Коледна
ПРОМОЦИЯ
2018 - 2019

www.kammarton.com
www.toolsshop.bg

Представяме Ви:

Децата и учителите от училище по изкуства и занаяти „Димитър Екимов“ – с. Русаля
Основно училище по изкуства и занаяти “Димитър Екимов” в с. Русаля е уникално по рода си, защото дава
възможност за равен старт на деца от крайно бедни семейства от цялата страна още от предучилищна
възраст да развият своя природен талант, да израснат като добри и умни даровити хора.
В настоящия момент училището, за да предостави безплатно образование и грижа на пълен пансион, разчита
изцяло на спонсорство и дарения.

Каммартон България инициира кампания с кауза „Да стоплим децата“, за да се осигурят част
от необходимите средства за отопление през зимния период. Компанията ще дари 1 % от всички
приходи от коледните промоции, които са представени в настоящата брошура.
Нека да защитим своята съпричастност с подпомагане на продажбите от коледния каталог и чрез
лично участие в тях.
Зарадвайте своите близки с нашите коледни подаръци и помогнете на децата!

Подаръци за Коледа
Комплект отвертка с чупеща се дръжка
и 30 броя накрайници BAHCO
Номер за поръчка
GIFTPACK808050P
Съдържа:
Отвертка за накрайници
с чупеща се дръжка

Накрайници:
PH1, 3xPH2, PH3, 2xPH2G
PZ1, 3xPZ2, PZ3
T10, 3 x T15, 3 x T20, 2 x T25, T27, T30
Шлиц: 0.5 x 3.0, 0.6 x 4.5, 0,8 x 5.5
HEX: 3, 4, 5, 6
Държач: 1/4’’ – 1/4’’ 60 mm

55 лв.

Комплект тръбен ключ и раздвижен
ключ BAHCO
Номер за поръчка
GIFTPACK141
Съдържа:
Тръбен ключ до 1’’ с дължина 320 mm
Раздвижен ключ до 27 mm с дължина 205 mm

95 лв.
Период на промоцията от 1.12.2018 до 31.01.2019 г.,
или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com

Период на промоцията от 1.12.2018 до 31.01.2019 г., или до изчерпване на количествата.
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Повече информация: www.kammarton.com

Подаръци за Коледа

Комплект длета и трион
злодейка BAHCO
Номер за поръчка
GIFTPACK424P-18
Съдържа:
Длето 18x140 mm 424P-18
Длето 25x140 mm 424P-25
Трион злодейка 160 mm PC-6-DRY

70 лв.

Комплект овощарски сгъваем трион
и нож BAHCO
Номер за поръчка
LAP-KNIFE
Съдържа:
Овощарски трион сгъваем 190x405 mm 396-LAP
Нож Laplander 102x220 mm 2444-LAP

42.50 лв.

Всички посочени цени са с ДДС.

Всички посочени цени са с ДДС.
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КОГАТО РАБОТИТЕ НА ОТКРИТО

93 лв.

Зимни шуби модел Cosmic
Номер за поръчка

3601

Дишащи, ветро- и водозащитни
Външна тъкан: 100% полиестер, с PLANAM-TEX
промазка, с оранжев сигнален кант
Вата: 100% полиестер
Хастар: 100% полиестер
Размери: S - 3XL

Зимни панталони модел Slope
Номер за поръчка

77 лв.

3645

Дишащи, ветро- и водозащитни
Външна тъкан: 96% полиестер и 4% еластан,
с TPU промазка
Вата: 100% полиестер
Подплата: 100% полиестер
Размери: S - 3XL

зимни обувки VERDI

150 лв.

модел: VERDI S3 WR CI HI HRO SRC 32374 00LA
Категория: S3
Сая: водоотблъскващ и дишащ велур, защитена зона от полиуретан в
областта на бомбето
Подплата: TEPOR мембрана- влагоабсорбираща и същевременно
поддържаща краката сухи и WinTherm мембрана - топлоизолираща
Стелка: Heat Comfy - студоизолираща до -20OC; филцова и
алуминизирана
Ходило: PU-Rubber - полиуретан/каучук, устойчиви на температура
до 300OC, антистатично, устойчиво на киселини, масла и течни горива,
шок абсорбер
Бомбе: POWER CAP® XL (11.5) - 200 J
Композитна пластина в ходилото TEXON Enigma Zero HT2
Размер: 38 - 48
EN ISO 20345:2012
Период на промоцията от 1.12.2018 до 31.01.2019 г., или до изчерпване на количествата.
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Повече информация: www.kammarton.com

КОГАТО РАБОТИТЕ НА ЗАКРИТО

Елек модел Summer
Номер за поръчка

45 лв.

1410

Изключително лек и удобен с множество джобове
Тъкан: 65% полиестер/35% памук
Размери: S - 3XL

43 лв.

Панталони модел Highline
Номер за поръчка

2711

Два предни вътрешни джоба, двоен инструментален
джоб на десния крачол, джоб с капак на левия крачол,
два задни джоба с капаци
Основна тъкан: 65% полиестер, 35% памук, 285 г/м2
Гарнитури: Canvas 65% полиестер, 35% памук, 320 г/м2
Размери: 38 - 70

обувки LE MANS 		

102 лв.

модел: 50376 01LA
Сая: дишащ, безшевен текстил - полиестер/жакард, устойчив на
прорязване и износване
Подплата: PLASMAFEEL - влагоабсорбираща; отлична устойчивост на
износване и протриване
Стелка: TECH SOFT - сменяема, антибактериална, с активен въглен,
противогъбична, с шок-абсорбер
Ходило: PU/TPU полиуретан и термополиуретан, леко, антистатично,
с подобрени противохлъзгащи свойства и топлоустойчивост
Анатомично излято ходило, поддържащо гръбначния стълб
изправен и намалява умората.
Бомбе: POWER CAP® - 200 J
Композитна пластина в ходилото TEXON Enigma Zero HT2
Размер: 35 - 49
EN ISO 20345:2012 ESD class 2
Всички посочени цени са с ДДС.
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ИНДУСТРИАЛНИ ОТОПЛИТЕЛИ
МОБИЛНИ ДИЗЕЛОВИ ОТОПЛИТЕЛИ С
ИНДИРЕКТНО ГОРЕНЕ

ЕС32

ЕС55

ЕС85

34.1 / 28 349

58.6 / 50 434

90.6 / 77 934

Номинална
отоплителна мощност

kW / kcal/h

Термична ефективност

%

84.6

89.5

88.5

Дебит на въздуха

m3/h

1150

2500

4300

Консумация на гориво

kg/h

2.7

4.64

7.17

Обем на резервоара

l

42

65

105

Консумация на
електроенергия
230 V

W

370

850

1140

Размери

mm

1215 x 440 x 670

1435 x 555 x 940

1740 x 690 x 1025

Тегло

kg

48

81

110

2 172 лв.

3 144 лв.

3 912 лв.

Цена

Период на промоцията от 1.12.2018 до 31.01.2019 г., или до изчерпване на количествата.
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Повече информация: www.kammarton.com

ИНДУСТРИАЛНИ ОТОПЛИТЕЛИ
МОБИЛНИ ДИЗЕЛОВИ ОТОПЛИТЕЛИ С
ДИРЕКТНО ГОРЕНЕ

GE 20

GE 36

GE 46

GE 65

21.4 / 18 369

38.4 / 33 043

49 / 42 173

69.3 / 59 565

Номинална
отоплителна
мощност

kW /
kcal/h

Термична стойност

%

100

100

100

100

Дебит на въздуха

m3/h

350

605

1400

2500

Консумация на
гориво

kg/h

1.69

3.04

3.88

5.48

Обем на резервоара l

17

42

42

65

Ел. консумация 230 V W

200

232

400

598

230 - 1 - 50

230 - 1 - 50

230 - 1 - 50

230 - 1 - 50

720 x 300 x 450

1075 x 440 x 615

1075 x 440 x 630

1200 x 555 x 860

20

25

38

58

1 033 лв.

1 222 лв.

1 584 лв.

2 598 лв.

Ел. мощност

V - ph - Hz

Размери

mm

Тегло

kg

Цена

Всички посочени цени са с ДДС.
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ИНДУСТРИАЛНИ ОТОПЛИТЕЛИ
МОБИЛНИ ГАЗОВИ ОТОПЛИТЕЛИ

GP 10M

GP 18

GP 30M
GP 30A*

GP 45M
GP 45A*

GP 65A*

GP 85M
GP 85A*

Максимална
отоплителна
мощност

kW /
kcal/h

10.7 /
9.200

18.58 /
15 975

31.4 /
27 000

46.73 /
40 180

66.25 /
56 965

84.81 /
72 925

максимална
консумация на газ

kg/h

0.653

1.213

2.014

2.979

4.268

5.53

минимална
консумация на газ

kg/h

0.653

0.744

1.004

1.454

2.097

2.458

Налягане на газта

bar

0.3

0.7 - 0.3

1.5 - 0.4

1.5 - 0.4

1.5 - 0.4

1.5 - 0.4

Термична
ефективност

%

100

100

100

100

100

100

дебит на въздуха

m3/h

420

520

1 100

1 250

1 950

2 250

46

50

90

112

140

240

Ел. консумация 230 V W
Размери

mm

Тегло

kg

Цена

367 x 180 x 280 425 x 180 x 280 505 x 277 x 511 575 x 277 x 511 580 x 317 x 538 700 x 317 x 538
5

5.5

10

13.6

14

16

234 лв.

246 лв.

402 лв.
552*лв.

486 лв.
642*лв.

630 лв.

948 лв.
1044*лв.

* А - с възможност за включване на термостат

Всички посочени цени са с ДДС.
Период на промоцията от 1.12.2018 до 31.01.2019 г., или до изчерпване на количествата.
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Повече информация: www.kammarton.com

ИНДУСТРИАЛНИ ОТОПЛИТЕЛИ
АВТОНОМНИ ГАЗОВИ ОТОПЛИТЕЛИ

GW32
Номинална отоплителна мощност

kW / kcal/h

31.4 - 27 000

Консумация на гориво - макс.

kg/h

2.13

Размери

mm

528 x 528 x 676

Тегло

kg

17

474 лв.

Цена

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОТОПЛИТЕЛИ

Максимална отоплителна мощност
Термична ефективност
Дебит на въздуха
захранващо напрежение
Размери
Тегло
Цена

kW / kcal/h
%
m3/h
V - ph - Hz
mm
kg

EK 10 C

EK 15 C

10 / 8 600
100
1.500
400 - 3 - 50
505 x 277 x 511
13

15 / 12 900
100
2.000
400 - 3 - 50
575 x 277 x 511
15

594 лв.

834 лв.
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мaшини за сухо и мокро вакуумно почистване

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

1 008 лв.

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

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

Период на промоцията от 1.12.2018 до 31.01.2019 г., или до изчерпване на количествата.
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Повече информация: www.kammarton.com

мaшини за сухо и мокро вакуумно почистване

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

855 лв.

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

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

Всички посочени цени са с ДДС.
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Изкуството на мощното почистване...

AIRBLAST

Бластиращ апарат - Червен

ХАРЕКТИРИСТИКИ
ХАРаКТИРИСТИКИ
Конусообразното дъно позволява лесно пълнене и
Конусообразното дъно позволява лесно напълване и
постоянен
поток на абразива от и към съда
постоянен поток на абразива от и към съда

Изключително здравата pop-up клапа

Исключително здравата pop-up клапа
реагира бързо при херметизация
реагира бързо при херметизация

Ухо за повдигане

RCV-125 - клапан с пневматично

Ухо за повдигане
за лесно
за лесно транспортиране
транспортиране

RCV-125 - клапан с пневматично
дистанционно управление в
дистанционно у-ние в комплект с
комплект с разтоварващ
клапан и
разтоварващ
клапан и
шумозаглушител
шумозаглушител

Сервизен отвор за лесен
Сервизен
заот
лесен
достъп
приотвор
нужда
сервиз

Високо ефективен сепаратор

достъп при нужда от сервиз

за влагаефективен
и масло отделя
Високо
сепаратор
за
влага
и масло остатъци
отделя влага
влага
и маслени
от
и
маслени остатъци
от
компресирания
въздух
компресирания въздух

Работно Работно
наляганеналягане
12 bar

Специални шлангове за лесна

12 bar

Специални
шлангове за лесна
поддръжка
поддръжка

Всички апарати са
оборудваниапарати
с колела заса
Всички
оборудвани
с колела
лесно преместване
на за
лесно
преместване
на
близки разстояния

4 439 лв.

близки разтояния

Клапан за абразив

Дадената цена е валидна за показаната
конфигурация

Клапан за абразив: Micro
valve
(standard),
Micro
valve
(standard)
подходящ
работа
с
- подходящ
заза
работа
със
всякави
абразиви
всякакви
абразиви

Всички машини са със
сертификат CE и се доставят с
Всички
машини са със
интернационален
сертификат CE и се доставят със
тест
сертификат
интернационален тест
сертификат

Приложение на апарат за абразивно бластиране - за премахване на стара боя, ръжда, замърсявания върху метални
повърхности, сгради, мостове, резервоари и др. Идеално приложими с абразиви като кварцов пясък, стъклени перли,
дробинки и други.

Всички посочени цени са с ДДС.
Период на промоцията от 1.12.2018 до 31.01.2019 г., или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com
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Изкуството на мощното почистване...

СТОМАНЕНИ ДРОБИНКИ

Steel Shot Steel Grit
S780/SS2.5
S660/SS2.0

G10/SG2.5
G12/SG2.0

S550/SS1.7
S460/SS1.4

G16/SG1.4
G14/SG1.7

S390/SS1.2
S330/SS1.0

G18/SG1.2
G25/SG1.0

S280/SS0.8
S230/SS0.6

G25/SG1.0
G40/SG0.7

S170/SS0.5
S110/SS0.3

G50/SG0.4
G80/SG0.3
G120/SG0.2

AIRBLAST

Приложение
За почистване на големи отливки, отстраняване на окалина от големи продукти след
коване, щамповане, щанцоване, изтегляне и валцуване или след топлинна обработка
(например тръби, профили, плочи, фитинги, тел).
Почистване на големи и средни отливки, премахване на окалина след коване и топлинно
обработени детайли, повърхностно бластиране на стоманени плочи, профили и
стоманени конструкции, шлайфане на работни части, рязане на гранит.
Почистване на средни и малки отливки, повърхностно бластиране на изковани и
топлинно обработени парчета, стоманени тръби, профили и стоманени конструкции,
повърхностна обработка преди боядисване.
За почистване на малки отливки, изковани и топлинно обработени парчета, отливки от
алуминий и медни сплави, стоманени плочи, стоманени тръби, профили и стоманени
конструкции, шлайфане на работни части.
Повърхностно почистване чрез бластиране на плочи от неръждаема стомана, тънки
стоманени плочи, цветни сплави.

*ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕНИ И РАЗМЕРИ, ПРИ ИНТЕРЕС ОТ ВАША СТРАНА
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Аксесоари за боядисване
Аксесоари и консумативи за бояджийски
машини високо налягане на Graco

Бояджийски пистолет XTR 7 Gun
•
•
•
•

Максимално работно налягане боя -  500 bar
Максимален дебит боя - 10.6 l/min
Присъединителен размер за боя - 1/4”
Тегло на пистолета - 688 g

Реверсивна дюза XHD Tip

650 лв.

Реверсивна дюза FFLP Tip

65 лв.
Дюзодържач за реверсивни дюзи
XHD Tip

95 лв.
Дюзодържач за реверсивни дюзи
RAC X

75 лв.
Шлангове високо налягане за
флуид BlueMax II
Шланг високо налягане за флуид
BlueMax II 1/4”, 15 m, 227 bar

250 лв.

Шланг високо налягане за флуид
BlueMax II 1/2”, 15 m, 227 bar

950 лв.

75 лв.
Филтри за бояджийски пистолети
високо налягане
100 mesh

15 лв.

60 mesh

15 лв.
Период на промоцията от 1.12.2018 до 31.01.2019 г., или до изчерпване на количествата.
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ДИАМАНТЕНИ ДИСКОВЕ
ДИАМАНТЕНИ ДИСКОВЕ ЗА РЯЗАНЕ
Имаме удоволствието да представим на Вашето внимание висококачествените диамантени дискове на немската фирма
Dr. Schulze. Дисковете се разделят на групи, в зависимост от материалите, които режат и мощността на машините, с
които работят.
Общите характеристики са:
• За рязане на сухо или с водно охлаждане
• Височина на сегментите – 10 mm
• Лазерно заварени сегменти при дискове до Ø 600 mm
• Широки прорези
• Присъединителен размер Ø 25.4 mm

Особености при дисковете за асфалт:
• част от зъбите са по-ниски и с различен профил

За бетон

Мощност

За асфалт и абразивни материали

2-10 kW

10-25 kW

2-10 kW

10-25 kW

ALP-S 10
(За асфалт)

W
mm

BLS 10

BLP 10

(За бетон)

(За бетон)

ALT-S 10
(За асфалт)

350

3.0

172 лв.

234 лв.

178 лв.

257 лв.

400

3.3

248 лв.

290 лв.

246 лв.

382 лв.

450

3.6

302 лв.

294 лв.

310 лв.

397 лв.

500

3.8

369 лв.

436 лв.

393 лв.

488 лв.

Ø

W – широчина на сегмента
Максимална периферна скорост за Ø 300 - 400 mm    Vmax = 100 m/s
Максимална периферна скорост за Ø 450 - 800 mm    Vmax = 63 m/s

Всички посочени цени са с ДДС.
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електромагнитни пробивни машини

Към всяка закупена машина Rotabroach от
серията ELEMENT,

получавате подарък
комплект с 5 боркорони и 2 водача.
Описание на боркороните в комплекта
Номер за
поръчка

RAP140

RAP160

RAP180

RAP200

RAP220

Диаметър на
пробиване

14 mm

16 mm

18 mm

20 mm

22 mm

Дълбочина на
пробиване

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

Продукт

Диаметър на Дълбочина на Обхват на Мощност Тегло
пробиване
пробиване патронник
mm
mm
mm
W
kg

Ход

Резбона
рязване

Цена

mm

ELEMENT30

32

35

13

850

10.80

65

Не

1210 лв.

ELEMENT40

40

50

13

1200

13.65

80

Не

1410 лв.

ELEMENT50

50

50

13

1500

15.80

140

M3-M20

2100 лв.

ELEMENT75

75

75

16

1800

23.50

185

M3-M24

2496 лв.

ELEMENT100

100

100

16

2000

24.80

200

M3-M30

2760 лв.

ELEMENT75SB*

75

75

16

1800

23.50

185

M3-M24

2700 лв.

ELEMENT100SB*

100

100

16

2000

24.80

200

M3-M30

2940 лв.

*SB – подвижна основа на машината, позволява фина настройка на режещия консуматив спрямо детайла

Период на промоцията от 1.12.2018 до 31.01.2019 г., или до изчерпване на количествата.
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Акумулаторни инструменти
Акумулаторен перфоратор
M18CHX-0					500

лв.

• Redlink plusTM - интелигентна система, предотвратяваща прето
варване на машината и батерията. Дава допълнителна мощност
на машината при големи натоварвания
• Три режима на работа - пробиване, ударно пробиване и
къртене
• Система FIXTEC за смяна на консуматива без допълнителни
инструменти
Номер за поръчка				MIWK-2769
Напрежение					18 V
Енергия на удара				
2.5 J
Обороти на празен ход				
0 - 1400 min-1
Удари в минута					0 - 4900 bpm
Захват						SDS-Plus
Макс. диаметър на пробиване (дърво)		
30 mm
Макс. диаметър на пробиване (стомана)
13 mm
Макс. диаметър на пробиване (бетон)		
26 mm
Тегло						3.5 kg

Зарядно устройство M12-18FC

Акумулаторна батерия M18B5

• Комбинирано бързо зарядно устройство за батерии
M12™ и M18™ на Milwaukee

• Подходяща за всички машини M18™ на Milwaukee
• Индикатор, показващ заряда в батерията

Номер за поръчка		MIWK-2032
Диапазон на зареждане
12 и 18 V
Подходящо за батерии		M12 - 2.0, 3.0, 4.0 и 6.0 Ah
					M18 - 2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0 и
				
12.0 Ah

Номер за поръчка		MIWK-2200
Напрежение			
18 V
Капацитет			 Li-Ion, 5.0 Ah

105 лв.

285 лв.

Всички посочени цени са с ДДС.
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Акумулаторни инструменти

Акумулаторен ударен винтоверт 1/4
M18FID-502X 				

865 лв.

• Безчетков POWERSTATEТМ мотор
• Redlink plusTM – интелигентна система, предотвратяваща претоварване
на машината и батерията. Дава допълнителна мощност на машината
при големи натоварвания
Номер за поръчка				MIWK-2043
Напрежение					18 V
Капацитет на батерията			
Li-Ion, 5.0 Ah
Брой степени					4
Обороти на празен ход				
850; 2100; 3000 min-1
Въртящ момент				26; 80; 203 Nm
Удари в минута					2650; 3500 ipm
Захват						1/4
Тегло						1.7 kg
Комплектовка: куфар, зарядно устройство и 2 броя батерии

Период на промоцията от 1.12.2018 до 31.01.2019 г., или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com

Период на промоцията от 1.12.2018 до 31.01.2019 г., или до изчерпване на количествата.
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Акумулаторни инструменти

Акумулаторен ударен гайковерт
M18FMTIWF12-0X 			

465 лв.

• Drive controlTM - Потребителят може да използва две различни ско
рости и въртящи моменти за максимална гъвкавост при различните
приложения
• Безчетков POWERSTATETM мотор
• Redlink plusTM - интелигентна система, предотвратяваща претоварване
на машината и батерията. Дава допълнителна мощност на машината
при големи натоварвания
Номер за поръчка				MIWK-2411
Напрежение					18 V
Брой степени					3
Обороти на празен ход				
1700/2100/2400 min-1
Въртящ момент				130/550/610 Nm
Удари в минута					2300/2700/3000 ipm
Максимален диаметър на болт		
M20
Захват						1/2
Тегло						2.4 kg
Комплектовка					куфар и машина
Всички посочени цени са с ДДС.

*Цените са валидни при поръчка на цяла опаковка от съответния продукт.

Всички посочени цени са с ДДС.
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Индустриални гайковъртИ

Пневматичен гайковърт на 1/2”

Пневматичен гайковърт на 3/4”

333 лв.

689 лв.

Номер за поръчка			
BPC815
Захват					1/2‘’
Присъединителна връзка		
1/4’’
Работно налягане			
6.2 bar
Минимален диаметър на шланга
10 mm
Консумация на въздух			
113 l/min
Диапазон на въртящ момент		
68 - 786 Nm
Максимален въртящ момент		
1112 Nm
Скорост				8000 min-1
Удари в минута				
1250 min-1
Ниво на шум				
< 88 dBa
Ниво на вибрации			
7.7 m/sec2
Дължина				187 mm
Тегло					1.91 kg

Номер за поръчка			
BPC817
Захват					3/4’’
Присъединителна връзка		 1/4’’
Работно налягане			6.2 bar
Минимален диаметър на шланга
10 mm
Консумация на въздух 		198 l/min
Диапазон на въртящ момент		
271 - 1627 Nm
Максимален въртящ момент		
2034 Nm
Скорост				5500 min-1
Удари в минута			916 min-1
Ниво на шум 			< 96 dBa
Ниво на вибрации			11.6 m/sec2
Дължина				220 mm
Тегло 				3.44 kg

Пневматичен гайковърт удължен на 1”
Номер за поръчка			
BP901L
Захват					1‘’
Присъединителна връзка		 1/2’’
Работно налягане			6.2 bar
Минимален диаметър на шланга
13 mm
Консумация на въздух 			460 l/min
Диапазон на въртящ момент 		
2550 Nm
Максимален въртящ момент 		
3500 Nm
Скорост				8000 min-1
Удари в минута			3800 min-1
Ниво на шум				87.5 dBa
Ниво на вибрации			6.17 m/sec2
Дължина				587 mm
Тегло 				13.3 kg

Динамометричен ключ

924 лв.

Спирални шлангове за въздух
Номер за поръчка 			
BPH1010A
Диаметър 				10 mm
Дължина 				10 m
Присъединителна връзка 		
1/4’’ – 1/4’’
Номер за поръчка 			
BPH1310A
Диаметър 				13 mm
Дължина 				10 m
Присъединителна връзка 		
1/2’’ – 1/2’’

880 лв.
Номер за поръчка			
7445-500
Захват 					3/4’’
Диапазон на въртящ момент 		
100 – 500 Nm
Точност
			± 4%
Дължина				870 mm
24-36 зъби / 10°-15° ход
Фиксирана тресчотна глава

BPH1010A

43 лв.

BPH1310A

85 лв.

Период на промоцията от 1.12.2018 до 31.01.2019 г., или до изчерпване на количествата.
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Индустриални бормашини и винтоверти

Пневматични пистолетни бормашини
• Реверсивна
• Патронник за бърза смяна на инструмент
• Опция: патронник с ключ

• Стартиране чрез спусък
• С необходимост от омасляване на сгъстения въздух

655 лв.

245 лв.
Модел					206390205
Изходна мощност			
373 W
Капацитет на патронника		
1 – 10 mm
Скорост на празен ход			1800 r/min
Консумация на сгъстен въздух		
9.2 l/s
Препоръчителен диаметър на шланг 10 mm
Вход за въздух
1/4” BSP
Ниво на вибрации			- m/s2
Ниво на шум				86 dB (A)
Дължина с патронник			190 mm
Тегло					1.30 kg

Модел					PRO D2116-RQ
Изходна мощност			
350 W
Капацитет на патронника		
1.5 – 10 mm
Скорост на празен ход			2400 r/min
Консумация на сгъстен въздух		
10.0 l/s
Препоръчителен диаметър на шланг 10 mm
Вход за въздух
1/4” BSP
Ниво на вибрации			<2.5 m/s2
Ниво на шум				78 dB (A)
Дължина с патронник			211 mm
Тегло					1.00 kg

Пневматичен винтоверт с контрол на въртящия момент
• Съединител с приплъзване чрез 3 сменяени пружини
• Реверсивен
• Стартиране чрез спусък и притискане към винта

• Патронник 1/4” за бърза смяна на инструмента
• С необходимост от омасляване

335 лв.

1 333 лв.

Модел					207750100
Въртящ момент			
1.1 – 14.6 Nm
Скорост на празен ход			800 r/min
Консумация на сгъстен въздух		
9.3 l/s
Препоръчителен диаметър на шланг 10 mm
Вход за въздух
1/4” BSP
Ниво на вибрации ISO 5349		
<2.5 m/s2
Ниво на шум CEN/TC 255 N81		
82 dB (A)
Дължина				211.3 mm
Тегло					0.95 kg

Модел					PRO S2307-CE
Въртящ момент			
2.5 – 10 Nm
Скорост на празен ход			900 r/min
Консумация на сгъстен въздух		
8.4 l/s
Препоръчителен диаметър на шланг 10 mm
Вход за въздух
1/4” BSP
Ниво на вибрации ISO 5349		
<2.5 m/s2
Ниво на шум CEN/TC 255 N81		
74 dB (A)
Дължина				230 mm
Тегло					1.20 kg
Всички посочени цени са с ДДС.
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Индустриални шлайфмашини

Пневматични прави шлайфмашини с цанга
• Шпиндел: цанга 6 mm
• G2417: Вграден регулатор за скорост: до 90% при
максимална мощност

• G2417: корпус от стомана
• С омасляване на сгъстения въздух

550 лв.
Модел					PRO G2412
Изходна мощност			
350 W
Скорост на празен ход			20000 r/min
Консумация на сгъстен въздух		
10.3 l/s
Препоръчителен диаметър на шланг 10 mm
Вход за въздух
1/4” BSP
Ниво на вибрации ISO 28927		
<2.5 m/s2
Ниво на шум ISO 15744			
79 dB (A)
Дължина				178 mm
Тегло					0.50 kg

1 039 лв.
Модел					PRO G2417
Изходна мощност			
860 W
Скорост на празен ход			25000 r/min
Консумация на сгъстен въздух		
11.0 – 18.5 l/s
Препоръчителен диаметър на шланг 13 mm
Вход за въздух
3/8” BSP
Ниво на вибрации ISO 28927		
<2.5 m/s2
Ниво на шум ISO 15744			85 dB(A)
Дължина				213 mm
Тегло					1.20 kg

Пневматични ъглови шлайфмашини с цанга
• Шпиндел: цанга 6 mm
• С омасляване на сгъстения въздух

251 лв.
Модел					207380106
Изходна мощност			
224 W
Скорост на празен ход			
22 000 r/min
Консумация на сгъстен въздух		
5.5 l/s
Препоръчителен диаметър на шланг 10 mm
Вход за въздух
1/4” BSP
Дължина				165 mm
Тегло					0.50 kg

814 лв.
Модел					PRO G2445
Изходна мощност			
255 W
Скорост на празен ход			
15 000 r/min
Консумация на сгъстен въздух		
6.7 l/s
Препоръчителен диаметър на шланг 10 mm
Вход за въздух
1/4” BSP
Дължина				188 mm
Тегло					0.60 kg

Период на промоцията от 1.12.2018 до 31.01.2019 г., или до изчерпване на количествата.
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Индустриални шлайфмашини

Пневматични ъглови шлайфмашини за диск 125 mm
• Мотор: пластинков
• Регулируем предпазител
• Шпиндел: M14

• LSV39: регулатор за поддържане на скорост до 90%
от тази на празен ход
• С омасляване на сгъстения въздух

2 530 лв.

603 лв.
Модел					207770207
Изходна мощност			
560 W
Скорост на празен ход			10000 r/min
Максимален диаметър на диск
125 mm
Консумация на сгъстен въздух		
7.5 l/s
Препоръчителен диаметър на шланг 10 mm
Вход за въздух
1/4” BSP
Дължина				252 mm

Модел					LSV39 SA12-125
Изходна мощност			
1800 W
Скорост на празен ход			12000 r/min
Максимален диаметър на диск
125 mm
Консумация на сгъстен въздух		
15 – 28 l/s
Препоръчителен диаметър на шланг 13 mm
Вход за въздух
3/8” BSP
Дължина				231 mm

Пневматични турбинни шлайфмашини за диск 230 mm
PRO G2588-230
GTG40 F066-23
• Мотор: пластинков
• Регулатор на скорост - при максимална мощност
до 90% от скоростта на празен ход
• С омасляване на сгъстения въздух

2 236 лв.
Модел					PRO G2588-230
Изходна мощност			
1900 W
Скорост на празен ход			6600 r/min
Максимален диаметър на диск
230 mm
Консумация на сгъстен въздух		
17 – 36 l/s
Препоръчителен диаметър на шланг 16 mm
Вход за въздух				1/2“ BSP
Тегло					2.90 kg

• Мотор: турбинен
• Регулатор на скорост - при максимална мощност до 90%
на празен ход
• Вграден автобалансьор за намалени вибрации и
равномерно износване на абразива
• Шпиндел: специален с вътрешна резба
• Задължително без омасляване на сгъстения въздух

4 354 лв.
Модел					GTG40 F066-23
Изходна мощност			
4500 W
Скорост на празен ход			6600 r/min
Максимален диаметър на диск
230 mm
Консумация на сгъстен въздух		
20 – 60 l/s
Препоръчителен диаметър на шланг 16 mm
Вход за въздух
1/2” BSP
Тегло					4.00 kg
Всички посочени цени са с ДДС.
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ДИСКове

ЛАМЕЛЕН ДИСК ЗА НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
HDZ88 125 x 5 x 22 P40
Номер за поръчка
taff-2327
• Изработен от материал цирокониев оксид
• Идеален за отстраняване на заваръчни шевове
• Фино довършване и премахване на ръжда
• Здрава подложка
• Размери: 125 x 5 x 22 mm
• Зърнистост: P40
• Опаковка: 20 броя

3.29 лв. / за брой

КЕРАМИЧЕН ЛАМЕЛЕН ДИСК
LPG171 125 x 5 x 22 P40
Номер за поръчка
taff-2328
• Изработен от материал керамика
• Идеален за отстраняване на заваръчни шевове
• Фино довършване и премахване на ръжда
• Здрава подложка
• Размери: 125 x 5 x 22 mm
• Зърнистост: P40
• Опаковка: 20 броя

4.75 лв. / за брой

ЛАМЕЛЕН ДИСК С БИО ПОДЛОЖКА - КОНИЧЕН
LB25Z 125 x 22 P40
Номер за поръчка
taff-2062
• С нова патентована подложка
• Изключително екологично чисти картонени влакна
• За шлайфане на въглеродна стомана
• За тежки приложения, ако се използва с пласмасова
подложка PBI067
• Размери: 125 x 22 mm
• Зърнистост: P40
/ за брой
• Опаковка: 20 броя

2.72 лв.

КЕРАМИЧЕН ФИБЪР ДИСК - ПРОЦЕПЕН
125 x 22 P60
Номер за поръчка
SAIN-3431
• Снабден със система с облицовка със смола
• 0.84 / 0.8 mm подобрена оптична основа
• Устойчивост на разкъсване
• Добро отстраняване на материала
• Използва се за шлайфане и смесване на заваръчни шевове,
производство на автомобили, заваряване и леярство
• Размери: 125 x 22 mm
• Зърнистост: P60
• Опаковка: 25 броя
/ за брой

1.65 лв.

*Цените са валидни при поръчка на цяла опаковка от съответния продукт.
Период на промоцията от 1.12.2018 до 31.01.2019 г., или до изчерпване на количествата.
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ДИСКове
o
5

ДИСК ЗА НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
125 x 2.0 x 22.23 XZ46Q IBF27
Номер за поръчка
MABT-7009
• произведен от висококачествен цирконий
• разработен за тежки приложения и професионални операции
• за обработка на стомана и неръждаема стомана в секторите:
метални конструкции, дърводелския сектор, изграждане на
тръбопроводи и резервоари, корабостроителници,
хранително-вкусова промишленост
• Размери: 125 x 2.0 x 22.23 mm
• Опаковка: 50 броя
/ за брой

1.69 лв.

КАРБОФЛЕКСЕН ДИСК ЗА СТОМАНА
125 x 1 x 22.2 PA60T TBF41
Номер за поръчка
MABT-2812
• Произведени от висококачествени европейски суровини, корунд
и силициев карбид, смесени със смолни връзки и специални
пълнители
• Чисто, прецизно и безцветно рязане  
• Отлична гъвкавост
• Използват се за стомана, неръждаема стомана, алуминий и цветни
материали
• Извършва се срязване, което предотвратява топлинните
деформации на детайла
• Размери: 125 x 1.0 x 22.2 mm
• Опаковка: 25 броя
/ за брой

1.69 лв.

КАРБОФЛЕКСЕН ДИСК ЗА СТОМАНА - ПЛОСЪК
125 x 1 x 22.2 EA30SKBF41
Номер за поръчка
MABT-2987
• Произведени от висококачествени европейски суровини, корунд
и силициев карбид, смесени със смолни връзки и специални
пълнители
• Чисто, прецизно и безконечно рязане и отлична гъвкавост
• Химически обработените абразивни смеси позволяват отлично
представяне и добри резултати
• Използват се за стомана и неръждаема стомана
• Линията Energu Cut предлага пълна гама размери и спецификации за
рязане на стомана, безконечна стомана и камък
• Една от основните характеристики на продуктите на Energy Cut е
студеното рязане, което предотвратява топлинните деформации на
детайла
• Размери: 125 x 1.0 x 22.2 mm
• Опаковка: 100 броя
/ за брой

1.45 лв.

*Цените са валидни при поръчка на цяла опаковка от съответния продукт.

Всички посочени цени са с ДДС.
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Индустриални шлайфове

Шлайфoве за торбичка и за централна аспирация

392 лв.
Модел					237550108
Скорост на празен ход			
9 500 r/min
Ексцентрично движение		
5 mm
Диаметър на маркуча			3/8 inch
Консумация на сгъстен въздух 100% 450 l/min
Абразивен диск, диаметър		
150 mm
Вход за въздух
1/4” G (R)
Ниво на шум				74 dB(A)
Тегло					1.30 kg

399 лв.
Модел					237550207
Скорост на празен ход			
9 500 r/min
Ексцентрично движение
5 mm
Диаметър на маркуча			3/8 inch
Консумация на сгъстен въздух 100% 450 l/min
Абразивен диск, диаметър		
150 mm
Вход за въздух
1/4” G (R)
Ниво на шум				77 dB (A)
Тегло 				1.40 kg

Пневматичeн виброшлайф за централна аспирация
Номер за поръчка			

BP601

• 2.5 mm

Номер за поръчка		

BP610

• 5 mm

360 лв.
Диаметър на диска 			
152 mm
Работно налягане 			6.3 bar
Присъединителна връзка 		 1/4’’
Минимален диаметър на шланга
10 mm
Консумация на въздух 		
255 l/min
Скорост				11 000 min-1
Ниво на шум 				80 dBa

360 лв.
Ниво на вибрации 			
< 2.5 m/sec2
Мощност 				224 W
Дължина				195 mm
Тегло 					0.8 kg
Изпускател на въздуха през ръкохватката
Велкро подложка: включена в комплекта

Период на промоцията от 1.12.2018 до 31.01.2019 г., или до изчерпване на количествата.
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шлайфове, ленти и дискове за шлайфове

ЛентовИ Шлайфoве

250 лв.
Номер за поръчка			

BP212

Размер на лентата 			
10x330 mm
Грит на лентата				80
Работно налягане 			
6.3 bar
Присъединителна връзка 		 1/4’’
Минимален диаметър на шланга
10 mm
Скорост 				16 000 min-1
Ниво на шум 			83 dBa
Ниво на вибрации 			
< 2.5 m/sec2
Дължина 				260 mm
Тегло 					0.8 kg

265 лв.
Номер за поръчка 			

BP222

Размер на лентата 			20x520 mm
Грит на лентата 			80
Работно налягане 			
6.3 bar
Присъединителна връзка 		 1/4’’
Минимален диаметър на шланга
10 mm
Скорост 				16 000 min-1
Ниво на шум 				85.5 dBa
Ниво на вибрации 			3.2 m/sec2
Дължина 				360 mm
Тегло 					1.1 kg

ЛЕНТА ЗА ШЛАЙФАНЕ ЗА ЛЕНТОВ ШЛАЙФ
R929 10 x 330 mm P40
Номер за поръчка
SAIN-2080
• Проектиран с керамично зърно, за да предложи
най-добрата производителност
• Здрава полиестерна лента, ново поколение SG и
алуминиев оксиден абразив
• За премахване на боя, отстраняване на ръжда, шлайфане
на заваръчни шевове и други
• Размери: 10 x 330 mm
• Диапазон на зърнистост: P40, P50 P60, P80, P120
• Опаковка – 10 броя

0.80 лв. / за брой

ДИСК ЗА ШЛАЙФАНЕ ЗА ВИБРОШЛАЙФ
150 mm 6H P120
Номер за поръчка
SAIN-3452
• Специалното покритие No-Fil предотвратява
образуването на прах
• Висока производителност
• Алуминиево оксидно зърно
• Дисковете Norton Pro се използват за орбитални шлайф
машини и са налични с Ø150 mm и Ø203 mm
• Размери: 150 mm, 6 отвора, P120
• Диапазон на зърнистост: P80, P100, P120, P150, P180,
P220, P240, P280, P320, P360, P400, P500, P600, P800
• Опаковка: 100 броя

0.65 лв. / за брой

*Цените са валидни при поръчка на цяла опаковка от съответния продукт.
Всички посочени цени са с ДДС.
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Колички и Панели за инструменти

Количка за инструменти с 5 чекмеджета
8075 ECO
Номер за поръчка		

KOCE-2106

• Здраво заварена стоманена конструкция на
корпуса - 0.80 mm листова ламарина
• Електростатично прахово покритие
• Система за централно заключване
• Капацитет на товароносимост - 30 кg на чекмедже
• Снабдена  с 2 фиксирани колела, 1 мобилно и 1 със
спирачка на 125 mm
• Метална дръжка
• Подвижен пластмасов плот с разделители
• Чекмеждета:
			
2 броя 100 mm
			
2 броя 125 mm
			
1 брой 200 mm

500 лв.

Панели за окачване на инструменти

* Забележка: панелът се доставя без куки.
Номер за поръчка

Модел

Размери
Дължина x Височина

Цена

KOCE-2061

3000

1680 x 550 mm

KOCE-2062

3005

1100 x 1050 mm

KOCE-2130

3010

1100 x 700 mm

KOCE-2063

3015

1100 x 550 mm

110 лв.
150 лв.
100 лв.
85 лв.

Период на промоцията от 1.12.2018 до 31.01.2019 г., или до изчерпване на количествата.
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Работни маси

Работна маса – 3936
Номер за поръчка

KOCE-2349

• Eлектростатично прахово покритие
• профилна рамка 50 x 50 x 1.5 mm
• Плот 25 mm MDF
• Краката имат гумени подложки, за да се
предотврати надраскване на пода
• Товароносимост: 500 kg

360 лв.

Работна маса с панел за инструменти – 3335
Номер за поръчка

KOCE-2043

• Eлектростатично прахово покритиe
• профилна рамка 50 x 50 x 1.5 mm
• Плот 25 mm MDF
• Горен рафт с 12 броя кутии тип A-150
• Краката имат гумени подложки, за да се
предотврати надраскване на пода
• Товароносимост: 500 kg

650 лв.

Всички посочени цени са с ДДС.
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Ръчни такери
Ръчни такери серия Fun to fix
Rapid М10R			
Номер за поръчка

18 лв.

ISAB-2238

15 лв.

Rapid М20R		
Номер за поръчка

ISAB-2215

ПОДАРЪК

ПОДАРЪК

Кламери R53 / 8 mm – 720 бр.
и ролетка 3 m

Кламери R53 / 8 mm – 180 бр.

Описание: Много добър, лек и лесен за използване
ръчен такер. За тапициране на мебели и декорации с
различни видове плат или текстил.
Работи с кламери R53 / 4-8 mm

Описание: Малък лек такер за декорация на дома и
леки ремонти. Безоткатен. Ергономична форма.
Работи с кламери R53 / 6-12 mm

Rapid М30				
Номер за поръчка

18 лв.

ISAB-1064

Кламери R53 / 10 mm (1200 бр. / кутия)
Номер за поръчка
ISAB-2199

Описание: Идеален такер за работа в дома. Има двой
на функция – захваща както с фини кламери, така и със
скоби за кабел. Регулируема сила на забиване.
Работи с кламери тънък R53 / 6-12 mm и със скоби R36
(R7) / 12-14 mm, за нисковолтови кабели с диаметър
6 mm.

15 лв.

Rapid М40		
Номер за поръчка

4 лв.

ISAB-1040

Описание: Комбиниран такер за фини кламери и пи
рончета с диаметър 1.2 mm. Подходящ е за хоби дърво
делство, декорация и ремонт. Регулируема сила на
забиване. Безоткатен.
Работи с кламери R53 / 6-12 mm и пирончета
Т8 (300) / 15 mm.

Кламери R53 / 10 mm (1200 бр. / кутия)
Номер за поръчка
ISAB-2199

4 лв.

Кламери R53 / 10 mm (1200 бр. / кутия)
Номер за поръчка
ISAB-2199

СКОБИ ЗА ЗАХВАЩАНЕ НА
КАБЕЛИ R36 / 12 (1200 бр. / кутия)
Номер за поръчка
ISAB-1111

6 лв.

ПИРОНЧЕТА R300 / 15 mm
(1000 бр. / кутия)
Номер за поръчка
ISAB-2120

4 лв.
12 лв.

Всички посочени цени са с ДДС.
Период на промоцията от 1.12.2018 до 31.01.2019 г., или до изчерпване на количествата.
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РЪЧНИ ТАКЕРИ

36 лв.

Rapid МS610 Ergonomic
Номер за поръчка

ISAB-2114

Описание: Такер с ергономичен алуминиев корпус. Работи с
фини скоби от серия R13. Уникална технология за изстрелване на
кламера - изключително полезна при работа нагоре или когато
такерът не се движи равномерно по повърхността. Долният
спусък позволява закламеряване на 360 градуса. Безоткатен,
с регулируема сила на забиване. Подходящ за закрепване на
текстил, плакати, етикети и други.
Работи с кламери R13 / 4-10 mm и кламери R53 / 4-10 mm.
Кламери R53 / 10 mm (1200 бр. / кутия)
Номер за поръчка
ISAB-2199

		

4 лв.

Кламери R13 / 10 mm (1100 бр. / кутия)
Номер за поръчка
ISAB-2315

		

4 лв.

Rapid Alu 913 		
Номер за поръчка

48 лв.

ISAB-2065

Описание: Такер с ергономичен алуминиев корпус и стоманени
износващи части. ALU913 е новоразработен такер, който благо
дарение на новата патентована технология Powercurve® на Rapid,
улеснява работата с до 65%, в сравнение с конвенционалните
такери. Има 3-степенен регулатор на мощността на забиване. Този
такер оптимално натоварва потребителя, като намалява умората
в ръката, оптимизира движението и пести енергия. Предназначен
е за домашни ремонти и дейности „направи си сам“, като е подхо
дящ за различни видове тапицерия, декорация, закрепване на
настилки и други.
Работи с кламери R13 / 6-14 mm и пирони Т8 / 15 mm.
КЛАМЕРИ FUN TO FIX R13 / 10+12 mm (1100 бр. / кутия)
Номер за поръчка
ISAB-2218
ПИРОНЧЕТА R300 / 15 mm (1000 бр. / кутия)
Номер за поръчка
ISAB-2120

4 лв.
12 лв.
33

ОПАКОВАНЕ

ПНЕВМАТИЧНИ КЛЕЩИ JK20T779
за кламери JK779 / 8-16 mm
Номер за поръчка

JOSE-1059
JK779

750 лв.
Пневматични клещи JK 35T590
с наковалня
за кламери JK590 / 19-32 mm
Номер за поръчка

JOSE-1566
JK590

1 200 лв.
Пневматични клещи JK 35-590
за кламери JK590 / 16-32 mm
Номер за поръчка

JOSE-2220
JK590

1 320 лв.
Период на промоцията от 1.12.2018 до 31.01.2019 г.
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ОПАКОВАНЕ

Механичен пистолет c.561M

Механична установка B53

за затваряне на капаци на кашони
с кламери JK561 / 15 и 18 mm

за дъна на кашони с кламери

Номер за поръчка

Номер за поръчка

JK53 / 9, 12 и 15 mm

JOSE-2277

JOSE-1001

JK561

JK53

370 лв.
Пневматичен пистолет c.561PN
за затваряне на капаци на кашони с кламери
JK561 / 15 и 18 mm
Номер за поръчка

JOSE-2278
JK561

660 лв.

1560 лв.

Уред JK1219
за опаковане с метален чембер
Номер за поръчка

JOSE-1208

1680 лв.
Всички посочени цени са с ДДС.
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Лепила QS ADHESIVOS

ADHESIVOS

R

MS 200.2 Пистолет за нанасяне на термостопяемо гранулатно лепило за
кашониране и опаковане
Номер за поръчка

QUES-2022

•
•
•
•

• Удобен и професионален уред с разнообразно
приложение
• Ергономичен дизайн
• Не се нуждае от сгъстен въздух
• Подходящ за работа както с лява, така и с дясна ръка
Тегло				1220 g
Захранване			
230V (50 Hz) / 120V (60 Hz)
Консумация на енергия
600 W
Степен на защита		
IP 30
Работна температура		
20 - 200 °C
Време за загряване		
приблизително 5 минути
капацитет на резервоара
250 ml
Дължина на електрическия
кабел				1.8 m

Вградени магнитни крака
Термостат за контрол на температурата
Използва се в комбинация с различни дюзи
Препоръчителни лепила: термостопяемо лепило на
гранули, „възглавнички“ и пръчки 43 mm

1 200 лв.

Лепило за опаковане TERMOLITE A-140
Номер за поръчка
QUES-2021
Характеристика: Термостопяемо лепило с висока произ
водителност и висока устойчивост на топлина, отлична
термична стабилност, кратко отворено време и висока
начална лепливост.
Област на приложение: За сглобяване на крафт хартиени
кутии, табли, малки кутии и опаковки за замрaзяване. Без
обгаряне, без миризма. също така подходящо за залепване
на сламки с РР филм при Tetra-Pak процес. Осигурява
добра адхезия върху необработена крафт хартия, както и
напечатани или лакирани картони.
Цвят: Прозрачен
Вид: Гранули
Опаковка: 20 kg
/ за кг

10 лв.
200 лв. / за опаковка

Полиуретаново лепило за сглобки
Plastipol 555
Номер за поръчка
QUES-2020
Характеристика: Еднокомпонентно полиуретаново ле
пило за дърво с висока адхезивна мощност и отлична
устойчивост на вода - клас D4.
Област на приложение: Широко приложение за голямо
разнообразие от материали – всички видове дървесина,
пластмаси, бетон, стомана, гипс, керамични материали
и др. Подходящо при производство на врати, прозорци,
кофраж и други.
Цвят: Кафяв
Вид: Гъста течност
Опаковка: 0.750 kg
/ за опаковка

13 лв.

Период на промоцията от 1.12.2018 до 31.01.2019 г., или до изчерпване на количествата.
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Повече информация: www.kammarton.com

Лепила Dunlop
Специално предложение
При покупка на 6 опаковки лепило на цената от брошурата
получавате ПОДАРЪК ПИСТОЛЕТ ЗА ЛЕПИЛО
ЛЕПИЛО ЗА ДУНАПРЕН DUNLOP K-76
Номер за поръчка
Прозрачно жълт
Червен			

DUNL-2004
DUNL-2007

Описание: Лепило за дунапрен на основа синтетични
еластомери.
Приложение: Използва се предимно при производството
на легла и матраци. Mоже да се използва за лепене на
филц - филц, филц - вата, филц - нетъкан ватиран материал,
дунапрен - филц, дунапрен - нетъкан текстил. Намира при
ложение в мебелната и тапицерската индустрия.
Вид: Течно
Опаковка: 15 kg

77.50 лв. / за 1 опаковка
465 лв. / за 6 опаковки

ПОДАРЪК
Пистолет за нанасяне на лепило
Номер за поръчка

DUNL-2016

Описание:
• Вместимост на казанчето: 0.500 kg
• Дюза с размер: 1.8 mm
• Макс. работно налягане: 5 bar
• Нипел:  1/4“ външна резба
Пистолетът може да бъде закупен отделно на цена 55 лв.

Специално предложение
СПРЕЙ ЗА ЛЕПЕНЕ НА ДУНАПРЕН DUNLOP J-40
Номер за поръчка

DUNL-2011

Описание: Аерозолно лепило за дунапрен.
Приложение: Използва се предимно при производството на
легла и матраци, в мебелната и тапицерската промишленост.
Предназначено за залепване на дунапрен, филц, вата, нетъкан
памучен материал, дърво и др.
Цвят: Прозрачно жълт
Опаковка: флакон 500 ml

9 лв. / за опаковка
При покупка на 24 опаковки - 7 лв. / за опаковка
Всички посочени цени са с ДДС.
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Повдиганe и укрепванe
Повдигащ механизъм с верига + ръчноводима количка за греда

Специална цена за комплект - 285 лв.
Повдигащ верижен механизъм

Количка за греда

Номер за поръчка			
ANCA-5004
Товароносимост			1000 kg
Височина на повдигане		
3m
Дължина на управляваща верига
1.5 m
Ширина
			137 mm
Височина				334 mm
Дължина
			160 mm
Тегло					11 kg

Номер за поръчка		
ANCA-5052
Товароносимост		
1000 kg
Размер на греда
50 - 220 mm
Ширина
		300 mm
Височина			188 mm
Дължина
		252 mm
Тегло				10.9 kg

134 лв.

166 лв.

Период на промоцията от 1.12.2018 до 31.01.2019 г.,
или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com

Повдиганe и укрепванe
Полиестерни плоски сапани с усилени уши
•
•
•
•

Двупластови
Материал 100% полиестер
Коефициентът на безопасност е 7:1
Работната им температура е от
- 40O С до +100O С
• Произведени са в съответствие с EN 1492-1
и са с кодирани цветове

Всеки сапан е придружен с информационна табела, на която са записани данните на продукта - работно натоварване,
брой, дължина, сериен номер, дата на производство.
Придружени са със Сертификат за качество, Декларация за съответствие и Инструкция за употреба.
Номер за поръчка

Товароносимост
kg

Цвят

Дължина
m

цена

4.90 лв.
5.84 лв.
7.42 лв.

DEMA-5050

1000

1

DEMA-5051

2000

2

DEMA-5052

3000

3

Всички посочени цени са с ДДС.

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

Варна 9000
ул. “Фантазия” 33
тел.: 052 73 58 22/26
varna@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

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

Варна 9000
ул. “Девня” 106
тел.: 052 69 90 80
varna2@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

Бургас 8000
ул. “Пети километър” 50
тел.: 056 81 61 61
burgas@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

Електронен магазин

www.kammarton.com, www.toolsshop.bg

