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МЕХАНИЧНИ ТАКЕРИ

СъвъРшЕН дИзАйН И швЕдСКо КАЧЕСТво до НАй-МАлКИТЕ дЕТАйлИ
Работният елемент на механичните такери е устойчива плоска пружина от шведска стомана. Благо дарение на нея и 
на спе циалната полиуретанова подложка се намаляват отката и шума при работа. Това конструктивно решение прави 
инструментите изключително мощни, лесни за пренастройка и надеждни при работа.

Серия PROLINE 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. 

R14   55 лв. 
Номер за поръчка ISAB-1006
Подходящ за прикрепване на порести и тънки мате риали 
към дърво. 
Кламери: Rapid 140 / 6 - 8 mm

R34   85 лв. 
Номер за поръчка ISAB-1007
Мощен професионален такер, подходящ за дърво делска ра-
бота, закрепване на мокети, изолационни материали и др.
Кламери: Rapid 140 / 6 - 14 mm

R11   95 лв. 
Номер за поръчка ISAB-1104
Бързо и надеждно прикрепване на мокети, килими, изола-
ционни материали, етикети и други. 

Кламери: Rapid 140 / 6 - 10 mm

R3   20 лв.
изВаЖДаЧ за кламери
Номер за поръчка ISAB-2014

лесен за употреба инструмент, подходящ както за про фе-
сионална работа, така и за употреба в дома.  Не се нарушава 
целостта на материала.

Период на промоцията от 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г. 

всички посочени цени са с ддС.

R54   165 лв. 
Номер за поръчка ISAB-2017
Надеждно закрепване на изолационни материали, бала-
ту ми, мокети, изолация на покриви и други. за натоварен 
режим на работа. 
Кламери: Rapid 140 / 10 - 14 mm



Период на промоцията от 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г. или до изчерпване на количествата. Всички посочени цени са с ДДС.4

Серия FINELINE за тъНки кламери R13
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. 

R13   39 лв. 
Номер за поръчка ISAB-1002
Универсален такер за работа в дома и градината.
Кламери: Rapid 13 / 4 - 10 mm

R23   65 лв. 
Номер за поръчка ISAB-1003
Универсален такер за ремонти в дома.
Кламери: Rapid 13 / 4 - 8 mm

R33   85 лв. 
Номер за поръчка ISAB-1004
Мощен професионален такер. Препоръчва се за при креп-
ване на плат, брезент, кожа, плакати, етикети, мрежи и др.
Кламери: Rapid 13 / 6-14 mm 

R30   90 лв. 
Номер за поръчка ISAB-1068
Такер с удължен нос – 10 mm, за достигане на ъгли и тесни 
пространства.
Кламери: Rapid 13 / 6-8 mm 

Alu 913  60 лв. 
Номер за поръчка ISAB-2065
Предназначен е за домашни ремонти - различни видове 
тапицерия, декора ция, за крепване на настилки и други.
Кламери: Rapid 13 / 6-14 mm
Пирони: Т 8, 1.2 / 15 mm

R19   65 лв. 
Номер за поръчка ISAB-1005
Бързо и надеждно прикрепване на етикети, плакати и дру-
ги печатни материали към дърво.

Кламери: Rapid 13 / 4 - 6 mm 

МЕХАНИЧНИ ТАКЕРИ
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ПИСТолЕТИ И зА СТоПяЕМо лЕПИло

електриЧеСки ПиСтолети за СтоПяемо леПило На ПръЧки 

термоСтоПяеми леПила На ПръЧки С Диаметър Ø 12 mm и ДълЖиНа 190 mm

Наименование PRO + GEN-T ECO-T Pack glue
Номер за поръчка ISAB-2107 ISAB-2106 ISAB-2081 ISAB-2233

Работен диапазон 170 - 190OC 160 - 200OC 160 - 200OC 170 - 190OC

отворено време 30 sec 60 sec 60 sec 8 sec

опаковка 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg

Цена за 1 kg 24 лв. 18 лв. 15 лв. 21 лв.
Подходящо за 
залепване на:

дърво, пластмаса, PVC, 
метал, керамика, кожа, 
картон, тъкани, гума, 
полиестер, стъкло и др.

дърво, PVC, керамика, 
картон, тъкани, поли-
стирен и други.

дърво, пластмаса, кера-
мика, картон, тъкани и 
други.

за бързо залепване 
на кашони – отворено 
време 8 sec.

EG Point*  18 лв. 
Номер за поръчка ISAB-2346

* за пръчки с Ø 7 mm

EG212   35 лв. 
Номер за поръчка ISAB-2192

250 g/h

EG280   65 лв. 
Номер за поръчка ISAB-1152

600 g/h

EG310   130 лв. 
Номер за поръчка ISAB-2131

1000 g/h

EG320   130 лв. 
Номер за поръчка ISAB-2276

1000 g/h

EG360   195 лв. 
Номер за поръчка ISAB-2275

1800 g/h



Период на промоцията от 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г. или до изчерпване на количествата. Всички посочени цени са с ДДС.6

ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСоАРИ

оСигурителНи ВъЖета за иНСтрумеНти
• Карабинер с двойно заключване
•	 Вграден	въртящ	се	елемент	-	предотвратява	завъртане	и	заплитане
•	 Цветово	кодирано	тегло	-	лесна	идентификация	на	капацитета	на	тежестта	на	въжето
•	 Висока	гъвкавост	и	превъзходно	усвояване	на	удара	-	постепенно	спира	инструмента,	ако	го	изпуснете

Номер за поръчка MIWK-3964 MIWK-3965 MIWK-4172
   

Товароносимост 4.5 kg 6.8 kg 15.8 kg

Цвят Червен Черен Сив

Цена 50 лв. 50 лв. 63 лв.

комПлект СВреДла HSS-G TI

10 части    50 лв.
Номер за поръчка    MIWK-3147

•	 Титаниево	покритие
•	 Променлива	форма	на	канала	за	бързо	отвеждане	на	ма-

териала
•	 Връх	на	свредлото	 -	135	 градуса,	което	позволява	пре-

цизно стартиране 
•	 Подходящи	за	пробиване	в	цветни	и	черни	метали
•	 Захват:	1/4	шестостен
•	 Съдържа	свредла	с	диаметър:	3	/	3.5	/	4	/	4.5	/	5	/	6	/	7	/	8	/	

9 / 10 mm

комПлект уДарНи НакрайНици

56 части    50 лв.
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
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ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСоАРИ

комПлект ръЧНи иНСтрумеНти

3 части    45 лв.
Номер за поръчка    MIWK-4014

Инструментите са изработени от висококачествени материа ли, подходящи за 
ежедневно използване.
комплектът съдържа:
•	 Нивелир	Minibox	с	дължина	10	cm	и	прецизност	до	0.029	O (0.5 mm/m)
•	 Макетен	нож	18	mm
•	 Ролетка	Slimline	с	дължина	5	m	и	ширина	на	лентата	25	mm

ПРоФЕСИоНАлНИ ИНСТРУМЕНТИ

ъглошлайф DWE4237          
•	 Система за прахоотделяне
•	 защита срещу повторно включване 
•	 защита от прегряване 
•	 Предпазна система при блокиране на диска
•	 Антивибрационна ръкохватка

Номер за поръчка  DEWA-2140
мощност   1400 W
обороти на празен ход  11500	min-1

Диаметър на режещия диск 125 mm
Дълбочина на рязане  33 mm
тегло    2.2 kg

ъглошлайф DWE4257       
•	 Система	за	прахоотделяне
•	 Плавен	старт	
•	 Защита	срещу	повторно	включване	
•	 Защита	от	прегряване	
•	 Антивибрационна	ръкохватка

Номер за поръчка  DEWA-2312 
мощност   1500 W
обороти на празен ход  2800	-	10000	min-1

Диаметър на режещия диск 125 mm
Дълбочина на рязане  33 mm
тегло    2.5 kg

234 лв.

305 лв.



Период на промоцията от 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г. или до изчерпване на количествата. Всички посочени цени са с ДДС.8

ПиСтолет LNF-50AC         205 лв. 
Номер за поръчка APAH-2032

Пирончета Ø 1.2 / 15 - 50 mm

ПиСтолет LNF-32AC               180 лв.    
Номер за поръчка APAH-2180

Пирончета Ø 1.2 / 12 - 32 mm
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ПиСтолет PT-635L         295 лв. 
Номер за поръчка APAH-2031

Минищифтове Ø 0.6 / 12 - 35 mm

ПНеВматиЧНи ПиСтолети за миНи-
щифтоВе Ø 0.6 mm и ПироНЧета Ø 1.2 mm
Приложение: за невидимо прикрепяне на тънки и пласт ма-
сови орнаменти върху мебели, при производство на рам ки 
за картини, дървени опаковки и ъглови детайли.

ПНЕвМАТИЧНИ ПИСТолЕТИ 

ПНеВматиЧНи ПиСтолети за 
кламери С ДълЖиНа До 25 mm
Приложение: в мебелната индустрия за направа на гърбо-
ве на шкафове, дъна на чекмеджета, закламеряване на 
ПдЧ и талашит, обзавеждане на каравани, кошери и други.

ПиСтолет LU-9225AC          210 лв.   
Номер за поръчка APAH-2179

Кламери серия 92 / 8 - 25 mm

ПиСтолет LU-9725AC  210 лв.  
Номер за поръчка APAH-2034

Кламери серия 97 / 8 - 25 mm

ПиСтолет LU-9025AC  210 лв.  
Номер за поръчка APAH-2415

Кламери серия 90 / 8 - 25 mm
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ПНеВматиЧНи ПиСтолети за кламери С ДълЖиНа До 40 mm
Приложение: за сглобки от масив и плоскости, производство на мека и корпусна мебел, при производство на врати, 
прозорци, рамки на картини, сглобяване на стелажи и други.

ПиСтолет LU-9240HAC          395 лв.
Номер за поръчка APAH-2037

Кламери серия 92 / 22 - 40 mm

ПиСтолет LU-9040HAC          375 лв.  
Номер за поръчка APAH-2028

Кламери серия 90 / 22 - 40 mm

ПНЕвМАТИЧНИ ПИСТолЕТИ 



Период на промоцията от 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г. или до изчерпване на количествата. Всички посочени цени са с ДДС.10

КАНАлоПоЧИСТвАщИ МАшИНИ

каНалоПоЧиСтВаща машиНа FlexShaft K9-102
Номер за поръчка RIDG-2212
Предназначена за отстраняване на натрупвания от стените на тръби с диаметър от 32 mm до 100 mm.
•	 Машината	се	задвижва	с	помощта	на	акумулаторен	винтоверт
•	 Кабелът	е	навит	на	барабан	и	се	подава	и	изтегля	ръчно	по	тръбата
•	 Използват	се	специализирани	накрайници	с	верига,	прикрепени	към	края	на	гъвкав	кабел
•	 Под	въздействието	на	центробежната	сила	при	работа	накрайниците	се	разпъват	до	пълния	си	диаметър,	за	да	остържат	

замър сяванията от вътрешната страна на тръбата
•	 Предлагат	се	опционално	и	накрайници	с	верига	с	карбидни	ножове	за	рязане	на	корени	и	почистване	на	натрупвания		

от котлен камък по стените на тръбата
•	 FlexShaft	машините	могат	да	бъдат	използвани	едно	временно	с	инспекционна	камера
капацитет на линията  32 - 50 mm
Дължината на кабела  15.2 m

Номер за поръчка   MIWK-3345
Напрежение    18 V
капацитет на батерията  Li-Ion,	5.0	Ah
Въртящ момент   135 Nm
обороти на празен ход   0	-	550	/	0	-	2000	min-1

макс. диаметър на пробиване 
в стомана    16 mm
макс. диаметър на пробиване 
в дърво    89 mm
Брой степени    2
обхват на патронника   13 mm
тегло     2.1 kg

Диаметър на кабела  6 mm
размери   48.8 х 19.1 х 56.2 cm

БезЧеткоВ акумулатореН ВиНтоВерт M18FDD2-502X
Номер за поръчка MIWK-3345
•	 Изключително	компактен	дизайн	с	дължина	175	mm	за	достъп	в	тесни	пространства
•	 Безчетков	POWERSTATETM мотор с нов дизайн, който увеличава мощ ността на машината с до 40 %
•	 Redlink	plusTM	- интелигентна система, която предотвратява претовар ване на машината и батерията и дава допълни телна 

мощност при го леми натоварвания
•	 Нов	модел	патронник	за	по-добър	захват
•	 Кука	за	окачване	на	колан
•	 Комплектът	включва:	Машина, куфар, зарядно устройство и 2 бр. батерии

945 лв.

2 344 лв.

2 940 лв.комлект FlexShaft K9-102 и M18FDD2-502X
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ПолИУРЕТАНовИ СПИРАлНИ шлАНговЕ 6.5 х 10 mm, 
КоМПлЕКТ С БъРзИ вРъзКИ С КоНУСЕН зАХвАТ 

TM

 

шланг 2.0 m  57 лв.
Номер за поръчка CEJN-1017

шланг 4.0 m  72 лв.
Номер за поръчка CEJN-1049

ПолиуретаНоВ СПиралеН шлаНг С Бързи Връзки 
TM

 
• Извънредно гъвкав и лек
•	 Устойчив	на	разтягане
•	 Устойчив	на	действието	на	масла	и	разтворители														
•	 Дълъг	живот	на	експлоатация
размер:	6.5	x	10	mm
Дължини: 2 m, 4 m, 6 m и 8 m
максимално работно налягане:	10	bar
температурен диапазон:  - 30OС / + 60OС
комплект с бързи връзки с конусен захват 

TM

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 

TM

 изпуска налягането като елиминира отката и намалява 
нивото на шума. 

TM

 са в съответствие с ISO стандарт 4414 и EN983.

шланг 6.0 m  81 лв.
Номер за поръчка CEJN-1158

шланг 8.0 m  96 лв.
Номер за поръчка CEJN-2007

ПиСтолет за ВъзДуХ 208
•	 Лек	и	лесен	за	работа
•	 Ергономичен	дизайн	и	корпус,	предпазващ	от	потока	сту-

ден въздух
•	 Удобна	дръжка	за	работа	с	лява	и	дясна	ръка
•	 Увеличен	въздушен	капацитет	за	ефективно	почистване
•	 Широка	гама	от	накрайници
Дебит:	500	l/min
максимално работно налягане:	16	bar
Присъединителен размер:	1/4‘‘	FEM
температурен диапазон: - 20OС / + 60OС

маСло за ПНеВматиЧНи иНСтрумеНти  

Номер за поръчка CEJN-1025

опаковка: 1 литър 27 лв.

ПолиуретаНоВ СПиралеН шлаНг В комПлект С ПиСтолет за ВъзДуХ 208 и НиПел
Номер за поръчка CEJN-1018

90 лв.



Период на промоцията от 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г. или до изчерпване на количествата. Всички посочени цени са с ДДС.12

ИНдУСТРИАлНИ КоМПюТРИ AC Node

технически характеристики

модел Value Performance
Номер за поръчка 8434230120 8434230140

Процесор Intel®	Celeron®	G3900,	2MB,	2.8	GHz Intel®	Core™	i7-7700,	8	MB,	до	4.20	GHz

RAM 8	GB	DDR4-2400	64Bit 16	GB	DDR4-2400	64Bit

Хард диск 128	GB	SSD 512	GB	SSD,	(2	x	256	GB	RAID	0,	RAID	1)

Цена 14 900 лв. 18 900 лв.

•	21.5“	Full	HD	1920×1080	/	16:9
•	Мултитъч
•	закалено предно стъкло
•	 IP65 клас на защита
•	RFID	четец

конектори:	6	x	USB,	1	x	Bus	RJ45,	4	x	LAN	RJ45,	
8	x	Цифрови	I/O,	3	x	RS232,	HDMI,	Аудио	изход,	WiFi,	
Bluetooth
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АКУМУлАТоРНИ гАйКовЕРТИ 
Прецизност ± 5% в 3 серии

Digital Smart Connected

технически характеристики

модел захват
inch

Диапазон на въртящ момент
Nm

Скорост
rpm

тегло
kg*

Дължина
mm

CS разстояние
mm*

ETP SRB81-1300 HA  3/4 390 - 1300 23 5.5 378 32.0

ETP SRB81-2400-HA 1 720 - 2400 11 6.8 428 35.5

ETP SRB81-3400-HA 1 1020 - 3400 5 8.5 441 55.5

ETP SRB81-4000-HA 1 1200 - 4000 3 8.5 441 55.5

*С батерия за повече информация се свържете с нашите офиси.

•	 Настройка	от	инструмент
•	 Въртящ	момент

•	 Настройка	през	уеб	браузър
•	 Въртящ	момент	и/или	ъгъл
•	 10	програми	и	10	серии
•	 Съхранение	на	резултати

•	 Връзка	с	контролер	PF6000
•	 250	програми	и	25	серии	
•	 Пълна	функционалност	на	система	

за сглобяване за индустриално 
производство

НОВО!НОВО!



Период на промоцията от 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г. или до изчерпване на количествата. Всички посочени цени са с ДДС.14

АлУМИНИЕвИ ХИдРАвлИЧНИ 
гАйКовЕРТИ

Enerpac	от	серия	DSX	са	многофункционални	алуминиe-
ви хидравлични гайковерти.

•	 Напълно затворено задвижване за максимална здра-
вина

•	 въртящ се на 360 х 180 градуса захранващ блок с връз-
ки за шланг

•	 35 градуса ъгъл на завъртане за един ход
•	 Усилена ръкохватка за монтаж от двете страни
•	 вградени скоби за окачване при работа на големи 

височини
•	 допълнително усилено реакционно рамо
•	 Сертифицирани	 по	 ATEX,	 за	 работа	 в	 експлозивна	

среда

технически характеристики

модел квадрат

inch

размер вложки 
диапазон

mm

макс. въртящ 
момент

Nm

мин. въртящ 
момент

Nm

мин. работно 
налягане 

bar

тегло 

kg

DSX1500 3/4 19 - 50 1913 191 690 2.2

DSX3000 1 19 - 100 4383 438 690 4.8

DSX5000 1 1/2 36 - 115 7640 764 690 8.1

DSX11000 1 1/2 36 - 115 15624 1562 690 14.4

DSX25000 2 1/2 65 - 155 32617 3262 690 32.5

E

F
GA

B
C

H

D

E

F
GA

B
C

H

D

НОВО!

за повече информация се свържете с нашите офиси.
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Намалете Влагата В СгъСтеНия ВъзДуХ заеДНо С цеНата
лятото е прекрасен сезон, но с повишаване на температурата, влагата в сгъстения въздух се увеличава.

възползвайте се от нашето специално предложение:

ХлаДилНи изСушители DRYTEC С ВграДеНи филтри и 
електроННо уПраВлеНие

Вградени	филтри	за	сгъстен	
въздух
На входа:
0.1 μm – частици
0.5 mg/m³ - масло
На изхода:
0.01 μm – частици
0.01 mg/m³ – масло 

модел изсушител Дебит	l/min	@	7	bar Номер за поръчка цена

DRYTEC SDE-25 400 DRYT-2012 1 380 лв.
DRYTEC SDE-40 600 DRYT-2103 1 390 лв.
DRYTEC SDE-55 900 DRYT-2017 1 400 лв.
DRYTEC SDE-70 1 200 DRYT-2123 1 800 лв.

DRYTEC SDE-100 1 700 DRYT-2013 2 000 лв.

Компресори, бързи връзки и фитинги, спирални шлаухи и шлангове, пневмоподготвящи групи, пресостати, дренажни 
клапани, предпазни вентили и други.

СВързаНи ПроДукти и акСеСоари

2 гоДиНи гараНция!

ХлАдИлНИ ИзСУшИТЕлИ 



Период на промоцията от 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г. или до изчерпване на количествата. Всички посочени цени са с ДДС.16

гЕНЕРАТоРИ И ПоМПИ

ГеНератор	KS	7000E	1/3	 ГеНератор	KS	10000E	1/3

технически характеристики

модел KS	7000E	1/3 KS	10000E	1/3

Mаксимална	мощност	/400	/	230	V/ kW 5.5 8.0

Постоянна	мощност	/400	/	230	V/ kW 5.0 7.5

гориво Бензин Бензин

Вместимост на резервоара l 25 25

Време на работа с едно зареждане при 50 % 
натоварване h 17 15

Старт електрически електрически

размери,	Д	/	Ш	/	В mm 680 / 545 / 550 680 / 545 / 550 

тегло kg 81 88

изводи 1 х 16 А 400 V
1 х 32 А 230 V

1 х 16 А 400 V
1 х 32 А 230 V

комплект - колела и дръжки за транспортиране да да

Цена 2 040 лв. 2 316 лв.

технически характеристики  

макс. продуктивност l/min 500 

Номинална скорост rpm 3600 

макс. височина на повдигане m 70

макс. дълбочина на 
засмукване

m 8

гориво бензин

Двигател - модел KS 230

Двигател  - мощност 7.0	HP

Двигател - обем cm3 208 

Старт ръчен

обем на резервоар l 3.6

размери,	Д	/	Ш	/	В mm 530 / 425 / 430

тегло kg 28

мотоПомПа KS 50 HP

624 лв.
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технически характеристики

регулиране на 
заваръчния ток A 40 - 220

заваръчен ток при 60% 
натоварване A 170

максимален диаметър 
на електрода mm 5 

заваръчен процес РЕдз

електроди
Рутилови
Базични
Целулозни

Двигател модел Honda	GX	390
Старт Ръчен
гориво Бензин
Вместимост на 
резервоара l 6.1

размери,	Д	/	Ш	/	В	 mm 875 / 620 / 600
тегло kg 80 

гЕНЕРАТоРИ

моБилеН заВаръЧеН геНератор W220

към ВСеки заВаръЧеН геНератор PRAMAC W220 
ПолуЧаВате ПоДарък

заВаръЧеН шлем ESAB SAVAGE A40
•	 Външна	настройка	на	затъмнението	между	DIN	9	и	DIN	13	и	оптичен	клас	1/1/1/2
 възможност за настройка на закъснението и чувствителността отвътре
•	 Четири сензора за дъга за по-бърза реакция на автоматичното затъмнение
•	 Регулирането на чувствителността
•	 Регулиране на закъснението
•	 Бутон за шмиргелене с външно активиране
•	 Режим на шмиргелене с ниво на затъмнение 4
•	 Екран	True	Color,	осигуряващ	по-ярък	образ

3 240  лв.



Период на промоцията от 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г. или до изчерпване на количествата. Всички посочени цени са с ДДС.18

зАвАРъЧНИ МАшИНИ

TERRA 320 SMC CLASSIC
Трифазна	суха	заваръчна	машина	за	МИГ/МАГ,	ВИГ		DC-lift	и	РЕДЗ	от	
ново поколение с МИг/МАг суха заваръчна горелка и кабел маса.

Процес Виг

Захранващо	напрежение	(50	/	60	Hz) 3 х 400  V

основен	предпазител	(бавнодействащ) 25 A

мощност 10.9 kW

работен ток
цикъл натоварване 40OС, 50% 
цикъл натоварване 40OС, 60%
цикъл натоварване 40OС, 100%

320 А
310 A
260 A

регулиране на тока 3 – 320 А

Напрежение на празен ход 61 V

фактор на мощността 1

клас на защита IP 23 S

размери,	Д	/	Ш	/	В 620 / 240 / 460 mm

тегло 20.2 kg

4 800 лв.
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зАвАРъЧНИ МАшИНИ

TERRA 180 TLH
Монофазен	инвертор	за	ВИГ	DC	и	РЕДЗ	в	комплект	със	суха	ВИГ	горелка	
ST	1700	U/D	и	кабел	маса.

Процес Виг

Захранващо	напрежение	(50	/	60	Hz) 1 х 230 V AC

основен	предпазител	(бавнодействащ) 16 A

мощност 5.9 kW

работен ток
цикъл натоварване 40OС, 45 % 
цикъл натоварване 40OС, 60 %
цикъл натоварване 40OС, 100 %

170 А
160 A
140 A

регулиране на тока 3 – 170 А

Напрежение на празен ход 106 V

фактор на мощността 1

клас на защита IP 23 S

размери,	Д	/	Ш	/	В 410 / 150 / 330 mm

тегло 8.4 kg

TERRA 270 RC
Трифазен	инвертор	 за	 РЕДЗ	и	 ВИГ	 –	 lift,	 възможност	 за	 заваряване	 с	
целулозни електроди  и опция за дистанционно регулиране. Комплектът 
включва държач за електроди и кабел маса.

Процес мма

Захранващо	напрежение	(50	/	60	Hz) 3 х 400 V

мощност 14 kV A / 9.72 kW

работен ток
цикъл натоварване 40 %,  при 40OC
цикъл натоварване 60 %,  при 40OC
цикъл натоварване 100 %,  при 40OC

270 A
255 A
240 A

регулиране на тока 3 –  270 А

Напрежение на празен ход 70 V

клас на защита IP 23 S

клас на изолация H

размери,	Д	/	Ш	/	В 500 / 190 / 400 mm

тегло 16.1 kg

2 640 лв.

3 546 лв.

към всяка закупена 
заваръчна машина BÖHLER от 
промоционалната брошура, 

получавате ПоДарък 
заВаръЧеН шлем 

BÖHLER GUARDIAN 50.



Период на промоцията от 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г. или до изчерпване на количествата. Всички посочени цени са с ДДС.20

зАвАРъЧНИ МАшИНИ

TREOSTAR 2000 PULSE 
Мултипроцесен инверторен токоизточник за МИг/МАг, МИг/МАг пулс, МИг/МАг двоен пулс, РЕдз и вИг заваряване в 
комплект с горелка и кабел маса.

технически характеристики

Процес МИГ	/	МаГ

захранване 1 х 230 V

максимално допустимо натоварване
15 % цикъл на натоварване, при 40°C
60 % цикъл на натоварване,  при 40°C
100 % цикъл на натоварване, при 40°C

200 A
115 A
100 A

Напрежение на празен ход 60 V

Диапазон на регулиране на тока 10 - 200 А

тегло  на токоизточника 16  kg

клас на защита IP 23 S

3 240 лв.

CONVEX MOBILE 255 PULSE
Инверторен токоизточник за МИг/МАг, МИг/МАг пулс, МИг/МАг двоен пулс, РЕдз и вИг заваряване в комплект с горелка и 
кабел	маса	и	вградена	функция		Vision	cold.

технически характеристики

Процес МИГ	/	МаГ

захранване 3 х 400 V

максимално допустимо натоварване
35 % цикъл на натоварване, при 40°C
60 % цикъл на натоварване,  при 40°C
100 % цикъл на натоварване, при 40°C

250 A
200 A
180 A

Напрежение на празен ход 60 V

Диапазон на регулиране на тока 5 - 250 А

тегло  на токоизточника 21  kg

клас на защита IP 23 S

за ролка тел 300 mm

4 410 лв.
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SABER 70 
Напълно оборудвани машини за плазмено рязане от ново 
поколение с горелка и кабел маса.

рязане на решетъчни материали благодарение 
на модерната система за контрол на дъгата.

технически характеристики

захранване 3	x	230	/	400	V

мощност 8.6 kW

цикъл на натоварване 50 % - 70 А
60 % - 65 А

100 % - 55 А

Дебелина на рязане:
груб срез
максимална 
Препоръчителна
решетка

32 mm
25 mm
20 mm
16 mm

Синергични линии 

тегло 18.6 kg

ПлАзМЕНо РязАНЕ

4 956 лв.



Период на промоцията от 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г. или до изчерпване на количествата. Всички посочени цени са с ДДС.22

зАщИТНИ СРЕдСТвА зА зАвАРЧИЦИ

ръкаВици моДел 10-2101
•	 Изработени от цепена телешка кожа
•	 Памучна подплата
•	 дължини 34 cm
•	 EN	12477,	A/В
Номер за поръчка:
WELS-2009 – L
WELS-2010 – XL 

ръкаВици моДел 10-2392
•	 Изработени от цепена телешка кожа
•	 Памучна подплата
•	 Прав палец за по-добър захват
•	 дължини 34 cm
•	 Прошити с 3 нишки 
	 KEVLAR®
•	 EN	12477,	A/В
Номер за поръчка:
WELS-2017 – L
WELS-2018 – XL

ръкаВи моДел 44-2321
•	 Изработени	от	цепена	телешка	кожа
•	 Ушити	с	3	нишки	KEVLAR®
•	 Ластик	на	китката	и	пристягане	с	лента	велкро
•	 EN	11611,	Клас	2/А1
Номер за поръчка:
WELS-2033

гамаши моДел GOLDEN BROWN 
•	 Изработени	от	цепена	телешка	кожа.
•	 Ушити	с	3	нишки	KEVLAR	®	и	подсилване	с	капси	в	

края на всеки шев.
•	 Затваряне	 с	 2	 ленти	 велкро	 за	 регулиране	 на	

размера и ластик отдолу.
•	 EN	11611,	Клас	2/А1
Номер за поръчка:

WELS-2278 – 15 cm 19.00 лв. 

WELS-2240 – 36 cm 44.50 лв.

ПреСтилка моДел GOLDEN BROWN
•	 Изработена	от	цепена	телешка	кожа
•	 Ушита	с	3	нишки	KEVLAR®	и	подсилване	с	капси	в	

края на всеки шев
•	 Кръстосани	презрамки	на	гърба	за	по-голям	

комфорт
•	 Закопчаване	и	регулиране	с	колан	с	катарама
•	 EN	11611,	Клас	2/А1

Номер за поръчка:

WELS-2032	–	107/60	cm		 40.50 лв.
WELS-2101	–	107/80	cm		 52.50 лв.

29.00 лв.

11.40 лв.

13.80 лв.
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АСПИРАЦИоННИ СИСТЕМИ

DUALGO
Стационарна система за пречистване на 
заваръчни газове

Стационарна система за две работни места с  2 аспи-
рационни	 ръкави	 EconomyArm,	 HEPA	 E12	 филтър	
с работна повърхност 26 m² и клас на пречистване  
W3.

технически характеристики

захранване	 	 	 3*400	V	/	50	Hz
мощност   2.2 kW
капацитет на пречистване 
през двата ръкава   1700 m3/h
аспирационен ръкав еа – 
2 броя     3 m / Ø 160

4 750 лв.



Период на промоцията от 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г. или до изчерпване на количествата. Всички посочени цени са с ДДС.24

ТЕХНИКА зА гАзо-КИСлоРодНо РязАНЕ

Номер за 
поръчка

описание Диапазон на 
рязане

mm

Дължина

mm

ъгъл на 
главата

цена

0767571 
AUTO-1298

Резак до 300 mm за ацетилен 
(R8 510/90) без дюзи 3 - 300 510 90O 195 лв.

резак R8  за ПроПаН 
Резак	R8	за	работа	с	ацетилен	и	кислород.	Диапазон	на	рязане	до	300	mm,	инжекторен	тип,	с	въртоци.	Производител	GCE	
Group.	С	включени	щуцери	и	гайки	за	присъединяване	към	шланговете.	Приложими	дюзи:	R70,	459.

ПоДарък  - защитНи оЧила SPARTA GOOGLE
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T A G
PIPE EQUIPMENT SPECIALISTS LTD

МАшИНИ зА гАзо-КИСлоРодНо РязАНЕ 

ПреНоСима машиНа за газо-киСлороДНо рязаНе E-Z CUT HD

Номер за поръчка
TAGG-2073 
TAGG-2074

Преносима	машина	за	газо-кислородно	рязане	E-Z	CUT	HD	с	една	режеща	глава,	
в комплект с режещи дюзи и една горелка.  2 892 лв. 

TAGG-2076 Релса водеща 1.8 m 204 лв. 

технически характеристики

Дебелина на среза   от 5 - 100 mm
Скорост на рязане	 	 	 80	-	800	mm	/min
захранване	 	 	 	 220	V,	50	Hz
тегло на машината с 1 горелка  11.50 kg

E-Z	 CUT	 HD	 е	 машина	 за	 газо-кислородно	 рязане	 на	 листа,	
контури и за скосяване. Може да работи и с двете газови смеси 
(с горим газ пропан-бутан или ацетилен), в зависимост от 
използваните дюзи. Има функция за регулиране на оборотите, 
което позволява прецизност на процеса на рязане.
Машината се движи по масивна релса с дължина 1.8 m.

T A G
PIPE EQUIPMENT SPECIALISTS LTD

оБРАБоТКА НА ТРъБИ

СкоБи за цеНтрираНе На тръБи E-Z FIT RED
E-Z	Fit	Red	се	използват	за	центриране	на	тръба	с	тръба,	тръба	с	фланец,	тръба	с	коляно,	Т-образни	елементи	и	редуктори.	
Могат да бъдат използвани за неръждаема стомана без допълнителни принадлежности.  

Номер за поръчка

TAGG-2008 Скоба	за	тръби	EZR2,	
с обхват 25 - 74 mm 210 лв. 

TAGG-2027 Скоба	за	тръби	EZR6,	
с обхват 50 - 170 mm 270 лв. 

TAGG-2023 Скоба	за	тръби	EZR12,	
с обхват 127 - 325 mm 396 лв. 



Период на промоцията от 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г. или до изчерпване на количествата. Всички посочени цени са с ДДС.26

МАшИНИ зА ПРЕЦИзНо И БъРзо РязАНЕ 
НА ТРъБИ 

PiPECut	170E	/	PiPECut	220E

технически характеристики

модел PipeCut 170 е PipeCut 220е
захранващо напрежение V	/	Hz 230 / 50 230 / 50 - 60
електрическа мощност W 1200 1100
обороти rpm 1600 - 3500 1600 - 3500
цикъл на натоварване S3 25 % S3 25 %
Диаметър на диска mm 140 140
тегло: kg 5.7 6.0
Диапазон на рязане mm 15 - 170 15 - 220
максимална дебелина на тръба mm Стомана: 8 mm

Пластмаса: 14 mm
Стомана: 8 mm

Пластмаса: 14 mm

Цена 2 220 лв. 2 700 лв. 

Машини	за	прецизно	и	бързо	рязане	на	тръби	PipeCut	170Е	и	220Е	са	мощни,	леки	и	удобни	машини	за	рязане	на	метални	и	
пластмасови тръби. Регулируемите скорост и въртящ момент ги правят идеални за рязане на тръби от неръждаема стомана, 
чугун, мед и пластмаса. Употребата им гарантира високо качество на работа. Подходяща за професионалисти.
машините за рязане на тръби включват:
Сак за носене, диск с покритие от волфрамов карбид, помощни опори, гаечен ключ, наръчник за потребителя.
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Номер за поръчка описание цена

DEMA-5051 Плосък	сапан	с	уши	G=1	t	L=2	m 4.85  лв.
DEMA-5052 Плосък	сапан	с	уши	G=1	t	L=3	m 6.20  лв.
DEMA-5054 Плосък	сапан	с	уши	G=2	t	L=2	m 7.80  лв.
DEMA-5059 Плосък	сапан	с	уши	G=3t		L=3	m 16.50  лв.

Плоски полиестерни сапани с уши
•	 Материал	100%	полиестер
•	 Коефициент	на	безопасност	7:1

•	 Работна	температура	от	-	40OС до +100OС
•	 Произведени	са	в	съответствие	с	EN	1492-1	и	са	цветово	кодирани



Период на промоцията от 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г. или до изчерпване на количествата. Всички посочени цени са с ДДС.28

МАгНИТНИ БлоКовЕ 

ПоСтояНеН магНитеН Блок WBM 500 - 5 kN

Комплектът	се	състои	от	1чифт	(2	броя) 1080 лв.

двустранни магнитни блокове, предназначени за захващане на 
метални материали с различна форма (плоски, кръгли). Повърх-
ността на магнитните блокове е никелирана. Благодарение на 
уникалния си дизайн магнитният блок може да се използва от 
три страни - блокът е активен не само от двете по-дълги страни с 
различни призми, но и от към лицето. Блоковете могат да бъдат 
свързани последователно и лесно да се активират и деактивират 
с един ключ.
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АБРАзИвНИ дИСКовЕ

ДиСк за НеръЖДаема СтомаНа 
125 x 2.0 x 22.23  XZ46Q IBF27 
Номер за поръчка MABT-7009

1.44 лв.

•	 Произведени	от	алуминиев	оксид
•	 Без	съдържание	на	сяра,	желязо	и	хлор
•	 Използва	се	за	рязане	на	неръждаема	стомана,	титан	и	

никел
•	 размери:	125	x	1	x	22.2	mm
•	 Продуктов номер:	AT005842
•	 опаковка: 100 броя

1.47 лв.

o

•	 Произведени	от	висококачествен	цирконий
•	 Разработни	за	тежки	приложения	и	професионални	опе-

рации
•	 Произвеждат	се	с	най-добрите	сурови	масла,	смес	от	ко-

рунд и цирконий, които съдържат сяра, желязо и хлор
•	 Използват	се	за	стомана	и	неръждаема	стомана	в	секто	-

рите: метални конструкции, дървообработване, изграж да-
не на тръбопроводи и резервоари, корабостроител ници, 
хра нително-вкусова промишленост

•	 размери:	125	x	2.0	x	22.23	mm
•	 Продуктов номер:	DRDXMT5207I
•	 опаковка: 50 броя

ДиСк за НеръЖДаема СтомаНа, ПлоСък 
125 x 1 x 22.2  PROMAX A60X-BF T41 
Номер за поръчка LUKS-2696



Период на промоцията от 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г. или до изчерпване на количествата. Всички посочени цени са с ДДС.30

тиково масло за дърво KK 3331
Номер за поръчка SAYE-2264
Приложение: за мебели, за екстериор и инте ри  ор, дървени 
подови настилки, дървен декинг около ба сейни, пейки, 
градинско обзавеждане и други. 
разход: 50	ml/m2 за един слой (минимум 2 слоя)
цвят: Кехлибарен
опаковка:	2.5	l

масло за паркет OL 3000
Номер за поръчка SAYE-2415

Приложение: за подове с висока натовареност, от различ-
ни видове дървесина.
разход:	30	–	80	ml/m2 за един слой (минимум 2 слоя)
цвят: Прозрачен
опаковка:	6	l

Масло	за	дърво	OLV	2322	със	сертификат	
за храни телно-вкусовата индустрия 
Номер за поръчка SAYE-2461

Приложение: за изделия, които са в контакт с хра ни телни 
продукти. Маслото може да се из ползва и за обра ботка на 
мебели за интериор.
разход: 30	–	70	ml/m2 за един слой (минимум 2 слоя)
цвят: Прозрачен
опаковка:	5	l

Воден байц - импрегнант с восък за 
екстериор HI22**
Номер за поръчка
HI2211 цвят светъл орех SAYE-2462
HI2212 цвят орех  SAYE-2463
HI2213 цвят тъмен орех SAYE-2464
HI2217 цвят борика  SAYE-2465
Приложение: за изделия от дърво, изложени на външни 
атмосферни условия - балкони, греди, облицовки, врати, 
дограма, огради, беседки и бунгала.
разход:	50	ml/m2 за един слой (минимум 2 слоя)

опаковка:	0.75	l

МАСлА И БАйЦовЕ зА МЕБЕлНАТА И  
дъРвооБРАБоТвАщА ИНдУСТРИя

60 лв. / за опаковка 95 лв. / за опаковка

63 лв. / за опаковка

12 лв. / за опаковка
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Basic 546 и цветът на Лятото!

Morakniv	Basic	546	е	един	многофункционален	занаятчийски	нож.	В	същата	форма	като	неоста-
ряващата класика Morakniv Basic 511.  разлика е, че острието е изработено от неръждаема сто-
ма на, което прави поддръжката му доста по-лесна. идеален за работа, където ножовете са под-
ложени на постоянна употреба и обикновено са изложени на замърсяване, прах и влага. ярките 
цветове го открояват и го правят лесен за откриване.

Номер за поръчка  LuNA-4004	/	13711 
Дължина на острието 91 mm
обща дължина  206 mm
Дебелина на острието 2.0 mm
острие, изработено от неръждаема стомана 
тегло    110 g

10 лв.



Всички посочени цени са с ДДС.

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

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

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

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

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

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

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


