

всички посочени цени са с ДДС.
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АкСЕСоАРИ ЗА пНЕвМАТИчНИ ИНСТРУМЕНТИ

номер за поръчка CEJN-1018 

технически данни
Размери    6.5 х 10.0 mm
Работна дължина  4 m
Максимален работно налягане 10 bar
Температурен диапазон  -30 OC / +60 OC

Пистолет за въздух 208 в комплект 
с нипел 1/4”

•	 Удобна	дръжка	за	работа	с	лява	и	дясна	ръка
•	 Увеличен	въздушен	капацитет	за	ефективно	

почистване
•	 Широка	гама	от	накрайници	

бързи връзки с конусен захват 
серия 320 stream - line  TM  

•	
TM

 са ново поколение куплунги, които осигуряват 
безопасна работа и максимален дебит 2250 l/min, в 
комбинация с нисък пад на налягането. Това подо-
бря ва ефективността и резултатът е повишена про-
из водителност. при изключване 

TM

 изпуска на-
лягането като елиминира отката и намалява нивото на 
шума.

ПолиуРетаноВ сПиРален шланг - КомПлеКт с бъРЗи ВРъЗКи и 

Пистолет За ВъЗДух    85 лв.

шланг комплект 6.5 x 10.0 mm, 2.0 m  60 лв.
номер за поръчка          CEJN-1017

шланг комплект 6.5 x 10.0 mm, 4.0 m  70 лв.
номер за поръчка          CEJN-1049

шланг комплект 6.5 x 10.0 mm, 6.0 m  80 лв.
номер за поръчка          CEJN-1158

шланг комплект 6.5 x 10.0 mm, 8.0 m  90 лв.
номер за поръчка          CEJN-2007

ПолиуРетаноВ сПиРален шланг 
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МАшИНИ ЗА опАковАНЕ  СЪС СТРЕч фолИо 

самохоДни машини - Роботи За оПаКоВане на 
Палети със стРеч фолио

Модел MAS 202

•	 Опънът	 на	 фолиото	 може	 да	 се	 настройва	 чрез	 спирачния	 вал/
механична спирачка.

•	 Височината	 на	 опаковане	 до	 върха	 на	 палета	 се	 регулира	
автоматично с фотоклетка.

•	 Благодарение	 на	 това,	 че	 палетът	 е	 неподвижен,	 а	 ролката	 със	
стреч фолио обикаля около него, е възможно да се опаковат 
и много нестабилни и леки палети. Машината/роботът винаги 
спира на едно и също място. Избор на броя на стабилизиращите 
намотки.

•	 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.

скорост на движение: 38 ÷ 65 m/min 
минимални размери на пaлета: 600 х 600 mm  
Височина на опаковане: 2200 mm /2400 mm или 2800 mm
батерии: 2 брoя 12V 110 Ah Pb

MAS 212 Ефективна моторизирана систе-
ма за предварително разпъване. 
фиксирани степени на разпъване до 300%.
MAS 214 Моторизирано (двумоторно) 
предва рително разпъване на стреч фо-
лиото	до	400%	с	възможност	за	настройка	
от таблото за упра вление 

Модел MAS 212, MAS 214

• фотоклетка автоматично засича върха на палета. 
•	 Постоянство	при	разхода	на	фолио.
•	 Благодарение	 на	 това,	 че	 палетът	 е	 неподвижен,	 а	 ролката	 със	

стреч фолио обикаля около него, е възможно да се опаковат и 
много нестабилни и леки палети.

•	 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. Избор на програми на работа. 
оптимизиране на разхода и времето за опаковане на един палет.

•	 Автоматично	срязване	на	фолиото	–	опция.

скорост на движение: 38 ÷ 65 m/min 
минимални размери на пaлета: 600 х 600 mm  
Височина на опаковане: 2200 mm /2400 mm или 2800 mm
батерии: 2 броя 12V 110 Ah Pb
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МАшИНИ ЗА опАковАНЕ 

ПолуаВтоматична оПаКоВъчна машина 

технически данни 
Захранване  400 V, 50 Hz, 3/N/PE
Консумация  6.0 kW max
Вакуум помпа  60 m³/h
Консумация на въздух 7 NL за цикъл, 
   30 NL/min., 6 bar
налягане на газа 2 - 6 bar
Контролираща система 24 PLC
габаритни размери 650 (W) x 1090 (L) x 1720 (H) mm
тегло вкл. помпата 200 kg
ширина на филма 470 mm max
Диаметър на ролката 
на филма  76 mm
Капацитет  2 - 6 цикълa в минута

Модел МАР25
опаковането в модифицирана атмосфера (MAP) е техноло гия, 
разработена, за да гарантира, че опакованите хра нителни 
про	дукти	ще	останат	свежи	и	привлекателни	възможно	най-
дълго време.
при запечатване на хранителния продукт в опаковка, 
съдържаща газове в контролирани пропорции, се забавя 
процесът на окис ля ване и растежът на микробите. Това е 
основната идея на опако ването в модифицирана атмо сфера.
опаковането в модифицирана атмосферата осигурява по-
дълъг срок на годност, запазва аромата и цвета на продуктите.
MAP25 е:
•	 Сертифицирана	по	световните	промишлени	стандарти
•	 Спестява	разходи	на	промишлени	производители
•	 Изградена	от	висококачествени	компоненти
•	 Съвместима	с	дистанционен	достъп	през	интернет
•	 Лесна	за	употреба
•	 Ефективна,	адаптивна,	иновативна
•	 Работи	в	ограничено	пространство
Устройството	 за	 термично	 залепване	 MAP25 е полуавто-
матично. особено удачно е в хранителната про мишленост 
за вакуумно и MAP опаковане на различни хранителни 
продукти.
Уплътнителят за тарелки херметически запечатва спе ци ални 
пласт	масови	контейнери,	използвайки	гъвкав	филм.	Докато	
се	запечатва,	в	контейнера	може	да	се	постигне	добро	ниво	
на вакуум, както и вкарването на различни видове инертни 
газове.
Масовата гама на MAP25 се произвежда от неръждаема 
стомана.	 Всички	 части	 на	 устройството	 позволяват	 лесно	
почистване. Електрическата система на MAP25 е напълно 
водоустойчива,	позволяваща	работа	на	уреда	във	всякаква	
среда или работно състояние.
Устройството	 се	 състои	 от	 една	 или	 повече	 уплътняващи	
приставки за различни формовани и оразмерени тави за 
запечатване.
лекотата на смяна на приставките за запечатване на тарелки 
прави използването на уреда изключително гъвкаво, особено 
в компаниите, където производствената продукция се 
характе ризира  с различни размери и форми на тарелките.
Голямо количество хранителни продукти може да бъде 
опако вано с тази машина или за незабавно разпространение 
или за допълнителна термична обработка като замразяване, 
пастьо ри зация и други.29 980 лв.
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МАшИНИ И коНСУМАТИвИ ЗА опАковАНЕ 

аВтоматична машина За оПаКоВане с 
ПолиПРоПиленоВа /РР/ лента Модел SMG 25

17 590 лв.

високотехнологична полуавтоматична машина за опаковане на големи пакети и кашони. постоянство в качеството, 
гарантиращо високо качество на готовия продукт. Идеално решение за хранително-вкусовата и фармацевтичната 
промишленост. предлага се във версия INOX, в случаите когато има директен контакт на хранителния продукт 
с машината. Машината може да бъде окомплектована и с втори педал, така че да могат да работят двама човека 
едновременно. подходяща за работа с полипропиленова /РР/ лента с ширина 9 - 12 mm. Скоростта на опаковане от 
60	цикъла	в	минута,	уникалното	швейцарско	качество	и	дългият	експлоатационен	период		я	правят	безспорния	лидер	
сред  машините от този клас.

номер за поръчка           STRA-2107

технически характеристики
Характеристики на лентата полипропилен 

/ РР / 9 mm
Размери на ролката на опаковъчната лента
вътрешен/външен диаметър 200/430 mm
Разположение на диспенсъра с лентата Странично 
Сила на обтягане на лентата до 450 N
Размери на рамката: ш х в 850 х 650 mm
Височина	на	работната	маса/конвейер 820 – 930 mm
Тегло на машината 190 kg
Брой	цикли	в	минута до 60
Ел. захранване 230 V, 50 Hz
Температура на околната среда +10оС  -  +40оС
влажност 10 – 65 %
Минимална ширина x височина  на пакета 100 x 50 mm
Максимално тегло на пакетите 35 kg

TеРмосВиВаемо фолио
полиетиленово фолио от първичен LDPE материал, полиетилен с ниска 
плътност.
Използва се за опаковане на пакети или палети с различни видове стоки. 
Добрата свиваемост след нагряване създава опаковка, която придържа 
продуктите укрепени, като улеснява тяхното транспортиране.
предлага се във вид на ръкав, полуръкав (ЕЦ), платно (ДЦ) или готови калъфи. 
Дебелина 40  - 200 µm; ширина до 5 m.

теРмосВиВаемо фолио – Полиолефин
полиолефинът е екологично чист продукт. високо ниво на свиваемост   
гарантира отличен търговски вид на опаковката. Тези негови качества го 
правят	най-доброто	термосвиваемо	фолио.	Благодарение	на	значително	по-
малката му дебелина, този вид фолио е изключително подходящ при опаковане 
с автоматични машини.
Дебелина 7 -  38 µm; ширина до 100 - 2000 mm. Различни дължини в ролка.

всички посочени цени са с ДДС.
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ИНСТРУМЕНТИ ЗА опАковАНЕ  С чЕМБЕР лЕНТА 

Ръчни инстРументи За чембеРоВане с 
ПолиПРоПиленоВа (РР) и ПолиестеРна (Рет) лента

Произвежданите	от	швейцарската	фирма	STRAPEX	ръчни	акумулаторни	инструменти	са	
единствените в света, притежаващи сертификат TÜV.
Отговарят	на	най-високите	стандарти	за	качество	и	гарантират	безопасна	работа	за	потре-
бителя.

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 възмож ност за избор между три режима на работа - автоматичен, полу автоматичен 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.

Модел STB 71, STB 73, STB 75 - NEW GENERATION
Ръчните инструменти, захранвани с батерия, имат широко при-
ложение в индустрията. лентата се поставя лесно като двата края 
се вмъкват едновременно. Работи се с една ръка като силата на 
обтягане и времето за слепване могат да бъдат настроени само с 
натискане на бутон.



Повече информация: www.kammarton.com
Период на промоцията от 01.10.2019 г. до 30.11.2019 г. или до изчерпване на количествата.
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опАковАНЕ

ПолиестеРна лента За оПаКоВане / 
балиРане 9 mm
С приложение за вертикални и хоризонтални хидравлични преси.

номер за поръчка CARI-2039

•	 лента за балиране на материали - лека, гъвкава и здрава  
•	 С приложение за хидравлични преси - вертикални и хори-

зонтални
•	 повърхността на залятата лента е обработена с горещо 
 стопяемо лепило, което осигурява слепването 
 на отдел ните нишки
•	 Устойчива	на	UV	лъчение,	температурен	
 интервал от 0OС до + 40OС

Каммартон българия предлага и 
преси за балиране.



Всички посочени цени са с ДДС. 11

опАковАНЕ чРЕЗ лЕпEНЕ

ПРофесионални елеКтРичесКи Пистолети 
За стоПЯеми леПила  на ПРъчКи Ø 12 mm

Rapid EG360
номер за поръчка ISAB-2275

Разход на лепило:  1.8 kg / h     

спецификация: професионални пистолети за про-
миш лени цели с висок капацитет за разход на лепило. 
проектирани с механичен термостат, мека гумирана 
дръжка и широк спусък за работа с четири пръста за 
по-голям комфорт.

Rapid EG380
номер за поръчка ISAB-2257

Разход на лепило:  2.2 kg / h     

Приложение: в автомобилната индустрия, електро ни-
ката, мебелната индустрия, за прикрепяне на кабели, за 
затваряне на кашони, за декориране и други.

190 лв. 330 лв.

наименование PRO+ PACK GEN-T ECO-T
номер за поръчка ISAB-2080 ISAB-2233 ISAB-2058 ISAB-2081

Диаметър на пръчката 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm

Дължина на пръчката 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm

Цвят Жълт Сметана полупрозрачен полупрозрачен

точка на стопяване 
(тест Ring & Ball) 80O - 96OC 101O - 109OC 81O - 84OC 81O - 84OC

отворено време 30 секунди 8 секунди 60 секунди 60 секунди

мин. отворено време 30 секунди 3 секунди 30 секунди 30 секунди

Работна температура 170O - 190OC 170O - 190OC 160O - 200OC 160O - 200OC

Подходящо за 
лепене на

Много добро качество 
на залепване на дърво, 
картон, кожа, плат, 
стъкло, керамика, 
PVC, гума, полистирен 
материали, мед и 
други.

висококачествено 
лепило за 
запечатване на 
картонени опаковки, 
с лепилна връзка за 
няколко секунди. 

Универсално лепило 
от среден клас за 
лепене на хартия, 
картон, керамика, 
текстил, полистирен, 
дърво и други.

лепилата на Rapid не 
съдържат токсични 
компоненти. ECO-T e 
подходящо за лепене 
на картон, дърво, PVC, 
керамика, текстил и 
други.

Цена за 1 kg 24 лв. 21 лв. 18 лв. 15 лв.

теРмостоПЯеми леПила 
на ПРъчКи Ø 12 mm
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СклАДовА ТЕХНИкА

РъчноВоДима елеКтРичесКа КоличКа / маниПулатоР 
PROTEMA PRO 140 COREGRIPPER За ПоВДигане и 
ЗаВъРтане на РолКи

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)

11 400 лв.
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СклАДовА ТЕХНИкА

GS PRO
Ръчните палетни колички от серията GS PRO са стандарт  но оборудвани с 
допълнително колело на върха на вилицата за по-лесно влизане и излизане 
от палета. Ръкохватката е по-ергономична от GS Basic. предлагат се с това-
роносимост до 3000 kg и дължина на вилиците от 800 mm до 2000 mm.

КлаПан За Защита от ПРетоВаРВане
когато се превиши максималната товароносимост, клапанът се отваря и по 
този начин се предотвратяват евентуални повреди на количката и товара.

Защитно ПоКРитие
Ръчните палетни колички са прахово боядисани (250°), което гарантира 
максимална	устойчивост	на	износване	и	атмосферни	влияния.

GS BASIC
Ръчните палетни колички от серията GS Basic са модел за успех в гамата  на 
PRAMAC, символ на надеждност и здравина.
предлагат се с дължина на вилиците 800 mm и 1150 mm.

Ръчни Палетни КоличКи  GS

модел GS BASIC 22S4 GS PRO RA 25S4
номер за поръчка LIFT-2030 LIFT-2042

Товароносимост 2 200 kg 2 500 kg

Дължина на вилиците 1 150 mm 1 150 mm

ширина на вилиците 525 mm 525 mm

височина на издигане 
на вилиците  от пода 
min / max

85 / 200 mm 85 / 200 mm

598 лв. 656 лв.
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СклАДовА ТЕХНИкА

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

1 950 лв.

Ръчна Палетна КоличКа 
с ВеЗна PX 20 20S4 

Повече информация: www.kammarton.com
период на промоцията от 01.10.2019 г. до 30.11.2019 г. или до изчерпване на количествата.
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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

1 850 лв.

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 

СклАДовА ТЕХНИкА

елеКтРичесКи РъчноВоДим 
ВисоКоПоВДигач За ВътРешносКлаДоВ 
тРансПоРт GX 12/25 EVO и GX 12/35 EVO 

номер за поръчка     LIFT-2020         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                                                                      

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

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
118Аh STRARTER
24 V

GX 12/25 EVO

10 900 лв.
GX 12/35 EVO

11 350 лв.



СклАДовА ТЕХНИкА

модел Размери

(L x W x H) mm

основа

mm

Допустимо 
тегло

kg

тегло на 
платформата

kg

A

mm

B

mm

C

mm

MB-I 775 x 800 x 2050 645 x 650 180 60 165 210 85

Кош За ПоВДигане на хоРа MB-I
Предназначен за повдигане посредством мотокар 
или обикновен високоповдигач.

номер за поръчка ANCA-3123 
Разрешен брой лица: 1 
•	 Сертификат	TÜV,	в	съответствие	с	BGV	German	

(accident prevention regulations)
•	 Защитен	механизъм	против	изплъзване
•	 Галванизирано	отделение	за	инструменти

1 440 лв.

всички посочени цени са с ДДС.



почИСТвАЩИ МАшИНИ

РъчноВоДима ПоДоПочистВаща машина 
COMAC VISPA XS /на батерии/ 
VISPA XS измива и изсушава с едно минаване. подът е сух и безопасен за 
ходене само за няколко секунди, което предотвратява опасни подхлъзва ния. 
Това я прави идеална за хранителната индустрия, ресторанти за бързо хранене, 
ресторанти на самообслужване или барове, дори за почистване през работно 
време. Благодарение на компактните си размери, няма пространство, което 
е		твърде	малко	да	бъде	изчистено,	а	след	използване	да	се	съхранява	и	в	най-
тясното	 пространство.	 Еко	 устройство	 намалява	 консумацията	 на	 енергия	 и	
нивото на шума и така машината е подходяща за среда с висока посещаемост или 
чувствителна на шум среда.

технически характеристики 
модел Vispa XS
Производителност 900 (m²/h)
Работна ширина 28 cm
ширина на гумената лента 32.5 cm
напрежение и номинална мощност 36 / 255 V / W
сила на засмукване 21.6 mbar
батерия – 1 брой Li-ion 36 / 5.2 V/Ah C5
Размери на машината /Д х ш х В/ 555 x 1050 x 375 mm
тегло на машината с батерии 20 kg
Резервоар за разтвора 3 l
Резервоар за отпадна вода 4 l
ниво на шума 65.7 dB

стандартно оборудване:	литиево-йонна	батерия,	която	не	се	саморазрежда	и	
осигурява постоянна мощност, моточасовник, еко бутон, електронен контролен 
панел	с	диагностика,	 въртяща	се	извита	 гумена	маслоустойчива	лента,	 ерго	но-
мична	 дръжка,	 противоплъзгащи	 колела,	 рамка	 от	 пресован	 алуминий,	 осигу-
ряваща здравина, без да добавя тежест.

Повече информация: www.kammarton.com
период на промоцията от 01.10.2019 г. до 30.11.2019 г. или до изчерпване на количествата.

2 940 лв.



ФАРМАЦИЯ
ХВП

СЕРВИЗИ

ИНДУСТРИЯ

ЗЕМЕДЕЛИЕ КОЗМЕТИКА

ЛАБОРАТОРИИ



ХВП - мляко,

вино, напитки 

и хранителни

емулсии, пюре,

мед.

растителни 

масла.

земеделие.

КОНФИгУРАЦИИ

ЗАДВИжВАНЕ

	Акумулаторно 12 V / 24 V
	Електроинструмент
 бормашина
	пневматично

	Трифазно / Монофазно
 напрежение
	Ремъчно

МАТЕРИАЛ

работно колело

	Неръждаема стомана AISI 304 / 316
	Гума: NBR, EPDM, FKM, CR
	Plastic

Корпус на помпата

	Алуминий и AlMgSi
	Неръждаема стомана AISI 304 / 316
	PTFE, тефлон
	Бронз



Повече информация: www.kammarton.com
Период на промоцията от 01.10.2019 г. до 30.11.2019 г. или до изчерпване на количествата.
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ТЕХНИчЕСкИ СпРЕй ЗА Хвп

номер за 
поръчка

одобрение за 
хВП

описание Приложения

005010 MoTip
Вазелинов	спрей

вазелинът може да се използва 
като грес, притежаваща смазващите 
характеристики	на	масло.	Устойчив	
на солена вода, слаби киселини и 
основи. -30OС до +160OС.

полюсите на батерия, заключващи 
системи	(винтове,	бурми	и	гайки),	
ел.	връзки,	конвейери,	релси.

005020 MoTip 
Силиконово 
масло

висококачествено смазочно и 
предпазващо силиконово олио, 
подходящо за пластмасови и гумени 
части. Изключително подходящо за 
обработка на части подложени на 
температурни колебания. 
-50OС до +200OС.

опаковъчни машини, бутилиращи 
машини, преработващи машини, 
пещи,	конвейери,	режещи	машини,	
фризери, хладилници

005030 MoTip 
Тефлоново масло

висококачествено тефлоново олио 
за смазване на машинни части от 
метал и пластмаса. Минерални 
масла с PTFE. -50OС до +250OС.

вериги, пещи, релси, плъзгачи 
за врати, механични колела, 
индустриални вакуумни помпи, 
конвейери,	заключващи	системи.

005040  MoTip 
Машинно масло

висококачествено средство за 
смазване и защита на машинни части 
с отлични проникващи качества. 
Ефективно средство за разхлабване 
на ръждясали машинни части. 
-20OС до +150OС.

вериги, винтове, механични колела, 
филтри, лагери, клапи, бутала, 
заключващи системи (болтове и 
гайки).

005050  MoTip 
Универсална 
смазка	ULTRA

висококачествено универсално олио 
с тефлон, предназначено за смазване 
и защита на метални и пластмасови 
части. Синтетично олио с PTFE. 
-40OС до +250OС.

вериги, машини, ключалки (винтове, 
бурми	и	гайки),	инструменти,	
конвейери,	кънки,	скейтбордове.

005060  MoTip 
Спрей	за	смазване	
на вериги

висококачествено смазващо 
средство за верижни трансмисии, 
подложени на високо натоварване. 
-50OС до +200OС.

вериги, верижно-задвижвани 
трансмисии,	конвейери.

005070  MoTip
 Грес с тефлон 
(PTFE)

качествена грес със съдържание 
на тефлон за метал и пластмаси. 
Благодарение на високия си 
вискозитет е подходяща за смазване 
на части, подложени на високо 
налягане. -30OС до +160OС.

връзки метал - метал, метал -
пластмаса, лагери, панти, пружини, 
червячни	колела,	конвейери.

сеРиЯ техничесКи сПРей MOTIP, РегистРиРана В NSF КатегоРиЯ н1
При определени условия може да влиза в технически обусловен контакт с хранителни продукти.

спрей MoTip с одобрение за хВП, 500 ml 15 лв.
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ЗАЩИТНИ СРЕДСТвА ЗА ЕДНокРАТНА УпоТРЕБА 

РъКаВиЦи За еДноКРатна уПотРеба 

модел Nitrylex Basic
номер за поръчка Nitrylex Basic-*
•	 Материал:	нитрил	без	талк
•	 Дължина:	24	см
•		 Кутия:	100	броя
•	 Цвят:	син
•	 Размери:	S	-	XL
CE, EN 455, AQL 1.5, CE 0197, EN 420

модел Nitrylex Black
номер за поръчка Nitrilе Black-*
•	 Материал:	нитрил	без	талк
•	 Дължина:	24	см
•		 Кутия:	100	броя
•	 Цвят:	черен
•	 Размери:	S	-	XL
CE, EN 455, AQL 1.5, CE 0197, EN 420

7.00 лв.

10.00 лв.

модел Santex
номер за поръчка  Santex -*
•	 Материал:	латекс	с	талк
•		 Кутия:	100	броя
•	 Размери:	S	-	XL
CE, EN 455, AQL 1.5, CE 0197, EN 420

6.30 лв.

боне
номер за поръчка   SANG-2351
•	 Материал:	полипропилен	
•	 Опаковка:	100	броя	в	плик
СЕ

Престилка за еднократна употреба 
с връзки 
номер за поръчка   SANG-2352
•	 Материал:	мек	нетъкан	текстил
СЕ

ПРоДуКти За еДноКРатна уПотРеба 

0.90 лв. 
/за	брой/

5.50 лв. 
/за опаковка/

Калцуни за еднократна употреба
номер за поръчка   SANG-2282
•	 Материал:	полипропилен	
•	 Опаковка:	100	броя	в	плик
СЕ

3.60 лв. 
/за опаковка/


