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Характеристики:

	Товароносимост: 
  Общо: 600 kg
  На чекмедже: 30 kg
	100% отваряне на чекмеджетата 
	Колела с размери 125 x 30 mm, с лагери и гумено покритие, 

неоставящо следи:
 2 фиксирани колела
 2 въртящи се около оста си колела, със спирачен 
   механизъм
	Модерна и висококачествена система за заключване с два 

ключа
	Размери
 Чекмеджета:
(3 x) 543 x 445 x 50 mm
(2 x) 543 x 445 x 116 mm
(1 x) 543 x 445 x 246 mm
 Мобилно работно място: 952 x 510 x 782 mm
	RAL: 2009 
	Тегло: 68 kg 

Мобилно работно Място с 6 чекМеджета
серия е72

1472K6

948.00 лв.

BLE300

172.00 лв.
Характеристики:

	Регулиране на височината на стола от 435 mm до 555 mm

	Товароносимост: до 136 kg

	Три чекмеджета и тави/табли за инструменти и аксесоари

	4 PVC колела, въртящи се на 360О с размери 75 x 25 mm

	Размери: 550 x 380 x 380 mm

	Тегло: 11 kg 

ПневМатичен стол

https://toolsshop.bg/mobilno-rabotno-miasto-6-chekmedzheta-e72-bahco-1472k6-BACO-2857
https://toolsshop.bg/pnevmatichen-stol-s-chekmedzheta-i-tavi-tabli-za-instrumenti-bahco-ble300-BACO-8638


Период на промоцията от 01.06.2022 г. до 30.06.2022 г. или до 
изчерпване на количествата. Всички посочени цени са с ДДС.
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BH6FC1000

1089.00 лв.

	Сгъваемо тяло с 4 позиции на фиксиране на повдигащото рамо: 1000, 750, 

500 и 250 kg

	Минимална височина на захождане: 88 mm

	Брой напомпвания до максимално повдигане: +-45

	Размери: 1480 x 1030 x 2175 mm

	Тегло: 75 kg

	Двойно действащ цилиндър за редуциране броя на напомпванията с 50%

	Въртящ се лост за напомпване във всички посоки

	Предпазен механизъм тип “Dead man”

	Претоварващ клапан

	Въртяща се обезопасена кука

	Сертифициран според 2006/42/EC + BS EN1494

кран тиП “жираф”

https://toolsshop.bg/kran-tip-zhiraf-sgvaem-1000-kg-bahco-bh6fc1000-BACO-7706
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Модел
inch  inch mm

l/min
nm nm

max
min-1

(min-1) dBa m/sec2 mm

BPC814 1/2’’ 1/4 ‘’ 10 113 338 624 12000 1500 < 87 7.4 142 1.24

BPC815 1/2’’ 1/4 ‘’ 10 113 786 1112 8000 1250 < 88 7.7 187 1.98

BPC813 1/2’’ 1/4 ‘’ 10 113 407 678 10000 1518 < 87 4.9 120 1.54

BPC817 3/4’’ 3/8 ‘’ 10 198 1627 2034 5000 916 < 96 11.6 220 3.44

Всички данни за инструментите са валидни при работно налягане 6.3 bar.

	Механизъм с двойно ударно 
 действие
	Изпускател на въздуха през 
 ръкохватката
	Въртяща връзка
	Бърза смяна на посоката

	Механизъм с двойно ударно действие
	Алуминиева ръкохватка и стоманен 
 корпус
	Бърза смяна на посоката
	Въртяща връзка
	Изпускател на въздуха през ръкохватката

	Механизъм с двойно ударно 
 действие
	Изпускател на въздуха през 
 ръкохватката
	Въртяща връзка
	Бърза смяна на посоката

ПневМатични гайковерти с коМПозитен корПус 
серия BPC

BPC815

350.00 лв.

BPC817

715.00 лв.

BPC814

336.00 лв.

BPC813

290.00 лв.

	Механизъм с двойно ударно 
 действие
	Изпускател на въздуха през 
 ръкохватката
	Въртяща връзка
	Бърза смяна на посоката

https://toolsshop.bg/pnevmatichen-gaikovrt-na-1-2-624-nm-mini-bahco-bpc814-BACO-8545
https://toolsshop.bg/pnevmatichen-gaikovrt-na-1-2-1112-nm-bahco-bpc815-BACO-8543
https://toolsshop.bg/pnevmatichen-gaikovrt-na-1-2-micro-678-nm-bahco-bpc813-BACO-8544
https://toolsshop.bg/pnevmatichen-gaikovrt-na-3-4-2034-nm-bahco-bpc817-BACO-8560


Период на промоцията от 01.06.2022 г. до 30.06.2022 г. или до 
изчерпване на количествата. Всички посочени цени са с ДДС.
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	Композитен корпус
	Доставя се с Velcro подложка
	Въртяща се връзка
	Изпускател на въдуха през ръкохватката

BP601 – 5 mm; BP610 – 2.5 mm

	Размер на лентата: 10 x 330 mm
	Бутон за бързо освобождаване на лентата
	Регулируема ръкохватка
	Изпускател на въздуха през ръкохватката

	Изпускател на въздуха през ръкохватката 
	Бърза смяна на посоката

	Гумирана ръкохватка
	Регулатор на мощността
	Въртяща връзка

	Размер на лентата: 20 x 520 mm
	Бутон за бързо освобождаване на лентата
	Регулируема ръкохватка
	Изпускател на въздуха през ръкохватката

ПневМатични виброшлайфи за централна асПирация

ПневМатични лентови шлайфове

ПневМатична тресчотка

BP601

350.00 лв.

BP212

223.00 лв.

BP821

245.00 лв.

BP610

315.00 лв.

BP222

314.00 лв.

Модел
mm   inch mm

l/min min-1

dBa m/sec2 w mm

BP601 152 x 1.4’’ 10 255 да 11000 80 < 2.5 224 195 0.8

BP610 152 x 1/4’’ 10 255 да 11000 80 < 2.5 224 215 0.9

Всички данни за инструментите са валидни при работно налягане 6.3 bar.

Модел
inch mm

min-1

dBa m/sec2

BP212 1.4’’ 10 16000 83 < 2.5 0.8

BP222 1/4’’ 10 16000 85.5 3.2 1.1

Всички данни за инструментите са валидни при работно налягане 6.3 bar.

Модел
inch inch mm

l/min
nm

min-1

dBa m/sec2 mm

BP821 1/2’’ 1/4 ‘’ 10 120 0-67 150 80 2.6 260 1.20

Всички данни за инструмента са валидни при работно налягане 6.3 bar.

https://toolsshop.bg/pnevmatichen-vibroshlaif-5-mm-za-tsentralna-aspiratsiia-bahco-bp601-BACO-5485
https://toolsshop.bg/pnevmatichen-vibroshlaif-2-5-mm-za-tsentralna-aspiratsiia-bahco-bp610-BACO-6465
https://toolsshop.bg/lentov-shlaif-10x330-mm-bahco-bp212-BACO-5398
https://toolsshop.bg/lentov-shlaif-20x520-mm-bahco-bp222-BACO-8579
https://toolsshop.bg/pnevmatichna-treschotka-na-1-2-0-67-nm-bahco-bp821-BACO-7975
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	Режим издухване: за сушене и охлаждане
	Режим вакуум: за почистване
	Торба за прах от плат
	Предлага се с 4 различни дюзи и 1 вакуумен маркуч

	Доставя се с резервни комплекти дюза, игла, капачка 
с размери: 1.0, 1.2, 1.4, 1.7 и 2.0 mm
	Предлагат се резервни части:
	Комплект дюза, игла, капачка 
	Горно казанче

ПневМатична ПраХосМукачка, Мини

ПневМатичен бояджийски Пистолет

BP219V

82.00 лв.

BPHVLP01

229.00 лв.

Модел
inch

l/min
dBa mm

BP219V 1/4 ‘’ 95 92 145 0.67

Всички данни за инструмента са валидни при работно 
налягане 6.3 bar.

Модел
inch mm

l/min
mm

BPHVLP01 1/4 ‘’ 10 250 185 0.7

Всички данни за инструмента са валидни при работно 
налягане 6.3 bar.

https://toolsshop.bg/pnevmatichna-prakhosmukachka-mini-bahco-bp219v-BACO-4050
https://toolsshop.bg/boiadzhiiski-pistolet-s-gorno-kazanche-2-2-8-bar-bahco-bphvlp01-BACO-7785


Период на промоцията от 01.06.2022 г. до 30.06.2022 г. или до 
изчерпване на количествата. Всички посочени цени са с ДДС.

7

	Широк педал за лесна употреба във всяка позиция
	Ръкохватка от композитен материал
	Двойно действащ цилиндър за редуциране броя на 

напомпванията с 50%
	Покритие на буталата срещу замърсяване
	Метални колела с полиуретаново покритие
	Защитен клапан за налягане и система за контрол на 

скоростта на спускане
	Сертифициран според 2006/42/EC + BS EN1494

	Широк педал за лесна употреба във всяка позиция
	Здрави стоманени колела
	Стоманена конструкция за максимална 

издръжливост
	Ръкохватка от композитен материал
	Защитен клапан за налягане и система за контрол 

на скоростта на спускане
	Сертифициран според 2006/42/EC

крикове тиП “крокодил”

BH13000

665.00 лв.

BH110000A

1908.00 лв.

Модел

t

Min mm Max mm

mm

ø
mm

mm

BH13000 3000 90 552 825 +/- 11 119 1280 x 364 x 825 48.5

BH110000A 10000 170 565 1654 125 150 2626 x 408 x 1260 124

https://toolsshop.bg/krik-tip-krokodil-10-t-bahco-bh110000a-BACO-8182
https://toolsshop.bg/krik-tip-krokodil-3t-bahco-bh13000-BACO-7638
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крикове бутилкови

	Заварената конструкция осигурява по-добри харак-

теристики и предотвратява изтичането на масло

	Предпазният клапан предотвратява преразтягането 

на крика, което може да причини повреда на буталото

	Стоманена основа поддържа натоварването в цен-

търа на буталото при повдигане на товара

	CE сертифициран от Официална независима асоци-

ация за технически инспекции

	Пневматичната помпа го прави бърз, работи се почти 
без усилие в сравнение със стандартните хидра-
влични бутилкови крикове
	Може да работи, като независимо се използва хидра-

вличната или пневматичната система 
	Перфектно решение за превозни средства за пътна 

помощ
	Твърдото хромирано повдигащо бутало осигурява 

по-голяма издръжливост
	Заварената конструкция осигурява по-добри харак-

теристики и предотвратява изтичането на масло
	Предпазният клапан предотвратява преразтягането 

на крика, което може да причини повреда на буталото
	CE сертифициран от Официална независима асоци-

ация за технически инспекции

BH42

74.00 лв.

BH420

306.00 лв.

BH4HP50

911.00 лв.

Модел

t mm mm mm inch mm
L

mm

BH42 2 000 174 369 103 x 103 x 180 - - - - 3.82

BH420 20 000 241 521 160 x 165 x 240 - - - - 13.22

BH4HP50 50 000 300 470 300 x 210 x 310 1/4’’ 15 1300 6.89 – 8.27 37

https://toolsshop.bg/krik-butilkov-2-000-kg-bahco-bh42-BACO-7847
https://toolsshop.bg/pnevmatichno-khidravlichen-butilkov-krik-50t-bahco-bh4hp50-BACO-5283
https://toolsshop.bg/krik-butilkov-20-000-kg-bahco-bh420-BACO-6519


Период на промоцията от 01.06.2022 г. до 30.06.2022 г. или до 
изчерпване на количествата. Всички посочени цени са с ДДС.
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ПодПори

	Подсилена конструкция за по-голяма безопасност 
при повдигане на товарите
	Застопоряване на различни височини с пин
	Гумирано V-образно седло
	2 колела за лесно транспортиране
	TÜV и GS сертифицирана

	Застопоряване на различни височини с пин
	Гумирано заоблено седло
	TÜV и GS сертифицирана

BH3HD20000A

315.00 лв.

BH3HD12000

215.00 лв.

Модел

t mm mm cm

BH3HD20000A 20 000 825 1150 47.5 x 47.5 38.5

BH3HD12000 12 000 350 510 36.2 x 32.9 12.38

https://toolsshop.bg/podpora-20-000-kg-bahco-bh3hd20000a-BACO-8402
https://toolsshop.bg/podpora-12-000-kg-bahco-bh3hd12000-BACO-7890
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ПоМПа / резервоар за отработено двигателно Масло

	Обем на резервоара: 90 l
	Фуния с обем до 18 l, въртяща се
	Скорост на засмукване: 1.5 до 2 l/min за 

масло до 70 градуса - 80 градуса с 6 mm 
сонда и 8 бара / 115 PSI налягане
	Налягане: 7 - 8 bar / 100 - 115 PSI
	Максимално налягане при източване:

1 bar / 14.5PSI

BOD8902

839.00 лв.

съд за Машинно Масло

	Обем: 500 ml
	Материал: стомана
	Финиш: прахово покритие
	Доставя се с 2 накрайника: гъвкав и твърд

BOD4500

13.00 лв.

https://toolsshop.bg/pompa-rezervoar-za-otraboteno-dvigatelno-maslo-bahco-bod8902-BACO-7889
https://toolsshop.bg/sd-za-mashinno-maslo-0-5-l-bahco-bod4500-BACO-8344


Период на промоцията от 01.06.2022 г. до 30.06.2022 г. или до 
изчерпване на количествата. Всички посочени цени са с ДДС.
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ръчна ПоМПа за варел

ключове за Маслени филтри

такалаМит

	Метален гъвкав удължител
	Работно налягане: max 690 bar
	Вместимост за грес: 400 g
	Винтил за обезвъздушаване
	Алуминиев, отлят под налягане и прецизно обра-

ботен CNC накрайник
	Ергономична стоманена ръкохватка с гумирано по-

критие
	Механизъм за застопоряване на буталото във всяка 

позиция

	Подходящ за гайки, маслени филтри, ауспуси и други
	Дължина на ремъка: 635 mm
	Диаметър: макс. 150 mm

BOD60

74.00 лв.

BE64520

113.00 лв.

BOD5HD400

95.00 лв.

BE66152A

19.80 лв.

	Подходяща за течности, устойчиви на корозия - теч -
ности на маслена основа (лубриканти), моторно масло, 
тежки и леки масла, трансмисионни течности и др.
	Препоръчва се за течности с вискозитет до SAE90
	Материал: стоманено тяло с накрайник от алуминий, 

дръжка от стомана с гумирано покритие
	Устойчиви на износване месингови бутални пръс тени
	Не използвайте за течности на водна основа, анти-

фриз, разтворители, киселини, бензин и др.
	Капацитет / ход: до 300 ml
	За варели от 50 до 205 l

	PVC ръкохватки
	Материал: висококачествена легирана стомана
	Дължина на веригата: 520 mm
	Диаметър: 60 - 160 mm

https://toolsshop.bg/pompa-za-varel-50-do-205-l-rchna-bahco-bod60-BACO-8152
https://toolsshop.bg/takalamit-400-gr-bahco-bod5hd400-BACO-8007
https://toolsshop.bg/kliuch-verizhen-za-masleni-filtri-ot-60-160-bahco-be64520-BACO-7982
https://toolsshop.bg/kliuch-za-masleni-filtri-lentov-150-mm-bahco-be66152a-BACO-6030
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	Двойна скала: метрична и инчова
	Точност: ±4% CW (затягане) и  ±4%  ACW (развиване)
	Смяна на посоката на въртене с палче
	Клик система задейства тактилен и звуков сигнал
	24 - 36 зъба 11.25О ход
	Удобна метална дръжка устойчива на удар, натиск и 

химикали
	Всички ключове се доставят с декларация за 

съответствие
	Стандарт: ISO 6789
	Произведени в САЩ

динаМоМетрични ключове

7455-800

1105.00 лв.

7455-200

359.00 лв.

74WR-100

351.00 лв.

	Двойна скала: метрична и инчова
	Точност: ±3% CW (затягане) и  ±3%  ACW (развиване)
	Изтласкващ се квадрат за промяна посоката на 

въртене (затягане или развиване)
	Клик система задейства тактилен и звуков сигнал
	Устойчив на бензин и масла
	Център на ръкохватката или точка на прилагане на 

силата на калибриране, отбелязани на ръкохватката
	Визуална индикация чрез TIMESTRIP за прекали бри-

ране на всеки 3, 6, 9, или 12 месеца
	Заключващ / отключващ пръстен, сигнализиращ на 

оператора, че ключът не е фиксиран
	Всички ключове се доставят с декларация за 

съответствие
	Стандарт: ISO 6789-2:2017
	Произведени в UK

Модел
inch mm

7455-800 160 - 800 3/4 1047 5.310

7455-200 40 - 200 1/2 474 1.430

74WR-100 20 - 100 1/2 387 0.9

https://toolsshop.bg/dinamometrichni-kliuchove-ss-skala-bahco-7455-800-BACO-7467
https://toolsshop.bg/dinamometrichen-kliuch-na-1-2-40-200-nm-bahco-7455-200-BACO-7436
https://toolsshop.bg/dinamometrichen-kliuch-na-1-2-20-100-nm-bahco-74wr-100-BACO-4303


Период на промоцията от 01.06.2022 г. до 30.06.2022 г. или до 
изчерпване на количествата. Всички посочени цени са с ДДС.
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МултиМетър

инфрачервен терМоМетър

	Перфектното решение, за лесна и сигурна работа при из мер-
ване на напрежение, ампераж (ток), честота, съпро тивление, 
капацитет, непрекъснатост, поляритет и температура
	Възможност за връзка към PC чрез USB порт
	Индикатор за заряда на батерията
	Авто настройка на диапазона
	AC и DC измерване до 1000 V. Клас 600 V - CATIV и 1000 V - CATIII
	LCD дисплей с висока разделителна способност 
	Температура на измерване от -55 градуса до + 1000 градуса
	RMS система, позволяваща прецизно AC измерване

	Точност: ±1.5% или ±1.5’ C
	Обсег на измерване: 12:1
	Резолюция: 0.1’ C
	Време за реакция: 500 ms 
	Дължина на вълната: 8 - 14 микрометра

BMMTRMS1

245.00 лв.

BLT550

109.00 лв.

https://toolsshop.bg/multimetr-ac-dc-do-1000v-bahco-bmmtrms1-BACO-2500
https://toolsshop.bg/infracherven-termometr-50-550-c-bahco-blt550-BACO-8666
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рефрактоМетър за течности

кръстат ключ за гуМи коМПлект ключове HEX с т-образна дръжка

коМПлект ключове с вградена 
двустранно тресчотка

	Измерва прага на замръзване на етилен и пропилен гликол в 
охлаждащата система, течността за чистачките, плътността на 
електролита в батерията/акумулатора 
	Диапазони на измерване: -50 градуса до 0 градуса (пропи-

лен гликол) и -50 градуса до 0 градуса (етилен гликол), 1.10 
до 1.40 kg/l за плътността на акумулаторната киселина, -40 
градуса до -10 градуса за устойчивостта срещу замръзване на 
почистваща течност, 5% до 40% за концентрацията на урея (AD 
Blue)

	Вътрешни диаметри на вложките: 17,19,21 mm
	Външни диаметри на вложките: 25, 27, 32 mm
	Дължина: 381 mm

	Количество: 6 броя 
	Размери: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

	Дванадесетостенна работна глава с реверс 
за бърза смяна на посоката
	Размери: 8 х 9 х 10 х 11, 12 х 13 х 14 х 15, 

16 х 17 х 18 х 19 mm

3046-REF

201.00 лв.

29-B

32.00 лв.

903T-1

93.00 лв.

S4RM/3T

98.00 лв.

https://toolsshop.bg/refraktometr-za-technosti-bahco-3046-ref-BACO-6973
https://toolsshop.bg/krstat-kliuch-za-gumi-bahco-29-b-BACO-5319
https://toolsshop.bg/komplekt-6-broia-kliuchove-hex-s-t-obrazna-drzhka-bahco-903t-1-BACO-4318
https://toolsshop.bg/komplekt-kliuchove-s-vgradena-dvustranno-treschotka-8-19-bahco-s4rm-3t-BACO-7373


Период на промоцията от 01.06.2022 г. до 30.06.2022 г. или до 
изчерпване на количествата. Всички посочени цени са с ДДС.
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коМПлект гаечни ключове

Магнитен уловител

фенерче

	Количество - 10 броя 
	Размери: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 

16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 24 x 27, 30 x 32 mm

	Дръжка: 3-компонентна термопластична 
	Ø 10 mm
	Капацитет: до 1 kg

	7 SMD LED лампа - 1.5 lm
	1 SMD LED фенер - 45 lm
	Компактно и изключително леко
	В комплект с магнит и клипс
	Обикновено и micro USB зарядно
	Индикатор за заряд на батерията
	Време за зареждане на батерията: 3 часа
	Размери: 170 x 23 x 26 mm

6M/10C

84.00 лв.

2535F1

44.00 лв.

BLTS7P

54.00 лв.

https://toolsshop.bg/komplekt-gaechni-kliuchove-bahco-6m-10c-BACO-4431
https://toolsshop.bg/magniten-ulovitel-gvkav-f10-mm-do-1-kg-bahco-2535f1-BACO-3534
https://toolsshop.bg/fenerche-s-magnit-i-klips-bahco-blts7p-BACO-8583
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12 V цифров тестер за батерии
	Бърз, безопасен и прост тестер за бърза и точна тестова 

диагностика на батерията и системата
	Благодарение на своята патентована технология “Single Load, 

Dynamic Resistance” той е в състояние да достави най-точните 
резултати от тестове в автомобила, отразяващи истинското 
състояние на тестваната батерия
	Подходящ за тестване на 12 V батерии Start&Stop
	Не са необходими вътрешни батерии за работа
	Капацитет
	 12 V стандартни батерии
	 12 V и 24 V системи за зареждане/стартиране
	 Стандартна течност, VRLA (AGM / GEL) и Start&Stop EFB и AGM
	 Обхват на работен ампераж (SAE): 40 - 2000 CCA
	 Обхват на волтметъра: 8 V - 31.5 V
	 Съответства на системата за оценка на батерията SAE, DIN, 

EN, IEC и JIS
	 Резултати от теста; ДОБЪР / МИНАВА; ДОБЪР / ЗАРЕЖДАНЕ;             
       ПРЕЗАРЕЖДАНЕ / ПОВТОРЕН ТЕСТ; ЛОШ /ЗАМЕНЕТЕ;    
       ПОВРЕДЕНА КЛЕТКА / ЗАМЕНЕТЕ

	Състояние на заряда и общо състояние в проценти
	LED дисплей с подсветка с 4 линии за лесно четене дори в мрачни или тъмни зони
	Изолирани скоби с ширина на отваряне 22 mm
	Покрит с гумен защитен калъф. Потребителски интерфейс на английски, френски, испански, немски, италиански, 

португалски, холандски, руски, турски или чешки език;
	CE сертифициран

BBT60A

ново



Период на промоцията от 01.06.2022 г. до 30.06.2022 г. или до 
изчерпване на количествата. Всички посочени цени са с ДДС.
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1000 A AC/DC TRuE RMS цифров тестер

	Основно, просто, бързо и безопасно устройство за електротехници или механици за извършване на различни 
измервания на електрическа инсталация или оборудване, свързано с електрическата система в промишлени, 
строителни или автомобилни приложения, като например термични или електрически превозни средства
	Инструмент за измерване на токове без прекъсване на електрическата верига, благодарение на отвора на 

челюстта 45 mm
	RMS измерване < 1 KHz.
	Налични тестове за измерване:
  Ток до 1000A в AC и DC без контакт
	 Напрежение до 1000V (CATII) & 600V (CATIII) VDC и VAC с прецизно отчитане благодарение на LCD екрана с 4  
       цифри с височина 15 mm и подсветка
	 Тестово измерване на диода (V)
	 Честота (Hz) - за проверка на трептенията например при двигатели с променлив ток
	 Тестване на кабели за непрекъснатост, предпазители със зумер
	 Съпротивление за измерване на резистори, ключове, релейни контакти, двигател, свещи и други
	 Съпротивление за тестване на кондензатори
	 Температура: - 200ОC / + 1200ОC
	Индикация за полярност
	Режим на автоматичен обхват: измервателният уред избира най-добрия диапазон за открития вход
	Функция за съхраняване на измервания при задържане
	Функция за автоматично изключване и индикация за ниско ниво на батерията
	Режим на задържане на данни
	IP степен: 20
	CE сертифициран според:
	 LVD: EN 61010-1 | EN 61010-2-030 | EN 61010-031 | EN 61010-2-032 | EN 61010-2-033
	 EMC: EN 61326-1

BDACM1000

ново
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тестер за наПрежение 1000 V

1. Основно, просто, бързо и безопасно устройство за електротехници за проверка на липсата на напрежение 
преди работа върху електрическа инсталация или оборудване, свързано към електрическата мрежа в 
промишлени, строителни или автомобилни среди, като например електрически превозни средства

2. Налични тестове за измерване:
a. Напрежение до 1000 V (CATIV) VDC и VAC с прецизно отчитане, благодарение на LCD екрана и графичния 

дизай на отчитане
b. Откриване на високо напрежение, когато има източникна на напрежение >100 VAC / VDC
c. Откриване на полярност на VDC (+-)
d. Тестване на кабели за непрекъсваемост, предпазители с мигащ LCD екран и зумер
e. Безконтактно отчитане на напрежението, когато сензорът е близо до електромагнитно поле над 90 VAC
f. Фазово завъртане

3. Светлина при измерване в тъмна среда
4. Функция за автоматичен тест
5. Функция за автоматично изключване
6. Здрави кабели с двойна изолация с дължина 90 cm, което дава максимално разстояние от 140 cm между 

върховете на иглите
7. IP клас на защита: 65 за работа на закрито и на открито

BMVAT1000

ново



Период на промоцията от 01.06.2022 г. до 30.06.2022 г. или до 
изчерпване на количествата. Всички посочени цени са с ДДС.
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1. Комплект от 9 броя (Hex размери: 1.5 - 10) (Torx размери: T8 - T40)
2. Функция за лесно поставяне: здраво задържащ ключовете и много удобен за изваждането им, държач на 

L-ключовете, благодарение на изключителната му система за монтиране
3. Лесно намиране на цветова идентификация, следвайки цветното колело. Бързо идентифициране
4. Edge plus: дизайн със скосени ръбове, позволяващ по-голям контакт с повърхността
5. Държач: Издръжлив държач с меко усещане при докосване за удобство и сигурност
6. Покритие, отлято под налягане с меко усещане при докосване: с антиприплъзгващ захват при всяко при-

ложение. Устойчиво на масло
7. Фосфатно покритие на работната повърхност: защита срещу корозия, осигуряваща дълъг живот
8. Топчест връх: идеален за работа в тесни и труднодостъпни пространства
9. Лазерна маркировка: Лазерно маркирана и по този начин устойчива на износване идентификация на размера 

за бърз достъп до всеки размер

C1997LM/9P (HEX)

C1997TORX/9P (TORX)
ново

лесно разПознаваеМи цветни шестостенни ключове и ключове торкс

Характеристики и ПредиМства
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www.kammarton.com  
www.toolsshop.bg

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. “Бяло море“ 4
тел.: 0301 6 38 36
smolyan@kammarton.com

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

Електронен магазин




