Специални предложения
01.06.2022 – 30.06.2022
Всички посочени цени са с ДДС.

Каммартон България ЕООД, София 1220, ул.“Илиенско шосе“ 8, 02 926 60 60, 02 451 16 73;
www.kammarton.com, Електронен магазин: www.toolsshop.bg

Акумулаторен ъглошлайф Milwaukee
M18FSAG125XB-502X

MIWK-4876

1382.34 лв.

 Безчетков POWERSTATE™ мотор
 Redlink plus™ - интелигентна система, предотвратяваща претоварване на машината и батерията. Дава допъл
нителна мощност на машината при големи натоварвания
 RAPIDSTOP™ спирачна система
 Система Fixtec™ за смяна на консуматива без допълнителни инструменти
 Моделът има компактна скоростна кутия и намален ъгъл за поставяне на батерията, което осигурява по-добър
баланс и ергономичност спрямо предходни модели
 Антивибрационна дръжка
Технически характеристики
Напрежение

18 V

Капацитет на батерията

Li-Ion, 5.0 Ah

Обороти на празен ход

8500 min-1

Диаметър на режещия диск

125 mm

Дълбочина на рязане

33 mm

Тегло с батерия

2.7 kg

Окомплектовка: машина, куфар, зарядно
устройство и 2 броя батерии
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Период на промоцията от 01.06.2022 г. до 30.06.2022 г. или до изчерпване
на количествата. Всички посочени цени са с ДДС.

Акумулаторен винтоверт Milwaukee
M18CBLDD-202C

MIWK-3347

769.78 лв.

 Безчетков POWERSTATE™ мотор
 Redlink plus™ - интелигентна система, предотвратяваща претоварване на машината и батерията. Дава допъл
нителна мощност на машината при големи натоварвания
 Изключително компактен дизайн с дължина 165 mm за достъп в тесни пространства
Технически характеристики
Напрежение
Капацитет на батерията
Въртящ момент
Обороти на празен ход

18 V
Li-Ion, 2.0 Ah
60 Nm
0 - 500 / 0 - 1800 min-1

Максимален диаметър на пробиване в
стомана

13 mm

Максимален диаметър на пробиване в
дърво

52 mm

Брой степени

2

Обхват на патронника

13 mm

Тегло с батерия

1.5 kg

Окомплектовка: машина, куфар, зарядно устройство и 2 броя
батерии
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Акумулаторен ъглов гайковерт Milwaukee
M12FRAIWF12-0

MIWK-4433

614.87 лв.

 Безчетков POWERSTATE™ мотор
 Redlink plus™ - интелигентна система, предотвратяваща претоварване на машината и батерията. Дава допъл
нителна мощност на машината при големи натоварвания
 Drive control™ - потребителят може да използва две различни скорости и въртящи моменти за максимална
гъвкавост при различните приложения
Технически характеристики
Напрежение
Капацитет на батерията

Li-Ion

Въртящ момент

270 Nm

Пиков въртящ момент
на развиване

300 Nm

Обороти на празен ход

0 - 1150 / 0 - 2300 / 0 - 3000 / 0 - 3000 min-1

Удари в минута
Диаметър на болтовете
Брой степени
Захват
Тегло с батерия
Окомплектовка: машина
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12 V

0 - 1350 / 0 - 2700 / 0 - 3600 ipm
M16
4
1/2” квадрат с фрикционен пръстен
1.7 kg

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

Акумулаторна тресчотка Milwaukee
M12FIR12-0

MIWK-2833

544.46 лв.

 Безчетков POWERSTATE™ мотор
 Redlink plus™ - интелигентна система, предотвратяваща претоварване на машината и батерията. Дава допъл
нителна мощност на машината при големи натоварвания
 Удобна за работа в тесни пространства
Технически характеристики
Напрежение

12 V

Капацитет на батерията

Li-Ion

Въртящ момент

81 Nm

Обороти на празен ход
Захват

0 - 175 min-1
1/2” квадрат с пин

Тегло с батерия

1.4 kg

Окомплектовка: машина, преходник към 3/8“

Комплект зарядно устройство и 2 батерии Milwaukee
M12NRG-402





MIWK-2896

384.88 лв.

Защита от претоварване, която удължава живота на инструмента
Дисплей, изобразяващ оставащия заряд на батерията
Работи при ниски температури: до -20OC
12 V батерия, подходяща за всички акумулаторни
инструменти Milwaukee M12

Технически характеристики
Напрежение
Капацитет на батерията

12 V
Li-Ion, 4.0 Ah

Окомплектовка: зарядно устройство и
2 броя батерии
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Акумулаторен гайковерт Milwaukee
M12FIWF12-422X

MIWK-3247

762.73 лв.

 Безчетков POWERSTATE™ мотор
 Redlink plus™ - интелигентна система, предотвратяваща претоварване на машината и батерията. Дава допъл
нителна мощност на машината при големи натоварвания
 Drive control™ - потребителят може да използва две различни скорости и въртящи моменти за максимална
гъвкавост при различните приложения
Технически характеристики
Напрежение
Капацитет на батерията

12 V
Li-Ion, 2.0 и 4.0 Ah

Въртящ момент

339 Nm

Пиков въртящ момент на развиване

339 Nm

Обороти на празен ход
Удари в минута
Диаметър на болтовете
Брой степени
Захват
Тегло с батерия

1200 / 1800 / 2700 / 2700 min-1
1100 / 2100 / 3200 ipm
M16
4
1/2” квадрат с фрикционен
пръстен
1.1 kg

Окомплектовка: машина, куфар, зарядно устройство и 2 броя батерии
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Период на промоцията от 01.06.2022 г. до 30.06.2022 г. или до изчерпване
на количествата. Всички посочени цени са с ДДС.

Акумулаторен гайковертMilwaukee
M18FMTIW2F12-502X

MIWK-4507

1452.74 лв.

 Безчетков POWERSTATE™ мотор
 Redlink plus™ - интелигентна система, предотвратяваща претоварване на машината и батерията. Дава допъл
нителна мощност на машината при големи натоварвания
 Drive control™ - потребителят може да използва две различни скорости и въртящи моменти за максимална
гъвкавост при различните приложения
 Режим за прецизна работа
Технически характеристики
Напрежение
Капацитет на батерията
Въртящ момент
Пиков въртящ момент на
развиване
Обороти на празен ход
Удари в минута
Диаметър на болтовете
Брой степени
Захват
Тегло с батерия

18 V
Li-Ion, 5.0 Ah
475 / 610 / 745 / 47 Nm
881 Nm
0 - 1200 / 0 - 1950 / 0 - 2575 / 0 - 1325 min-1
0 - 900 / 0 - 2100 / 0 -3100 ipm
M22
4
1/2” квадрат с фрикционен пръстен
2.3 kg

Окомплектовка: машина, куфар, зарядно устройство и 2 броя батерии
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Акумулаторен гайковерт Milwaukee
M18ONEFHIWF12-502X

MIWK-4334

1570.09 лв.

 Безчетков POWERSTATE™ мотор
 Redlink plus™ - интелигентна система, предотвратяваща претоварване на машината и батерията. Дава допъл
нителна мощност на машината при големи натоварвания
 Drive control™ - потребителят може да използва две различни скорости и въртящи моменти за максимална
гъвкавост при различните приложения
 Свързване чрез Bluetooth към приложението на Milwaukee ONE-KEY
 Запазване на предварителни настройки за скорост, въртящ момент, начална и крайна скорост и LED осветление.
Запазва до 4 предварителни настройки на режимите
 Приложението ONE-KEY осигурява функция за управление на инвентара от машини
Технически характеристики
Напрежение
Капацитет на батерията
Въртящ момент
Пиков въртящ момент на
развиване

18 V
Li-Ion, 5.0 Ah
130 / 400 / 1356 / 1356 Nm
1898 Nm

Обороти на празен ход

0 - 550 / 0 - 1400 / 0 - 1750 / 0 - 1750 min-1

Удари в минута

0 - 950 / 0 - 1750 / 0 - 2100 / 0 - 2100 ipm

Диаметър на болтовете
Брой степени
Захват
Тегло с батерия

M33
4
1/2” квадрат с фрикционен пръстен
3.3 kg

Окомплектовка: машина, куфар, зарядно устройство и 2 броя батерии
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Период на промоцията от 01.06.2022 г. до 30.06.2022 г. или до изчерпване
на количествата. Всички посочени цени са с ДДС.

Акумулаторен гайковерт Milwaukee
M18ONEFHIWF34-502X

MIWK-2908

1593.56 лв.

 Безчетков POWERSTATE™ мотор
 Redlink plus™ - интелигентна система, предотвратяваща претоварване на машината и батерията. Дава допъл
нителна мощност на машината при големи натоварвания
 Drive control™ - потребителят може да използва две различни скорости и въртящи моменти за максимална
гъвкавост при различните приложения
 Свързване чрез Bluetooth към приложението на Milwaukee ONE-KEY
 Запазване на предварителни настройки за скорост, въртящ момент, начална и крайна скорост и LED осветление.
Запазва до 4 предварителни настройки на режимите
 Приложението ONE-KEY осигурява функция за управление на инвентара от машини
Технически характеристики
Напрежение
Капацитет на батерията
Въртящ момент
Пиков въртящ момент на
развиване

18 V
Li-Ion, 5.0 Ah
702 / 1138 / 1627 / 1627 Nm
2034 Nm

Обороти на празен ход

0 - 800 / 0 - 1300 / 0 - 1800 / 0 - 1800 min-1

Удари в минута

0 - 850 / 0 - 1850 / 0 - 2400 / 0 - 2400 ipm

Диаметър на болтовете
Брой степени
Захват
Тегло с батерия

M33
4
3/4” квадрат с фрикционен пръстен
3.5 kg

Окомплектовка: машина, куфар, зарядно устройство и 2 броя батерии
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LED Челник Milwaukee
L4HL-301

MIWK-5449

220.58 лв.

 Подходяща за употреба към каски - с 4 монтажни клипса и регулируема лента
 7 различни позиции с възможност за накланяне и движение на 216О, за да спомогне за насочването на светли
ната там, където е най-необходима
 Подсилен корпус и лещи, устойчиви на удари
Технически характеристики
Напрежение

4V

Тип батерия

Li-ion, 3.0 Ah

Осветеност

475 / 25, 150, 300 / 300 / - lm

Клас на защита

IP 53

Тегло с батерия

0.20 kg

Окомплектовка: 1 батерия и USB кабел
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Период на промоцията от 01.06.2022 г. до 30.06.2022 г. или до изчерпване
на количествата. Всички посочени цени са с ДДС.

Условия за автосервизи
 Минимално количество за поръчка: 5 броя машини от селекцията
 Минимална стойност на поръчката: 4000 лв. без ДДС
 Възможност за закупуване на изплащане и без оскъпяване чрез стоков кредит към Банка ДСК на 6, 12 или 24
месечни вноски
 Допълнителна отстъпка от обявените цени :
 8 % при сключване на договор за стоков кредит за период от 6 месеца
 5 % при сключване на договор за стоков кредит за период от 12 месеца
 3 % при сключване на договор за стоков кредит за период от 24 месеца
 Гаранционни условия:
 Пълна гаранция за първите 12 месеца, като повредата се отстранява до 5 работни дни. В случай на необ
ходимост се предлага заместваща машина
 След изтичането на пълната гаранция, гаранционният период може да се удължи до 36 месеца (след ре
гистрация в сайта на производителя) с покритие по официалните условията , представяни от Milwaukee

Условия за физически лица
 Минимална стойност на поръчката: 300 лв. без ДДС
 Възможност за закупуване на изплащане и без оскъпяване чрез стоков кредит към Банка ДСК на 6, 12 или 24
месечни вноски
 Допълнителна отстъпка от обявените цени :
 8 % при сключване на договор за стоков кредит за период от 6 месеца
 5 % при сключване на договор за стоков кредит за период от 12 месеца
 3 % при сключване на договор за стоков кредит за период от 24 месеца
 Гаранционни условия:
 24 месеца (36 месеца след регистрация в сайта на производителя) с покритие по официалните условията ,
представяни от Milwaukee
Забележка:
 Кампанията не се комбинира с други промоции и отстъпки
 Кампанията е валидна само за селекцията продукти „Аутомотив +“ от настоящата брошура
 Каммартон България запазва правото си за промяна на обявените цени при възникване на нови
обстоятелства
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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

www.kammarton.com
www.toolsshop.bg
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