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ЗАВАРЪчНИ АПАРАтИ

Инверторен заваръчен апарат ESAB за 
МИГ / МАГ и РЕД заваряване 

FABricAtor EM 400iw

Технически характеристики

Заваръчен метод МИГ / МАГ / РЕДЗ 

Захранване V / Hz 3 x 400 / 50 / 60 

Максимално 
натоварване при 40oc A

60% - 400
100% - 310

Диапазон на регулиране A 30 - 400

Заваръчна тел, Ø mm 0.8 - 1.2

Тегло kg 107.5

Размери mm 1035 / 500 / 1015

6 540 лв.

поДАРък
Заваръчен шлем ESAB SAVAGE A40 9 - 13 черен
продуктов номер ESAB-5080

повече информация: www.kammarton.com

с водно охлаждане, състоящ се от токоизточник Fabricator 
EM 400iw, телоподаващо устройство Fabricator Feed 304w, 
свързващи кабели 2 m и заваръчна горелка MXL 411W 4 m.
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ЗАВАРЪчНИ АПАРАтИ

ИнвЕРТоР ESAB roGuE ES 180i Pro cE
продуктов номер ESAB-4972

Технически характеристики

Заваръчен метод РЕДЗ; lift ВИГ

Захранване V 1 x 230

Максимално натоварване 
при 40oc A

25% - 180 
60% - 116
100% - 90

Диапазон на регулиране A 20 - 180

PFc модул да

Тегло kg 8.4

Размери mm 403 / 153 / 264

Оборудван с мрежов захранващ кабел от 3 m и щепсел, ремък за 
носене на рамо, държач за електроди и обратен кабел 3 m със 
скоба.

768 лв.

Период на промоцията от 01.12.2021 г. до 31.01.2022 г. или до изчерпване на количествата.

Всички посочени цени са с ДДС.
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ЗАвАРъчнА МАскА 3M™ SPEEdGLAS™ 

9100V  600 лв.
продуктов номер SPEE-2137
Заваръчните маски (шлемове) 3M™ SPEEdglAS™  отгов а-
рят на изисквани ята на европейски хармонизирани стан-
дар ти En 379 - за защита на очите и  En 175 – за защита на 
лицето. Изработени са от гъвкава пластмаса, издръжлива 
на деформации. Оглавникът е изключително ергономичен 
и осигурява продължителна работа без умора във врата. 
Ушите са добре покрити и предпазени от изгаряне.

Технически характеристики

Модел 9100V
Зрително поле mm 45 x 93
време за превключване от 
светло в тъмно ms 0.1  (+23oc)

отворено време тъмно-
светло състояние ms 40 - 1300

uV / ir защита Постоянна, 
отговаря на din 13

в светло състояние din 3

в тъмно състояние
Регулируемо 

затъмнение  din 
no. 5, 8, 9 -13

Брой фотосензори 3
Активен при вИГ >1 А         

Батерии тип 2 x cr2032 
(литиеви 3 V)

Живот на батериите 2800 часа
Допълнителен фотосоларен 
елемент да

Работна температура oc -5 до +55
Размер на оглавника cm 50 - 64 

ЗАВАРЪчНИ МАСКИ

ЗАвАРъчнА МАскА 3M™ SPEEdGLAS™ 

100V   288 лв.
продуктов номер SPEE-2155

Моделът 100V  е подходящ за почти всички видове зава-
ръчни процеси с изключение на лазерно  рязане / зава ря-
ване и за газо-кислородно ряза не / заваряване. Шлемът е 
отличен при всички позиции на заваряване с изключение 
на тежки зава ръчни операции над глава поради риск от 
прокапване на разтопен метал.

Технически характеристики

Модел 100V

Зрително поле mm 44 x 93

време за превключване от 
светло в тъмно състояние ms 0.1 (+23oc)

отворено време тъмно-
светло състояние ms 100 - 250

uV / ir защита din 12 (постоянно)

в светло състояние din 3

в тъмно състояние din 8-12 

Батерии тип 2 x cr2032 
(литиеви 3 V)

Живот на батериите 1500 часа

при всяка закупена маска получа вате 

поДАРък  1 брой вътрешна и 2 броя външни предпазни слюди.
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сЕА trEoStAr 1800
Монофазен, мултипроцесен инверторен токоизточник. Със своите компактност и високи заваръчни характеристики, 
при работа с всички материали, той е универсална машина за целите на лекото производство и ремонтната дейност. 
Предназначен за МИГ / МАГ, ВИГ И РЕД заваряване. В комплект с МИГ / МАГ горелка и кабел маса.

ЗАВАРЪчНИ АПАРАтИ

Технически характеристики

процес МИГ / МАГ

Захранване V 1 х 230

Максимално допустимо натоварване
20% цикъл на натоварване, при 40oс
60% цикъл на натоварване,  при 40oс
100% цикъл на натоварване, при 40oс

A
175
115
100

напрежение на празен ход V 60

Диапазон на регулиране на тока A 10 - 175 

Тегло на токоизточника kg 16

клас на защита iP 23 S

2 480 лв.

при всяка закупена машина 

получа вате поДАРък 

ролка тел ESAB oK Aristorod 

12.50, 0.8 mm, 5 kg.

тЕхНИКА ЗА РЪчНО ПЛАЗМЕНО РяЗАНЕ

cEA SHArK 75
Мощна, здрава и компактна машина за ръчно плазмено рязане. Най-ефективното решение за пълно задоволяване на 
нуждите от рязане на средно и леко натовареното производство. В комплект с плазмена горелка 6 m и кабел маса 4 m.

4 590 лв.

Технически характеристики

Захранване V 3 х 400

Максимално допустимо натоварване
40% цикъл на натоварване, при 40oс
60% цикъл на натоварване,  при 40oс
100% цикъл на натоварване, при 40oс

A 70
65
55

Диапазон на регулиране на тока A 20 - 70 

препоръчителна дебелина на рязане mm 20

Максимална дебелина на рязане mm 25

Разделителен срез mm 30

пробиване mm 15

Тегло на токоизточника kg 23

клас на защита iP 23 S
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ЗАВАРяВяНЕ И РяЗяНЕ

РЕЗАк r8™  ЗА пРопАн 240 лв.
комплект дюзи /режеща + подгряваща/ по избор
	r8™ е здрав резак с инжекторна система за прецизно смесване на кислород и пропан с по-високи характеристики за 

безопасност. 
	r8™ е идеално решение за всички индустриални приложения за рязане.
	Капацитет на рязане до 300 mm.
	Здраво и ковано тяло / глава за по-дълъг живот на продукта.
	Добре проектирана и ергономична дръжка за по-добър захват.
	Поради късата дължина на резака е възможно да се използва в тесни зони. 
	Работи с дюзи 459 за пропан.
	r8™ напълно отговаря на изискванията на En iSo 5172 и е произведен в съответствие със системата за управление на 

качеството iSo 9001.

Резак до 300 mm за PB (r8 510 / 90) 
продуктов номер Auto-1302

Защитните очила на ESAB съчетават най-високите стан-
дарти за безопасност и защита на очите с отлични харак-
теристики за комфорт на потребителя. това гарантира, 
че очите са оптимално защитени по време на операции. 
Всички очила ESAB използват поликарбонат, осигуряващ 
защита срещу удар, както и uV лъчи, инфрачервени лъчи 
и видими отблясъци. Осигурява защита не само срещу 
ir/uV лъчи, но и срещу видимата светлина по време на 
газо-кислородно заваряване или рязане.

Режеща дюза по избор, PB, различни размери 
за диапазон 3 - 100 mm
подгряваща дюза, PB, 3 - 100 mm
продуктов номер Auto-1029

поДАРък

очила  WArrior Spec затъмнение diN5
продуктов номер ESAB-4346
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Акумулаторен ъглошлайф Milwaukee M18FSAG125X-0 505 лв.
	Безчетков PowErStAtE™ мотор.
	redlink plus™ - интелигентна система, предотвратяваща претоварване на машината и батерията. Дава допълнителна 

мощност на машината при големи натоварвания.
	Система Fixtec за смяна на консуматива без допълнителни инструменти.
	Антивибрационна странична ръкохватка.

продуктов номер  MiWK-4874       
напрежение   18 V
капацитет на батерията li-ion 
обороти на празен ход 8500 min-1

Диаметър на режещия диск 125 mm
Дълбочина на рязане  33 mm
Тегло    2.7 kg
окомплектовка  машина

АКУМУЛАтОРНИ ИНСтРУМЕНтИ

при покупка на ъглошлайф 

M18FSAG125X-0 може да закупите 

безцветни защитни очила Milwaukee 

нА спЕцИАлнА цЕнА  2 лв.
продуктов номер  MiWK-4975
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комплект куфари Milwaukee PAcKouttM   600 лв.
	Комплектът се състои от 3 куфара, изработени от удароустой чиви 

полимери. Изключително удобен при изкачване по стълби, благода-
рение на колелата с голям диаметър.

продуктов номер  MiWK-3030
Диаметър на колелата  228 mm
клас на защита   iP65
Подсилени с метал ъгли, закопчалки и голяма телескопична дръжка.
Подсилена с метал точка на заключване.
Допълнителни органайзери в куфарите.
Обособено място за поставяне на чип за проследяване onE-KEY ticK.
Възможност за надграждане с други продукти от системата PAcKout, 
както и подложка за прикрепяне на Hd куфари.

СИСтЕМИ ЗА СЪхРАНЕНИЕ

при покупка на комплект куфари PAcKouttM може да 

закупите куфар с битове и свредла - 50 части 

нА спЕцИАлнА цЕнА  5 лв.
продуктов номер  MiWK-2992

повече информация: www.kammarton.com
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Пневматичната ъглова турбинна шлайфмашина gtg40 продължава да задава стандартите в индустрията. Благодарение 
на своя едностъпков турбинен мотор, инструментът върши работата максимално бързо. Предоставяйки невероятна 
мощност за своя размер и тегло, gtg40 е решението за най-натоварените приложения при шлайфане. това се допълва от 
изключително дълъг експлоатационен живот и устойчивост на инструмента.

ИнДусТРИАлнА ТуРБИннА шлАйфМАшИнА GtG40

продуктов номер   AtLA-2359 
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
Дължина    309 mm
Тегло     4.00 kg
Произведенa в Швеция

3 900 лв. поДАРък 
въздухоподготвителна група MAXi F/r 1” /продуктов номер AtLA-3890/ 

и предпазни очила Atlas copco.

въЗДухопоДГоТвИТЕлнА ГРупА Midi
Проектирана да обработва правилно въздуха за всички видове пневматично оборудване, използвани в индустрията днес, 
Midi е подходяща за повече от 90% от гамата инструменти на Atlas copco и е най-добрият избор за монтажни инструменти, 
ударни инструменти, бормашини и шлайфмашини. Омаслителят гарантира, че правилното количество масло се подава 
към пневматичния мотор на инструмента.

продуктов номер   AtLA-3892
Модел     Midi-FrL-1/2 
конектор BSP    1/2 in
Максимален дебит   65 l/s
филтър    5 µm
Произведена в Германия

фИлТъР  РЕГулАТоР  МАноМЕТъР  оМАслИТЕл

330 лв.

повече информация: www.kammarton.comПериод на промоцията от 01.12.2021 г. до 31.01.2022 г. 

Всички посочени цени са с ДДС.
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Технически характеристики

Модел KS 10000E-1/3

Mаксимална мощност (230 V) kw 8.0

номинална мощност (230 V) kw 7.5

Mаксимална мощност (400 V) kw 8.0

номинална мощност (400 V) kw 7.5

Гориво бензин

вместимост на резервоара l 25

време на автономна работа 
при 50% натоварване h 15

старт електрически

Размери, Д / ш / в mm 680 / 545 / 550

Тегло kg 88

Изводи A / V 1 х 16 / 400
1 х 32 / 230

ГЕнЕРАТоР KS 10000E - 1/3

поДАРък 
удължителна макара KS cr-15M, комплект колела и дръжки и 1 литър масло.

БЕНЗИНОВИ ГЕНЕРАтОРИ

2 220 лв.



Период на промоцията от 01.12.2021 г. до 31.01.2022 г. или до изчерпване на количествата. Всички посочени цени са с ДДС.12

БояДЖИйскА сИсТЕМА вИсоко нАляГАнЕ нА сТойкА 

GrAco 290 cLASSic    3 235 лв. 

Технически характеристики

Модел ultraMax Handheld с батерия
Може да се използва за бои на основата на разтворители 

контрол на налягането 

Диапазон на работното налягане 3.4 до 13.5 МРа (34 до 135 bar)
поддържани типове дюзи rAc X FFlP
поддържани размери дюзи 0.02 - 0.04 cm 
включени в комплекта дюзи FFlP410 и FFlP514
включени в комплекта еластични съдове за боя FlexLiner 4
Тип на захранване С акумулаторна батерия
включени в комплекта акумулаторни батерии - 2 броя Литиево-йонни dеwAlt 18 V - Max compact 2.0 ah Xr
включена в комплекта филтърна цедка Цедка 60 и 100
пълна ремонтопригодност 

система Proconnect 

включена в комплекта чанта за съхранение 

uLtrAMAX HANdHELd  

Безвъздушен акумулаторен пистолет високо 
налягане за бои на водна основа и на база 
разтворители.
продуктов номер GrAc-4360 

1 428 лв. 

БОяДЖИйСКА тЕхНИКА

Технически характеристики

Бутална помпа:
Електрическо захранване  220 V
Максимално работно налягане 230 бара
Максимален дебит   1.8 l/min
Максимална дюза за работа  0.021”
Двигател с мощност   0.46 kw 
Тегло     17 kg

комплектовка:
•	 Помпа	комплект	на	стойка
•	 Смукател	в	комплект	с	филтър	
•	 Кабел	за	електрическо	захранване	-	3	m
•	 Шланг	за	боя	(250	bar)	-	15m	х	1/4”
•	 Рециркулационен	тракт	комплект
•	 Пистолет	FTX	комплектован	с	дюза	RAC	X	(517)	и	

дюзодържач
•	 Филтър	за	боя	към	помпата	и	филтър	за	боя	към	

пистолета
•	 Масло	TSL	за	смазване	на	бутален	прът	от	помпена	

част - 1 тубичка 0.25 l 
•	 Раздвижен	ключ

приложения: лакове, емайлак, уретани, алкидни, по-
ли уретанови, епоксидни и цинкепоксидни покрития, 
латекс и бои на водна основа.
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характеристики на изпомпвания флуид:

•	 Максимална температура на флуида до 90oС за nBr работни колела
•	 Неагресивни течности, несъдържащи абразивни примеси и частици
•	 Максимална дълбочина на засмукване: 6 m
•	 Дебит 30 l/min

ZuWA модел uNiStAr е предназначен за:

•	 Изпомпване	на	масла	и	деривати	на	петрола	–	нафта	и	други
•	 Изпомпване	на	антифриз,	растителни	масла
•	 Изпомпване	на	техническа	вода,	морска	вода

ИМпЕлЕРнА поМпА uNiStAr/V 2001-A /двупосочна/
продуктов номер  ZuWA-2006

ПОМПИ

217 лв. 



Период на промоцията от 01.12.2021 г. до 31.01.2022 г. или до изчерпване на количествата. Всички посочени цени са с ДДС.14

ПОМПИ

Дренажната помпа wEdA d30n намира приложения в 
из граждане на тунели, деривации, добив и строителство.

Технически характеристики
Q max максимален дебит 50 m³/h
H max максимален напор 24 m
Размер примеси  до 7 mm
Тегло    20 kg
напрежение   230 V
номинална мощност  2 kw
Макс. eнергопотребление 2.6 kw
Регулатор за ниво (поплавък)

ДРЕнАЖнА поМпА  WEdA d30N
продуктов номер  WEdA-2005

3 666 лв. 
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МАШИНИ ЗА ОПАКОВАНЕ

MАшИнА ЗА опАковАнЕ нА пАлЕТИ със сТРЕч 
фолИо - пАлЕТИЗАТоР

Модел ЕККО 202  5 898 лв. 
продуктов номер  NoXo-2023

•	 Опънът	на	фолиото	се	настройва	чрез		механична	спирачка.
•	 Височината	на	опаковане	до	върха	на	палета	се	регулира	автоматично	с	

фотоклетка.
•	 Въртящата	се	платформа	винаги	спира	на	едно	и	също	място.
•	 Регулиране	 на	 скоростта	 на	 движение	 на	 ролката	 със	 стреч	 фолио/

диспенсъра нагоре и надолу и на въртящата се платформа, с цел постигане 
на оптимален вариант на припо криване на стреч фолиото върху палета. 

Технически характеристики
Диаметър на въртящата се платформа  1500 mm (опция 1650 mm)
Тегло на палета     2000 kg 
височина на опаковане   2200 mm / 2400 mm

Настройване и  запа метяване 
на различни  параметри. 
Избор на различни режими. 

РЪчНИ ИНСтРУМЕНтИ ЗА чЕМБЕРОВАНЕ С ПОЛИ-
ПРО ПИЛЕНОВА (РР) И ПОЛИЕСтЕРНА (РЕт) ЛЕНтА

Произвежданите от швейцарската фирма StrAPEX ръчни акумулаторни инструменти са единствените в света инструмен-
ти, притежаващи сертификат tÜV - отговарят на най-високите стандарти за качество и гарантират безопасна работа за 
потребителя.

Модел STB 73  4 422 лв. 
продуктов номер  StrA- 2428

този инструмент е универсалното икономично решение за вашия бизнес. Ръчен инструмент за опаковане с РР и РЕт лента, с 
възмож ност за избор между три режима на работа   автоматичен, полуавтоматичен и ръчен. 
Силата на обтягане е 400 - 2500 n, работи с РР и РЕт лента с ширина 9 - 16 mm.
предимства:
•	 	Безпроблемна настройка на силата на обтягане и времето за слепване
•	 	Преносими инструменти с три режима на работа
•	 	Нивото на заряд на батерията се индикира на панела



Период на промоцията от 01.12.2021 г. до 31.01.2022 г. или до изчерпване на количествата. Всички посочени цени са с ДДС.16

МАшИнА ЗА опАковАнЕ с ТЕРМосвИвАЕМо фолИо 

coMPAcK 5800i  2 630 лв. 
продуктов номер  MPAK-2039

•	 Едностепенна	 свиваща	 система.	 Свива	 и	 запечатва	 едно-
временно, изисква само един оператор.

•	 Прецизна	настройка		на	температурата	на	свиване.	

•	 Магнитно	задържане	на	капака	и	таймер.
•	 Опаковъчно	 решение	 за	 малък	 и	 среден	 обем	 на	 произ-

водството.

МАШИНИ ЗА ОПАКОВАНЕ

полуАвТоМАТИчнА МАшИнА ЗА опАковАнЕ нА МАлкИ И сРЕДно ГолЕМИ пАкЕТИ 
с полИпРопИлЕновА /РР/ лЕнТА

Модел AS-50  1 030 лв. 
продуктов номер  PAcK- 2214

Технически характеристики

Тип на лентата
PP 
(полипропиленова)

широчина на  лентите 5.0 - 15.0 mm

начин на залепване термично

сила на опън от 50 до 500 n

настройка на опъна електронно

време за един опаковъчен 
цикъл

< 3 секунди

Минимален размер на 
продукта ш х в

60 х 20 mm
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полуАвТоМАТИчнА опАковъчнА МАшИнА 

Модел МАР25  30 000 лв. 
продуктов номер  PAcK- 2126
Опаковането в модифицирана атмосфера (MAP) е технология, раз-
работена, за да гарантира, че опакованите хра нителни про дукти 
ще останат свежи и привлекателни възможно най-дълго време.
При запечатване на хранителния продукт в опаковка, съдържаща 
газове в контролирани пропорции, се забавя процесът на окис-
ля ване и растежът на микробите. това е основната идея на опако-
ването в модифицирана атмосфера.
Опаковането в модифицирана атмосферата осигурява по-дълъг 
срок на годност, запазва аромата и цвета на продуктите.
MAP25 е:
•	 Сертифицирана	по	световните	промишлени	стандарти
•	 Спестява	разходи	на	промишлени	производители
•	 Изградена	от	висококачествени	компоненти
•	 Съвместима	с	дистанционен	достъп	през	интернет
•	 Лесна	за	употреба
•	 Ефективна,	адаптивна,	иновативна
•	 Работи	в	ограничено	пространство
Устройството за термично залепване MAP25 е полуавтоматично. 
Особено удачно е в хранителната про мишленост за вакуумно и 
MAP опаковане на различни хранителни продукти.
Уплътнителят за тарелки херметически запечатва спе ци ални 
пласт  масови контейнери, използвайки гъвкав филм. Докато 
се запечатва, в контейнера може да се постигне добро ниво на 
вакуум, както и вкарването на различни видове инертни газове.
Масовата гама на MAP25 се произвежда от неръждаема стомана. 
Всички части на устройството позволяват лесно почистване. 
Електрическата система на MAP25 е напълно водоустойчива, 
позволяваща работа на уреда във всякаква среда или работно 
състояние.
Устройството се състои от една или повече уплътняващи пристав-
ки за различни формовани и оразмерени тави за запечатване.
Лекотата на смяна на приставките за запечатване на тарелки 
прави използването на уреда изключително гъвкаво, особено 
в компаниите, където производствената продукция се характе-
ризира  с различни размери и форми на тарелките.
Голямо количество хранителни продукти може да бъде опако-
вано с тази машина или за незабавно разпространение или за 
допълнителна термична обработка като замразяване, пастьо ри-
зация и други.

Технически характеристики

Захранване 400 V, 50 Hz, 3/n/PE

консумация 6.0 kw max

вакуум помпа 60 m³/h

консумация на въздух
7 nl за цикъл, 
30 nl /min., 6 bar

налягане на газа 2 - 6 bar

контролираща система 24 Plc

Габаритни размери 650 x 1090 x 1720 mm

Тегло вкл. помпата 200 kg

ширина на филма 470 mm max

Диаметър на ролката на 
филма

76 mm

капацитет 2 - 6 цикълa в минута

МАШИНИ ЗА ОПАКОВАНЕ

полуавтоматичната машина МАР25 оборудвана 
със СИВА ваккум помпа 60 m3/h и инструмент тип 
2.2-155 х 197 mm за 4 тарелки на цикъл.
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пИсТолЕТ cN-57E 594 лв.
за пирони Ø 2.1 - 2.3 / 25 - 57 mm

продуктов номер  APAH-2035

приложение: При производство на сглобяеми къщи; за 
поставяне и покриване на подпори и ръбове; покритие 
на стени; покривни конструкции; сглобки за направа на 
огради, паркет, крепежни елементи; опаковане на голе ми 
товари; за облицовки; за производство на дървени опа-
ковки и кутии, скари, палети, кофражи и други.

спецификация: Професионален добре балансиран пис-
толет с барабан, за гладки, вити и рингови пирони. Лек 
пнев матичен инструмент, с ергономичен дизайн и бърз 
бута лен механизъм. Проектиран за големи натоварвания, с 
протектор срещу случайно произведен изстрел и гумирана 
дръжка за по-удобен захват.

ПНЕВМАтИчНИ ПИСтОЛЕтИ

Технически характеристики

Работно налягане на въздуха 5 – 7 bar

Диаметър на телта на пироните 2.1 - 2.3 mm

Дължина на пироните 25 – 57 mm

наклон на пироните 16˚

капацитет на магазина 300 – 400 пирона

Дължина / широчина / височина 285 / 135 / 285 mm

Тегло 2.5 kg

пИсТолЕТ Lu-8016F 162 лв.
за кламери 80 / 6 – 16 mm

продуктов номер  APAH-2027

приложение: Производство и тапициране на мебели; про-
из водство на врати и прозорци; закламеряване на талашит, 
мукава, пластмаси, пресовани материали; производство 
на дървени рамки; ремонт на обувки; за декориране, 
опаковане и други.

спецификация: Пневматичен тапицерски пистолет за 
кла мери. Инструмент с ниско тегло, долно зареждене на 
магазина, метална горна капачка, гумирана дръжка, удо-
бен спусък за работа с два пръста. Магазинът има палец 
за лесно отваряне и бързо зареждане. В задната част на 
корпуса има отвор, за предотвратяване на мазни петна 
върху детайла.

Технически характеристики

Работно налягане на въздуха 4 – 7 bar

кламер - широчина и размери 12.8 / 0.91 x 0.71 mm

кламери дължина 6 – 16 mm

серия на консуматива 80 / JK680 / 8

капацитет на магазина 140 кламера

Дължина / широчина / височина 219 x 43 x 144 mm

Тегло 0.88 kg

Период на промоцията от 01.12.2021 г. до 31.01.2022 г. или до 
изчерпване на количествата.

Всички посочени цени са с ДДС.
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ПОДАРЪчНИ КОМПЛЕКтИ

съдържание: 

2101g-160iP    Клещи резачки 160 mm

BE-8220Sl      Отвертка Ergo права 0.5 x 3.0 x 100 1000 V Slim

BE-8050Sl      Отвертка Ergo права 1.0 x 5.5 x 125 1000 V Slim

BE-8620Sl      Отвертка Ergo PH-2 x 100 1000 V Slim

подарък: отварачка за бутилки

съдържание: 

2628 S-180      Клещи универсални 180 mm 1000 V

BE-8040Sl       Отвертка Ergo права 0.8 x 4.0 x 100 1000 V Slim

BE-8610Sl       Отвертка Ergo PH-1 x 80 1000V Slim

подарък: отварачка за бутилки

коМплЕкТ 2 броя оТвЕРТкИ И клЕщИ 
унИвЕРсАлнИ 180 mm 1000 V 
BAHco oriG-2628S-BESL2

коМплЕкТ 3 броя оТвЕРТкИ 1000 V И 

клЕщИ РЕЗАчкИ 160 mm  

BAHco oriG-2101-BESL3 60 лв. 60 лв.



Период на промоцията от 01.12.2021 г. до 31.01.2022 г. или до изчерпване на количествата. Всички посочени цени са с ДДС.20

МАРКИРАщИ ВИНИЛНИ ЛЕНтИ С ОБщО 
ПРЕДНАЗНАчЕНИЕ

Използват се при некритични приложения: вертикална маркировка, около оборудване с предупредителни цели, като цветен 
код, за пакетиране и други. Ширина на ролките 50 mm / дължина 33 m.

3M™ 766 и 3M™ 767 са подходящи за маркиране на оборудване върху стени, колони, пилони и в зони с леко движение. 
червено-белите и жълто-черните ивици на лентата предупреждават за внимание. Може да се използват за временна 
маркировка на пода около разливи. червено-бялата лента се препоръчва за маркировка около пожарогасители и аптечки, 
а черно-жълтата - около рампи, отвори и стълби.
Специалната подложка прави виниловата лента идеална за използване върху извити и неравномерни повърхности. Отлепя 
се лесно и чисто при нужда, което пести средства за почистване.

15 лв.

15 лв.

3M™ 764 жълта - икономична опция PVc лента за приложения като цветно кодиране, пакетиране и маркиране на 
безопасността. Проектирана, така че да е достатъчно устойчива при леко износване, като същевременно осигурява сигурна 
адхезия към много повърхности. При нужда се отлепя чисто и бързо, което е голямо предимство пред маркирането с боя.

само сега при покупка на 6 броя ленти с общо предназначение получавате 
допълнителна отстъпка 5%.

11 лв.
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МЕхАНИчЕН тАКЕР ЗА КАБЕЛИ

предимства и спецификация: 
•	 Професионален	инструмент,	специализиран	за	бързо	и	лесно	инсталиране	на	нисковолтови	кабели	(под	50	V)	с	диаметър	

до 6 mm.
•	 40%	по-малко	усилие	на	ръката	по	време	на	работа,	благодарение	на	патентованата	технология	на	спусъка	за	лесен	натиск,	

при изстрелване на скоби, с тристепенен регулатор на силата на удара.
•	 Изработен	изцяло	от	стомана,	със	закалени	износващи	се	части.	
•	 Задвижващият	 механизъм	 и	 подлистовите	 пружини	 са	 подплатени	 с	 полиуретанови	 възглавнички,	 което	 намалява	

износването и разкъсването им и удължава експлоатационния живот на инструмента.
•	 Уникалният	водач	осигурява	непрекъснато	насочване	на	консуматива	във	вертикално	положение,	така	че	двете	крачета	

на скобата да проникват в материала едновременно.

Такер r36    
предназначен за кабели Ø 6 mm
продуктов номер  iSAB-1008

Технически характеристики

скоби дължина 10, 12 и 14 mm
серия на консуматива скоби r36
капацитет на магазина 84 скоби
Тегло 0.85 kg

приложение: Предпочитаният инструмент за прециз но 
закрепване на кабели от кабелни оператори, телекомуни-
кационни компании, при изграждане на компютърни 
мре жи, а също така и полезен инструмент за всяко дома-
кинство.

НОЖОВЕ

нож от неръждаема стомана, в калъф 
MorAKNiV 1-2000 

продуктов номер  LuNA-3358  
Универсален нож с профилно шлифовано острие. 
Шведската неръждаема стомана е с най-високо качество, 
закалена и обработена във фабриката в градчето Мора, по 
тайна рецепта на компанията.

ИЗМЕРВАтЕЛНИ ИНСтРУМЕНтИ

шублер с дълбокомер 
Limit 150 mm неръж. KEY
продуктов номер  LuNA-2003   
•	 Шублер механичен. 
•	 Изработен от неръждаема инструментална стомана с 

бутон. 
•	 Закален, с матирана хромирана скала. 
•	 Градуиран в mm и inch. 
•	 С дължина на крачето 38 mm. С дълбокомер. 
•	 По din 862.

100 лв.

61 лв.

35 лв.



спЕцИАлно пРЕДлоЖЕнИЕ!

Технически характеристики

Модел Sr 500 Sr 500 EX Sr 700

продуктов номер SuNd-3055 SuNd-3019 SuNd-3065 

Режим на работа 175 l/min и 240  l/min 175  l/min и 225 l/min 175 l/min и 225  l/min
Батерия литиево-йонен тип Std – 2.2 Ah, Hd – 3.6 Ah 2.1 Ah 2.2 Ah
време за зареждане на батерията Std – 1.5 часа, Hd – 2 часа 2 часа 2 часа

филтри, които могат да бъдат 
използвани със системата

Sr 510 (P3), Sr 710 (P3), 
Sr 515 (ABE1), Sr 518 (A2), 

Sr 597 (A1BE2K1)

Sr 510 (P3), Sr 710 (P3), 
 Sr 515 (ABE1), Sr 518 (A2), 

Sr 597 (A1BE2K1)
Sr 510 (P3), Sr 710 (P3)

Тегло 1350 g 1840 g 1100 g

към всяка закупена система получавате като поДАРък по избор!

Sr 500 Sr 500 EX Sr 700

сИсТЕМИ с пРИнуДИТЕлно поДАвАнЕ нА фИлТРИРАн въЗДух
Sr 500 и Sr 700 са системи за филтриране и подаване на въздух, зaхранвани от батерия, са част от системите за принудително 
подаване на въздух, одобрени в съответствие с En 12941 и Еn 12942. Системите са снабдени с филтри и дихателен шланг, през 
който филтрираният въздух се доставя до качулката / шлема / каската / маската. Системите са оборудвани с два филтъра. 
Управлението се осъществява само с един бутон за включване, изключване и избор на работен статус. 
Предлага се и модел Sr 500 EX за работа в потенциално експлозивна среда (АтЕх directive 94/9/Ec). En 12941 Еn 12942  

каска Sr 580 в комплект с шланг за Sr 500 шлем  Sr 570 с шланг

Реална стойност 697 лв.Реална стойност 895 лв. 

1 600 лв. 2 800 лв. 1 220 лв.
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Всички посочени цени са с ДДС.

повече информация: www.kammarton.com

лИчнИ пРЕДпАЗнИ сРЕДсТвА И РАБоТнИ оБлЕклА

АнТИфон ZEKLEr 401
продуктов номер 
SKYd-2500

ЗАщИТнИ очИлА BM18 
продуктов номер
SKYd-2532 с прозрачни лещи

РАБоТнИ РъкАвИцИ MoNtE 
продуктов номер
SANG-2359 размер 10

пРЕМИуМ коМплЕкТ с пРАхов И 

хИМИчЕскИ фИлТъР         75 лв.
продуктов номер 
SuNd-3074

•	 Полумаска Sr 100 M/l
•	 Прахов филтър Sr 510 (P3)
•	 химически филтър Sr 217 (А1)
•	 Прахов префилтър Sr 221 – 5 бр.

•	 Почистваща кърпичка
•	 Префилтър държач
•	 Кутия за съхранение

•	 EN	352-1
•	 Тегло	–	227	г
•	 SNR	-	26	dB

•	 Изработени	от	лицева	козя	кожа	и	гръб	
 от текстил, пристягане с щрифел с велкро
•	 Подсилени	върхове	на	пръстите
•	 CE	EN	ISO	420,	EN	388

•	 Поликарбонатни	лещи	с	покритие	
срещу надраскване

•	 UV	защита;	Тегло:	23	г
•	 EN	166

1.90 лв. 3.80 лв.23 лв.

ЗИМЕн коМплЕкТ якЕ И полуГАщЕРИЗон
Модел 3030
външна тъкан: 100% памук, 240 г/м2

вата: капитонирана 100% полиестер 150 г/м2 на предните 
части и гърба на якето и 120 г/м2 на ръкавите на якето и полу-
гащеризона
хастар: 100% полиестер
Размери: S - 3Xl
EN iSo 13688
яке - закопчаване с цип, покрит с пластрон, два джоба на гър-
дите с капаци и закопчаване с лента велкро, два долни вътрешни 
джоба, сваляща се топла качулка. 
За модел 3030-01 – ластични маншети на ръкавите
За модел 3030-02:
- ръкавите завършват с маншет с копче;
- светлоотразителна лента на гърдите, гърба и ръкавите.
полугащеризон - закопчаване отпред с копчета, два долни стра-
нични джоба, джоб с цип на платката на гърдите, покрит с капак 
и закопчаване с лента велкро, един заден и един инструментален 
джоб на десния крачол
За модел 3030-02: светлоотразителна лента на крачолите.
продуктов номер / цвят

3030-01 Тъмносиньо / кралскосиньо 70 лв.
3030-02 Тъмносиньо / кралскосиньо и 

светлоотразителна лента 71 лв.



Период на промоцията от 01.12.2021 г. до 31.01.2022 г. или до изчерпване на количествата. Всички посочени цени са с ДДС.24

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


