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ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Дозиращо сензорно устройство за Дезифектант за ръце ComaC
Благодарение на тази стойка може да се създаде санитарна станция на всяко място. Колоната е идеална за поставяне във 
фоайетата на компании, търговски центрове, супермаркети, кафенета, училища, болници и навсякъде, където има нужда 
от борба с разпространението на микроби. Разпределението на дезинфектиращия гел за ръце се активира автоматично 
от сензор. Просто и безопасно: когато поставите ръцете си отдолу, дозаторът отпуска предварително зададено количество 
дезинфектант като се избягва директен контакт с повърхностите. Колоната е проектирана с вградени скоби, които позволяват 
монтирането на стена, в случая основата трябва да бъде премахната.
В допълнение, дозаторът е снабден с многократна бутилка с капацитет от 1 литър, така че да може да се пълни с всякакъв 
вид дезинфектиращ гел.

технически характеристики

размери на колоната, Д / в / Ш 278 / 1450 / 256 mm 

размери на основата, Д / Ш 433 / 400 mm

тегло общо 15.5 kg 

Характеристики на диспенсъра:

•	 Многократна	бутилка	за	гел	-	1	l
•	 Светодиодна	лампа
•	 Материал	на	диспенсъра	-	пластмаса
•	 Батерии:	DC	6V(LR6	X	4)
•	 Две	възможни	настройки:	
-	Единична	доза	(около	1100	дози)
-	Двойна	доза	(около	550	дози)

Характеристики на колона / стойка:

•	 Материал	на	колоната	-	гланцово	боядисана	стомана
•	 Тава	за	капки
•	 Максимална	стабилност	на	пода	с	подвижната	основа

504 лв.



Период на промоцията от 15.11.2020 г. до 15.02.2021 г. или до изчерпване на количествата. Всички посочени цени са с ДДС.4

ПРЕЧИсТВАТЕЛИ 
НА ВЪЗДУХ

PureDirect™ - патентована технология

Независимо лабораторно тестване потвърждава, че двойният 
въздушен поток на патентованата технология PureDirect™, 
разпределя	въздуха	по-равномерно	в	цялата	стая.	
•	 PureDirect™ двоен поток иновативен и ефекасен
•	 разделител на въздуха 70 / 30 за оптимална  дистрибуция
•	 въздуховоди доставят насочени въздушни потоци
•	 аксиален вентилатор осигурява оптимално всмукване
•	 360o пречистване DuPont™ филтрация и ултравиолетова 

стерилизация.

технически характеристики

Модел пречиствател на въздух Z-3000 Z-2000 Z-1000

номер за поръчка ISAB-2356 ISAB-2357 ISAB-2358
SensorPod™ монитор   -
индикатор за качеството на въздуха   -
технология PureDirect™   

нива на филтриране 4 4 3
Големина Голям среден Малък
Покритие на помещението m² до 70 до 35 до 23
автоматичен режим / нощен режим   -
сензорни бутони за управление   -
скорости на вентилатора 5 4 3
размери cm 26 x 73 22 x 57 20 x 45
тегло kg 5.7 4.1 3.5

Цена 699 лв. 499 лв. 299 лв.

новото иМе на ЧистиЯ възДуХ в офиса 
и у ДоМа 
TruSens™	предлага	3	модела	пречистватели	на	въздух,	обо-
рудвани	с	консумативи	за	филтриране	на	4	нива,	което	поз-
волява да поемете контрола върху въздуха, който дишате. 
TruSens™ помага за премахването на полени, миризми, ЛОс 
газове,	 пърхот	от	 домашни	любимци,	 плесенни	 спори,	 пра-
хови	акари,	бактерии	и	още	много	други	замърсители	от	въз-
духа около Вас.Z-2000 Z-3000 Z-1000

PuReDIReCt™	ДвоЕн	поТок

РАЗДЕЛИТЕЛ НА ВЪЗДУХА

ВЪЗДУХОВОДИ

АКсИАЛЕН ВЕНТИЛАТОР 

360o	прЕчиСТванЕ	DuPont™
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индикатори за подмяна на филтрите 
Всички пречистватели на въздух  TruSens™ имат индикатори 
за подмяна на филтрите и UV крушката.
Това спомага много за поддържане на оптимална работа на 
пречиствателя.

Приблизителни стойности на живот на консумативите, 
при употреба  за 12 часа на ден

•	 Филтър	с	активен	въглен:	3	-	4	месеца	
•	 Филтър	HePA:	12	-	15	месеца	
•	 uV	крушка:	2	-	3	години

SensorPod™ - монитор за качеството на въздуха
•	 SensorPod™ постоянно измерва качеството на въздуха и комуникира с 

пречиствателя чрез радио честота. 
•	 SensorPod™ се поставя на разстояние от пречиствателя, за да се осигури 
по-добро	покритие	и	по-точно	отчитане	на	показателите	за	цялата	стая.	

•	 пречиствателят	се	адаптира,	в	 зависимост	от	подадените	данни,	 за	да	
оптимизира нивата на захранване на въздух в стаята. 

•	 наличен	за	моделите	Z-3000	и	Z-2000.

DuPont™ филтрация - 4 нива на пречистване на 360o 
Филтърът	е	в	основата	на	пречистването	на	въздуха.	комбинираният	фил-
тър на TruSens™	е	проектиран	да	улавя	микроскопични	частици,	алерге-
ни,	летливи	органични	съединения	(ЛоС)	и	неприятни	миризми.

•	 Перящ се предфилтър	улавя	по-големи	частици	като	прах	и	животин-
ски	косми	(само	за	модели	Z-3000	и	Z-2000)	

•	 филтър с активен въглен	премахва	от	въздуха	различни	газове	и	ми-
ризми. 

•	 HEPa филтър	(High	efficiency	Particulate	Air)	на	DuPont™	улавя	прахови	
частици до 0.3 микрона. 

•	 UV стерилизацията	намалява	растежа	на	причиняващите	миризми	ми-
кроби на повърхността нa филтъра. 

Дисплей за качеството на въздуха

100+ :  БЕДЕН50 -  100 :  УМЕРЕН0 -  50 :  ДОБЪР

Перящ се 
предфилтър

Филтър с 
активен въглен

HePA	филтър

Повече информация: www.kammarton.com

UV стерилизация



Период на промоцията от 15.11.2020 г. до 15.02.2021 г. или до изчерпване на количествата. Всички посочени цени са с ДДС.6

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

ViSionair BlUE linE miCroBE FrEE
В повечето случаи не се обръща достатъчно внимание на замърсеността на обкръжаващия ни въздух. Много от частиците 
в него са невидими за невъоръженото ни  око, но те се много вредни и опасни за нашето здраве. Частици с големина ≤ 0.01 
микрона проникват много бързо през алвеолите на белите дробове в кръвоносната система на човек.
все	по-често	се	сблъскваме	с	така	наречения	„синдром	на	офиса“,	изразяващ	се	в	главоболие	и	респираторни	проблеми,	
причинен от нездравословни и стресови фактори на работната среда като лошата вентилация.
Visionair Blue line microbe Free е система за пречистване и стерилизация на въздуха в закрити помещения, производство 
на нидерландската фирма Euromate.

технически характеристики

•	 oLeD дисплей – възможност за дистанционно програмиране
•	 PIR	сензор	–	детектор	за	движение.	автоматичен	старт	–	стоп	при	засичане	на	движение	в	помещението	чрез	инфрачервен	

датчик.
•	 Таймер	–	възможност	за	препрограмиране	на	скоростта	на	вентилатора	и	време	за	работа	–	намаляване	на	нивото	на	

шума и консумираната електроенергия.
•	 uV	Blue	Line	Microbe	Free	–	специално	изпълнение	за	болници,	зъболекарски	кабинети,	дневни	центрове,	Хвп	–	позволява	

стерилизация на въздуха.
•	 С	помощта	на	вградените	uV	–	С	лампи	се	унищожават	гъбични	спори,	вируси	и	бактерии.
-	пречистване	на	въздуха	над		99.9	%
-	капацитет	на	Blue	Line	1	–	за	помещения	до	65	m2

-	капацитет	на	Blue	Line	2	–	за	помещения	до	130	m2

всички	филтри	от	серията	Vision	Air	Blue	Line	отговарят	на	стандарт		ISo	16890.

При нормални експлоатационни условия – 8 часа / 5 дни седмично, се препоръчва подмяна на филтърните елементи 
на всеки 6 месеца, животът на UV лампите е 12 – 18 месеца!

ViSionair BlUE linE 1 miCroBE FrEE

4 680 лв.

ViSionair BlUE linE 2 miCroBE FrEE

5 880 лв.

Подарък допълнителен 
комплект филтри!
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151 лв.

технически характеристики

Максимален напор н  4.0 m
Максимален дебит Q  2.8 Q m3/h
Мощност	 	 	 3	-	23	W
захранващо напрежение 1	x	230	V,	50	Hz
клас на защита   IP 42
околна температура   0 o C до +40 o C

циркуЛационна ПоМПа WiTa DElTa miDi 40-25 180

Повече информация: www.kammarton.com

функции
4	работни	режима	постоянна	крива;	4	работни	режима	пропорционално	налягане;	програма	за	обезвъздушаване;	заключ-
ване на клавиатурата; режим лято

температура в системата  +5 o C до +110 o C
Макс. системно налягане	 	 10	bar
Присъединяване		 	 	 Dn	25	/	1	1/2’’
инсталационна дължина  180 mm
тегло      2.5 kg
EEi индекс на енергийна ефективност ≤ 0,18  ErP2015+



Всички посочени цени са с ДДС.8

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 960 лв. 

технически данни

Модел STarmiX iSC l-1625 Top EWS
Мощност на двигателя / (max) 1600 W
въздушен поток, измерен на главата на мотора 75 l/s
въздушен поток, измерен на края на шланга 45 l/s
вакуум, измерен на главата на мотора 280	mbar
вакуум, измерен на края на шланга 245	mbar
обем на контейнера 25 l / прах 20 l / течност 15 l
тип филтри FKP	полиестерни	филтри	–	2	бр.,	клас	L
Повърхност на филтъра 2 x 4300 cm² = 8600 cm²
Дължина на захранващия кабел 8 m
размери, l x W x H 45	x	39	x	49	cm
тегло 12.2 kg
ниво на шум 69	dB(A)
аксесоари, включени в цената: 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 

ПОЧИсТВАщИ МАшИНИ

Повече информация: www.kammarton.com
Период на промоцията от 15.11.2020 г. до 15.02.2021 г. или до изчерпване на количествата.
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STarmiX iS ar – 1425  EHP  

МaШина за суХо и Мокро вакууМно 
ПоЧистване и асПирациЯ По вреМе на работа с 
еЛектриЧески инструМенти

•	 нова	високопроизводителна	турбина	с	по-добра	засмукваща	мощност
•	 1	брой	полиестерна	филтърна	касета	с	повърхност	4300	cm2

•	 ръчно	почистване	на	филтъра	–	активира	се	ръчно	по	време	на	
почивките

•	 контакт	с	автоматичен	старт	/	стоп	за	електрически	инструменти
•	 Електронен	плавен	старт
•	 индикатор	за	насищане	+	сензор	автоматично	изключване	при	

препълване
•	 Здрав	двустенен	контейнер,	подходящ	за	строителните	площадки
•	 колела	за	лесно	движение	(2	големи	колела,	2	малки	колела	със	стопер)
•	 Сигнално	червен	захранващ	кабел	с	дължина	8	m
•	 кука	за	закрепване	на	кабела
•	 произведено	в	Германия

технически характеристики
Модел STarmiX iS ar 1425 EHP
Мощност на двигателя (макс.) 1400 W
въздушен поток, измерен на 
главата на мотора

69	l/s

вакуум, измерен на главата на мотора 259	mbar
обем на контейнера 25 l / прах 20 l / течност 15 l
тип филтър 1 полиестерна филтърна касета 
Повърхност на филтъра 4300 cm2

Дължина на захранващия кабел 8 m
размери, l x W x H 45	x	39	x	49	cm
тегло 12.2 kg
ниво на шум 69	dB	(A)
аксесоари, включени в цената: Система		eHP	d-35	mm

1 бр. смукателен шланг – 3.2 m
1 бр. пластмасова дръжка с регулатор
2 бр. пластмасови тръби х 0.50 m
1 бр. подова дюза 
1 бр. дюза за фуги, 22 cm
1 бр. гумена дюза, 23 cm 
1 бр. филтърна торбичка

588 лв. 



Период на промоцията от 15.11.2020 г. до 15.02.2021 г. или до изчерпване на количествата. Всички посочени цени са с ДДС.10

ПОЧИсТВАщИ МАшИНИ

ръЧновоДиМа ПоДоПоЧистваща МаШина 
ComaC iGEa 
свръхкомпактни размери за професионално почистване
iGEa	е	най-компактната	машина	за	почистване	на	Comac,	предназначена	да	замени	
ръчното почистване с моп и кофа. Изключително компактните размери на iGEa 
я правят подходяща за работа в малки или претрупани пространства като офиси, 
магазини, кафенета и малки предприятия, като гарантира професионалното им 
почистване.
Много лесна за използване, iGEa осигурява незабавно сухи и безопасни подове 
като същевременно предлага бързи интервенции, постоянна про изводителност 
и	по-малко	усилия	за	оператора.	
iGEa	 IGeA	е	оборудвана	с	литиево-йонна	батерия	за	да	се	 зарежда	бързо	и	по	
всяко време, правейки я винаги готова за употреба. Тя е много лека и може лесно 
да се премести, за да я използвате на различни места.2 280 лв. 

технически характеристики
Модел iGEa
работна ширина 340 mm
Ширина на гумената лента 395	mm
цилиндрична четка 110 / 1 mm / бр.
резервоар за разтвора 1.2 l
резервоар за отпадна вода 1 l
батерия мощност 25.6	/	5.7	V/Ah
батерия тип Li-ion
ниво на шума <70	dB	(A)
Производителност 300 m2/h
размери на машината, Д / в / Ш 395	/	1295	/	445	mm
тегло на машината с батерия 10 kg

Предимства:

•	 Ергономичен	 дизайн	 за	 удобно	 из-
ползване

•	 Леки,	за	лесно	транспортиране
•	 почиства	във	всички	посоки
•	 перфектно	изсушаване,	за	да	се	избег-

нат инциденти с подхлъзване и падане
•	 почиства	покрай	стените

•	 Достига	и	под	маси
•	 почиства	и	подсушава	всякакви	

твърди подове
•	 винаги	готова	за	употреба
•	 Бързо	зареждане
•	 ниски	разходи	при	използване	и	за	

поддръжка
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2 820 лв.

ръЧновоДиМа ПоДоПоЧистваща 
МаШина ComaC ViSPa XS /на батерии/ 

Предимства:

•	 Благодарение	на	литиево-йонната	батерия	е	идеална	за	изпълнение	
на мно жество, къси и целенасочени почистващи операции на ден. 
Батерията не се са моразрежда и осигурява постоянна мощност през 
цялото време на из полз ване.

•	 винаги	до	Вас: малка и лека, вземете я там, където Ви е необходима. 
поради	малките	 си	 размери	може	 да	 се	 съхранява	 и	 в	 най-тясното	
пространство.

•	 почиства	навсякъде:	измива	и	подсушава	ефективно	и	без	усилие	под	
маси и столове.

•	 измива	 и	 изсушава	 с	 едно	 минаване.	 подът	 е	 сух	 и	 безопасен	 за	
ходене само за няколко секунди. Това я прави идеална за ресторанти 
за бързо хранене, ресторанти на самообслужване или барове, дори 
за почистване по време на работно време. Извити гумени ленти 
за отлично подсушаване във всяка посока. Четка, позиционирана 
странично спрямо корпуса, осигурява перфектно по чистване и 
покрай стени.

•	 Еко	УСТроЙСТво:	 само	един	бутон	за	намаляване	на	консумацията	
на енергия и нивото на шума. Това е идеална работна настройка 
за използване на машината в среда с висока посещаемост или 
чувствителна на шум среда.

•	 Здрава	и	лека:	основа	и	шаси	от	алуминий	осигуряват	здравина,	без	да	
добавят тежест за оператора при използване или носене по стълби.

Производителност 900	m²/h

работна ширина 28 cm

Ширина на гумената лента 32.5 cm

натиск на четката 10 kg

обороти на четкaтa 150 rpm

сила на засмукване 22.5	mbar

скорост на придвижване 3.2	km/h

Максимален наклон при пълно 
натоварване

2	%

батерия – 1 бр. Li-ion	36/5.2	V/Ah	C5

размери на машината, Д / Ш / в 555 / 1050 / 375 mm

тегло на машината с батерии 20 kg

резервоар за разтвора 3 l

резервоар за отпадна вода 4 l

технически характеристики

Период на промоцията от 15.11.2020 г. до 15.02.2021 г. или до изчерпване на количествата.

Всички посочени цени са с ДДс.

Повече информация: www.kammarton.com
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ес22 ес32 ес55 ес85
номинална отоплителна мощност kW	/	kcal/h 23.4 / 20 108 34.1	/	28	349 58.6 / 50 434 90.6	/	77	934

термична ефективност %	 84 84.6 89.5 88.5

Дебит на въздуха m3/h 550 1150 2500 4300

консумация на гориво kg/h 1.85 2.7 4.64 7.17

обем на резервоара l 42 42 65 105

консумация на електроенергия 
230 V W 300 370 850 1140

размери mm  1075 / 440 / 615  1215 / 440 / 670 1435	/	555	/	940 1740	/	690	/	1025

тегло kg 40 48 81 110

Цена лв. 1 674.00 2 214.00 3 208.80 3 948.00

МобиЛни ДизеЛови отоПЛитеЛи с инДиректно Горене - ес

ИНДУсТРИАЛНИ ОТОПЛИТЕЛИ

Период на промоцията от 15.11.2020 г. до 15.02.2021 г. 
или до изчерпване на количествата. Всички посочени цени са с ДДс.
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МобиЛни ДизеЛови отоПЛитеЛи с Директно Горене - GE

GE 20 GE 36 GE 46 GE 65
номинална отоплителна мощност kW	/	kcal/h 21.4	/	18	369 38.4 / 33 043 49	/	42	173 69.3	/	59	565

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

електрическа консумация 230 V W 200 232 400 598

електрическа мощност V	-	ph	-	Hz 230	-	1	-	50 230	-	1	-	50 230	-	1	-	50 230	-	1	-	50

размери mm 720 / 300 / 450 1075 / 440 / 615 1075 / 440 / 630 1200 / 555 / 860

тегло kg 20 25 38 58

Цена лв. 1 053.60 1 245.60 1 616.40 2 652.00

Повече информация: www.kammarton.com



Период на промоцията от 15.11.2020 г. до 15.02.2021 г. или до изчерпване на количествата. Всички посочени цени са с ДДС.14

МобиЛни Газови отоПЛитеЛи - GP

GP 10m GP 18 GP 30m
 GP 30a*

GP 45m
 GP 45a*

GP 65m
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 газа 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

ел.  консумация 
230 V

W 46 50 90 112 140 240

размери mm 367 / 180 / 280 425 / 180 / 280 505 / 277 / 511 575 / 277 / 511 580 / 317 / 538 700 / 317 / 538

тегло kg 5 5.5 10 13.6 14 16

Цена лв. 228.00 250.80 410.40

558.00*

495.60

654.00*

528.00 

642.00*

954.00

1062.00*
*	а	-	с	възможност	за	включване	на	термостат
всички модели газови отоплители се доставят с предпазна решетка.
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еЛектриЧески отоПЛитеЛи - EK

EK 3 C EK 10 C EK 15 C EK 22 C

Максимална отоплителна мощност kW	/	kcal/h 3 / 2 580 10 / 8 600 15	/	12	900 22	/18	915

термична ефективност % 100 100 100 100

Дебит на въздуха m3/h 450 1.500 2.000 3.050

захранващо напрежение 	V	-	ph	-	Hz	 230	-	1	-	50 400	-	3	-	50 400	-	3	-	50 400	-	3	-	50

размери mm 367 / 180 / 280 505 / 277 / 511 575 / 277 / 511 700 / 317 / 538

тегло kg 5 13 15 21

Цена лв. 372.00 606.00 850.80 1 194.00

Повече информация: www.kammarton.com
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ГЕНЕРАТОРИ

Генератор KS 3000E Генератор KS 7000E

технически характеристики

Модел KS 3000E 

mаксимална мощност (230 V) 3.0 kW

Постоянна мощност (230 V) 2.6 kW

Гориво бензин

вместимост на резервоара 15 l

време на автономна работа при 
50 % натоварване 15	h

старт електрически

размери, Д / Ш / в 580 / 430 / 440 mm

тегло 46.1 kg

изводи 2 х 16 А 230 V

комплект - колела и дръжки за 
транспортиране да

технически характеристики

Модел KS 7000E 

mаксимална мощност (230 V) 5.5 kW

Постоянна мощност (230 V) 5.0 kW

Гориво бензин

вместимост на резервоара 25 l

време на автономна работа при 
50 % натоварване 17	h

старт електрически

размери, Д / Ш / в 680 / 545 / 550 mm

тегло 69.2	kg

изводи 1 х 32 А 230 V
1 х 16 А 230 V

комплект - колела и дръжки за 
транспортиране да

990 лв. 1 710 лв.
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Генератор KS 10000E Генератор KS 10000E-3

2 052 лв. 2 178 лв.
технически характеристики

Модел KS 10000E 

mаксимална мощност (230 V) 8.0 kW

Постоянна мощност (230 V) 7.5 kW

Гориво бензин

вместимост на резервоара 25 l

време на автономна работа при 
50 % натоварване

15	h

старт електрически

размери, Д / Ш / в 680 / 545 / 550

тегло 85.5 kg

изводи 1 х 16 А 230 V
1 х 32 А 230 V

комплект - колела и дръжки за 
транспортиране

да

технически характеристики

Модел KS 10000E-3

mаксимална мощност (400 V) 8.0 kW

Постоянна мощност (400 V) 7.5 kW

Гориво бензин

вместимост на резервоара 25 l

време на автономна работа при 
50 % натоварване

15	h

старт електрически

размери, Д / Ш / в 680 / 545 / 550

тегло 88 kg

изводи 1 х 16 А 230 V
1 х 16 А 400 V

комплект - колела и дръжки за 
транспортиране

да

към всеки закупен генератор Konner&Sohnen получавате 
ПоДарък един литър масло KS SaE 10W-30.

МотоПоМПа KS 50 HP, KonnEr&SoHnEn
технически характеристики

Макс. продуктивност 500 l/min

номинална скорост 3600 rpm

Макс. височина на повдигане 70 m

Макс. дълбочина на засмукване 8 m

Гориво бензин

Двигател - модел KS	230

Двигател  - мощност 7.0	HP

Двигател - обем 208 cm3

старт ръчен

вместимост на резервоара 3.6 l

размери,  Д / Ш / в 530 / 425 / 430 mm

тегло 28 kg 684 лв.

Период на промоцията от 15.11.2020 г. до 15.02.2021 г. или до изчерпване на количествата.

Всички посочени цени са с ДДс.

Повече информация: www.kammarton.com



Период на промоцията от 15.11.2020 г. до 15.02.2021 г. или до изчерпване на количествата. Всички посочени цени са с ДДС.18

ЗАВАРЪЧНИ АПАРАТИ

заваръЧни аПарати за ръЧно еЛектроДъГово заварЯване

технически характеристики

Модел rogue ES180i rogue ES180i Pro  rogue ES200i Pro  

заваръчен метод ММА; Lift TIG ММА; Lift TIG ММА; Lift TIG

захранване V 1 x 230 1 x 230 1 x 230

Максимално 
натоварване при 40°

А 20	%	-	170
60	%	-	97	A
100	%	-	75	A

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

25	%	-		200
60	%	-	129
100	%	-	100

Диапазон на регулиране A 20	-	180	 20	-	180 20	-	200

PFC модул не да да

Модел на панела ES180i ES180i ES200i

тегло kg 6.8 8.2 8.2

размери mm 403 / 153 / 264 403 / 153 / 264 403 / 153 / 264

Цена 648 лв. 720 лв. 828 лв.

МуЛтифункционаЛEн заваръЧEн аПарат rEBEl 205iC aC/DC

технически характеристики  
заваръчен метод HF	tIG	AC/DC;	HF	tIG	DC;	

MMA; MIG/MAG
захранване 230 V
Диапазон на регулиране 5	-	235	A
Максимално натоварване при 
40o при МиГ/МаГ 

25	%	-	205	A
40	%	-	150	A
60	%	-	125	A
100	%	-	110	A

Максимално натоварване при 
40o при реДз

25	%	-	170	A
60	%	-	125	A
100	%	-	100	A

Максимално натоварване при 
40o при aC/DC виГ

25	%	-	205	A
60	%	-	125	A
110	%-	110	A

тегло 25.5 kg
размери 584	/	229	/	406	mm

6 942 лв.
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инвертор за реДз заварЯване ESaB 
rEnEGaDE ES 300i

инвертор за виГ заварЯване ESaB 
rEnEGaDE ET 300iP

4 608 лв. 6 030 лв.
технически характеристики

Модел renegade ES 300i

заваръчен метод ММА; Live TIG

захранване 3 х 400 V

Максимално натоварване при 
40о, реДз, виГ

40	%	-	300	A
60	%	-	250	A
100	%	-	200	A

Диапазон на регулиране 5	-	300	A

тегло 15 kg

размери 460 / 200 / 320 mm

технически характеристики

Модел renegade ET 300iP

заваръчен метод HF	tIG	DC;	импулсно	
ВИГ; MMA

захранване 1 х 230, 3 х 480 V

Максимално натоварване при 
40о, реДз, виГ

40	%	-	300	A
60	%	-	250	A
100	%	-	200	A

Диапазон на регулиране 5	-	300	A

тегло 16.9	kg

размери 460 / 200 / 320 mm

към всеки закупен заваръчен апарат renegade и rebel 205ic aC/DC получавате 
ПоДарък заваръчен шлем ESaB SaVaGE a40 жълт.

Повече информация: www.kammarton.com



Период на промоцията от 15.11.2020 г. до 15.02.2021 г. или до изчерпване на количествата. Всички посочени цени са с ДДС.20

ЗАВАРЪЧНИ МАсКИ

заваръЧни Маски 3m™ SPEEDGlaS 100V / 100V-Qr и 9002 nC

МоДеЛ 100V
•	 подходящ	 за	 рЕДЗ,	МиГ/МаГ	 и	 виГ	
заваряване	(>	20	A).

•	 пет	регулируеми	степени	на	затъм-
нение	 DIn	 8-12.	 Три	 настройки	 за	
чувствителност.

•	 Тъмният	нюанс	може	да	бъде	увели-
чен	до	DIn	13	или	14	с	помощта	на	до-
пълнителни слюди за надграж да не.

МоДеЛ 100V-Qr
•	 подходящ	 за	 рЕДЗ,	МиГ/МаГ	 и	 виГ	
заваряване	(>	20	A).

•	 Заваръчната	маска	е	закрепена	към	
каската	чрез	релса	с	бързо	осво	бож-
даване.

МоДеЛ 9002 nC
•	 подходящ	 за	 рЕДЗ,	МиГ/МаГ	 и	 виГ	
заваряване	(>	20	A).

•	 Заваръчната	 маска	 9002nC	 e	 най-
тесният модел маска и е с ширина 
само 23.6 cm. 

•	 Тънкият	 профил	 предлага	 увели-
че на свобода на движение в тесни 
пространства.

288 лв. 432 лв. 432 лв.

технически характеристики

Модел 100V / 100V-Qr 9002 nC

зрително поле 44	/	93	mm 54 / 107 mm

Живот на батериите 1500 часа 2000 часа

класификация 1/2/2/2 1/1/1/2

в тъмно състояние DIn	8	-	12 DIn	8	-	12

в светло състояние DIn	3 DIn	3

UV / ir защита постоянна,	DIn	12 постоянна,	DIn	12

автоматично включване не не

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

време за превключване от тъмно в светло (забавяне) 40	-	250	ms 60	-	400	ms

3М Speedglas технология за натурални цветове не да

брой сензори  2  2

одобрения за защита на очите и лицето en	379;	en175:B;	en166:Bt

3m™ SPEEDGlaS заваръЧни фиЛтри
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систеМа ресПиратор 3m™ aDFlo™ 

с Маска 9100V 

осигурява	постоянна	номинална	скорост	на	въздушния	поток	от	170	l/min	или	200		l/min	(въз	основа	на	потребителските	
настройки).	Тънкият	турбо	дизайн	на	респиратора	позволява	изключително	мобилна	употреба.	Състои	се	от	преден	панел,	
префилтър, прахов филтър, химически филтър /опция/ и обдухвател.

технически характеристики

фактор на защита на дихателните пътища 50

Минимален дебит, гарантиран от производителя 160 l/min

номинален въздушен поток /дебит/ 170 l/min 

с допълнителен въздушен поток 200 l/min 

размер на колана 75	-	127	cm

работна температура -5	до	+55	oс

Живот на батерията – li-ion – екологична ~ 500 зареждания

зрително поле 45	x	93	mm
Живот на батериите 2800 часа
соларни клетки да
класификация 1/1/1/2
в тъмно състояние DIn	5,	8,	9	-13
в светло състояние DIn	3

заваръЧни Маски 3m™ SPEEDGlaS™ сериЯ 9100V
подходящи	за	всички	заваръчни	процеси	като	рЕДЗ,	МиГ/МаГ,	виГ,	газо-кислородно,	плазмено	и	точково	заваряване.

2 262 лв.

UV / ir защита постоянна,	DIn	13
време за превключване от светло в тъмно 0.1	ms	(+23	oC)	
време за превключване от тъмно в светло 
(забавяне)

40 – 1300 ms

брой сензори 3
одобрения за защита на очите и лицето en	379;	en175:B;	en166:Bt

технически характеристики

600 лв.



Период на промоцията от 15.11.2020 г. до 15.02.2021 г. или до изчерпване на количествата. Всички посочени цени са с ДДС.22

ЗАщИТНИ сРЕДсТВА ПРИ ЗАВАРЯВАНЕ

заваръЧна ПаЛатка CEPro 

МоДеЛ CUBE 1 080 лв.
•	 височина:	2200	mm	–	в	средата	на	палтката	и	2000	mm	в	

краищата
•	 Широчина:	1900	mm	
•	 Дълбочина:	2000	mm
Покривалото е направено от бял PVC материал, самогасящ 
се, незапалим, отговарящ на френски стандарт M2. Теглото на 
материала е 570 g/m². Палатка е с възможност да се затваря 
от	двете	страни	(с	преден	и	заден	вход).
Цялата палатка е снабдена с подгъви, с широчина 200 mm, 
които предотвратяват влизане на вода или прах. Рамката се  
състои от галванизирана тръба с  Ø 25 mm.

заваръЧни завеси CEPro
•	 подсилен	5	cm	кант	от	всички	страни	за	по-голяма	издръж-

ливост и дълготрайност
•	 отвори	 за	 окачване,	 подсилени	 за	 перфектен	 и	 лесен	

монтаж
•	 Стандартна	дебелина:	0.4	mm	
•	 различни	размери	с	възможност	за	наставяне	
•	 Снабдени	с	клипси	за	наставяне	на	отделните	части	на	за-

ве сата  и постигане на единна защитна преграда срещу 
вредните лъчения и пръски

•	 предлагат	се	в	4	цвята:	orange-Ce,	Bronze-Ce,	Green-6	и	
Green-9

•	 комплектът	включва	метални	халки	за	окачване
•	 Гарантирано	качество.	всички	видове	завеси	отговарят	на	

всички европейски изисквания
•	 Стандарт	en-1598	
•	 негорим	материал

заваръчна завеса oranGE с размери: 180 x 180 cm 60 лв./бр.

заваръчна завеса oranGE с размери:  240 x 180 cm 72 лв./бр.

заваръчна завеса GrEEn 9 с размери:  180 x 180 cm 60 лв./бр.

заваръчна завеса GrEEn 9 с размери: 240 x 180 cm 72 лв./бр.
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ТЕХника	За	поДГряванЕ	СЕрия	PRoPALIne

Продукт описание цена

aUTo-1145 подгряваща	горелка	H	40,	серия	PRoPALIne 28.20 лв.
aUTo-1146 подгряваща	горелка	H	50,		серия	PRoPALIne 36.60 лв.
aUTo-1161 подгряваща	горелка	H	60,		серия	PRoPALIne 43.50 лв.
aUTo-1167 Удължителна	тръба	220	mm,		серия	PRoPALIne 18.00 лв.
aUTo-1149 Удължителна	тръба	350	mm,		серия	PRoPALIne 19.80 лв.
aUTo-1168 Удължителна	тръба	600	mm,		серия	PRoPALIne 30.00 лв.
aUTo-1143 Дръжка	със	спусък	PRoPALIne,		серия	PRoPALIne 57.00 лв.

Повече информация: www.kammarton.com



Период на промоцията от 15.11.2020 г. до 15.02.2021 г. или до изчерпване на количествата. Всички посочени цени са с ДДС.24

ТУБУсИ ЗА сЪХРАНЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОДИ И
сУшИЛНИ ЗА ЕЛЕКТРОДИ

технически характеристики
захранващо напрежение 230 V

Мощност 238 W

maксимална температура 150 oC

размери 168 / 188 / 610 cm

капацитет 5 kg електроди

Максимален размер на електродите 450 mm

тегло 3 kg

технически характеристики
захранващо напрежение 230 V

Мощност 800 W

maксимална температура 350 oC

размери 168 / 188 / 610 cm

капацитет 10 kg електроди

Максимален размер на електродите 450 mm

тегло 5.8 kg

суШиЛнЯ за еЛектроДи Dry 5
Dry	 5	 e	 сушилня	 за	 съхранение	 на	 електроди,	 като	 макси-
малната температура на съхранение е 150 oC.

суШиЛнЯ за еЛектроДи Dry 10
Dry	10	e	сушилня	за	съхранение	и	сушене		на	електроди,	като	
максималната температура е 350 oC.

138.00 лв.

492.00 лв.

тоПЛоизоЛиращ тубус за съХранение 
на еЛектроДи

капацитет    7 kg електроди

Максимален размер на електродите 450 mm

maксимална температура  105 oC

46.80 лв.
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скоби за ХоризонтаЛно и вертикаЛно ПовДиГане със защита от 
наДраскване TErriEr
със специални синтетични подложки против триене, за да се гарантира, че материалът няма да бъде надраскан или 
повреден. Доставя се с верига за повдигане. Оборудвани със защитен механизъм от приплъзване при повдигане и спускане 
на товара. Захватът е заключен в затворено и отворено положение. Доставка на резервни части. 

Продуктов 
номер

капацитет
kg

обхват
 mm

размери
 mm 

тегло
kg

цена

H s t u V W X y

862010 1000 0	-	30 232 105 40 470 282 46 80 14 6.5 1 111 лв.
862038 2000 0	-	50 362 124 50 704 408 63 80 18 15 1 523 лв.
862039 3000 0	-	60 362 124 50 704 408 63 80 18 15.5 2 110 лв.

TnmK

W

V

S X

U

T
H

Y

TnmH

Продуктов 
номер

капацитет

kg

обхват

 mm

размери

 mm 

тегло

kg

цена
за комплект от 

2 бр.

H s t u V W X y

862810 1000 0	-	25 10 94 20 155 140 15 65 15 2.4 996 лв.
862820 2000 0	-	45 15 151 30.5 267 225 23 90 15 7.5 1 286 лв.
862830 3000 0	-	45 15 151 30.5 271 225 20 90 15 8.3 1 516 лв.

сКОБИ ЗА ПОВДИГАНЕ НА ТОВАРИ



Период на промоцията от 15.11.2020 г. до 15.02.2021 г. или до изчерпване на количествата. Всички посочени цени са с ДДС.26

БЕТоноБъркачки	SynteSI	

КОНЗОЛНИ ВЪЖЕНИ ТЕЛФЕРИ

Приложение: 
Бетонобъркачки с ръчно зареждане и накланящ се казан за изсипване на 
материала.
Предимства: 
•	 редукторна	кутия	със	стоманени	колела	в	маслена	баня.	
•	 Електромотор	230	V	/	50	Hz	–	специално	разработен	с	висок	стартов	ток	

и голям въртящ момент, термозащитен.
•	 ремъчна	предавка.
•	 редукторна	 кутия	 за	 изсипването	 –	 дозирано	 изсипване	 без	 никакво	

усилие.
•	 Електромагнитен	пусков	бутон.
•	 Теглич	–	увеличава	рамото	и	намалява	усилието	при	преместването	на	

машината.

технически характеристики

Модел Syntesi 250 Syntesi 350
захранване V	/	Hz 230 / 50 230 / 50
Мощност kW 1.00 1.40
обем на барабана* l 235 345
обем на бъркало* l 190 280
Диаметър на контейнера mm 717 834
обороти rpm 24 24
ниво на шум dB 72 72
размери, Ш / Д / в mm 840 / 1465 / 1476 930	/	1610	/	1600
тегло kg 119 175

Цена 2 200 лв. 2 550 лв.
* Капацитетът на смесване варира в зависимост от вида на материала и наклона на барабана.

Приложение: 
Всички модели телфери на imEr са професионални, създадени за непрекъсната употреба през целия ден с килограмите, за 
които	са	предназначени.	Моделите	с	телескопично	рамо	дават	възможност	за	вдигане	на	материали	с	по-големи	размери	
и заобикаляне на препятствия по сградата, а антиротационното въже не позволява въртенето на товара по време на 
движение. 

Предимства: 
•	 ARS	(система	против	обратно	навиване	на	въжето).	
•	 30-метрово	управление,	2	скорости.
•	 патентовано	закрепване	на	въжето	–	винаги	две	намотки	

от въжето остават навити на барабана на телфера.
•	 Горен	краен	изключвател.

•	 редукторна	 кутия	 –	 стоманени	 хелиоцентрични	 колела	
за	нисък	шум,	в	маслена	баня	за	два	пъти	по-дълъг	живот	
спрямо тези мазани с грес.

•	 Защита	срещу	саморазвиване.	
•	 Термозащита.

BE 200 ETr 200 aP 150
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технически характеристики

Модел BE 200 ETr 200 aP 150
Максимален капацитет kg 200 200 150
захранване V	/	Hz 220 / 50 220 / 50 220 / 50
Мощност kW 0.75 0.75 0.8
височина на вдигане m 30 30 40
скорост на вдигане m/min 20 19 30
Диаметър на въжето mm 5 5 4
размери, Ш / Д / в mm 250 / 820 / 350 330 / 770 / 520 355 / 570 / 330
тегло kg 30 45 50
удължаване на рамата не да не
изнасяне на стрелата mm - 720-1120 -

Цена 1 160 лв. 1 650 лв. 2 900 лв.

МАсИ ЗА РЯЗАНЕ НА сТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ IMER
Машини за рязане на тухли и естествен камък 
imer masonry
подходящи	са	 за	изделия	с	по-голяма	дебелина	и	не	 толкова	 голяма	дължина	
– блокове, бордюри, тухли и други.

технически характеристики

Модел М400 Smart masonry 750 ComBi 250 Va
захранване V	/	Hz 230 / 50 400 / 50 230 / 5 0
Мощност kW 2.2 5.5 1.5
Диаметър на диска mm 400 / 25.4 750 / 25.4 250 / 25.4
Максимална дължина на рязане mm 500 560 660	-	760*
Дълбочина на рязане на 1 пас mm 129 300 66
Дълбочина на рязане на 2 паса mm 250 	- 105
капацитет на коритото l 40 80 36
размери на масата Ш / Д / в mm 722	/	1186	/	1293 1 550 / 850 / 1 600 565 / 1 050 / 480
тегло kg 77 202 38

Цена 2 420 лв. 5 600 лв. 1 690 лв.

m400 Smart
Машината може да работи както с 
400 mm дискове, така и с 350 mm, 
посредством	 превключване	 на	 спе-
циален	 ограничител.	 Дискът	 се	 мон-
тира директно върху вала на двигателя 
и така върху него се предава цялата 
мощност	 без	 загуби.	 Този	 модел	 поз-
волява и рязане под 45О. Цената е с 
включен диск с диаметър 350 mm.

masonry 750 Plus
Подходящ за рязане на изделия с 
по-голяма	 дебелина	 на	 детайла,	 но	 с	
не много голяма дължина. При тази 
машина главата с диска е фиксирана 
и има възможност да извършва само 
вертикално движение. Това позволява 
да се режат още по дебели детайли на 
два пъти.

Масa за рязане на плочки и 
фаянс imer ComBi 250 Va
Лека	 и	 портативна,	 подходяща	 за	 ря-
зане	на	изделия	с	по-голяма	дължина	
и	 не	 много	 голяма	 дебелина.	 С	 въз-
можност за рязане под ъгъл 45О,	 как-
то	 и	 за	 вертикално	 рязане	 90О, което 
позволява	да	се	обработват	по-дебели	
парчета на два пъти, както и да се 
правят водобранни канали, фаски. 
Цената включва диск за керамика и 
порцелан с диаметър 250 mm.
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БОЯДЖИЙсКА ТЕХНИКА 

боЯДЖийска бутаЛна МаШина високо 
наЛЯГане UlTra maX ii 695 ProConTraCTor 		 	
Работи с повечето стандартни грундове за метал, както 
и	с	най-често	използваните	епоксидни	и	полиуретанови	
грундове и лакове за антикорозионна защита.

Бутална помпа
•	 Електрическо захранване  220 V
•	 Електрическо потребление  5 kW 
	 	 	 	 	 	 (6.7HP	за	генератор)
•	 Мотор	тип	„безчетков”	с	мощност	 1.3	kW	(1.75	HP)
•	 Максимален дебит на боя  3.0 l/min
•	 Максимален размер дюза 
	 за	1	пистолет	 	 	 	 0.027”
	 за	2	пистолета		 	 	 макс.	0.017”
•	 Максимално работно налягане 
	 за	боята		 	 	 	 230	bar
•	 Smart Control    Версия 2.5
•	 Тегло за пълен комплект  43 kg 

Бояджийски пистолет тип Contractor PC Gun
•	 Максимално работно налягане 
	 за	боята	 	 	 	 248	bar
•	 присъединителен	размер	за	шланг	 1/4”
•	 Максимална	работна	температура	 49	oс
•	 Максимален	размер	дюза	 	 0.035”
•	 Тегло     550 g

Graco Utramax ii 695 Standard - 17E632 - GraC-4824                    7 900 лв.
Graco Utramax ii 695 ProContractor - 17E635 - GraC-4825         8 500 лв.
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БОЯДЖИЙсКА ТЕХНИКА 

технически характеристики

ел. захранване   220 V
Макс. работно налягане 207	bar
Максимален дебит  1.4 l/min
Максимална дюза за работа	 0.019”
Двигател с мощност  0.35 kW 11 A, 220 V 
	 	 	 	 50/60	Hz		-		„четков”	тип
Мин. захранване от генератор	 2.2	HP	(1.5	kW)
тегло    14.1 kg

комплектовка
•	 помпа	комплект	на	стойка
•	 Смукател	в	комплект	филтър
•	 кабел	за	ел.	захранване	-	3	m
•	 Шланг	за	боя	(250	bar)	-	15	м	х	1/4”
•	 рециркулационен	тракт	комплект
•	 пистолет	SG	3	Gun,	комплектован	с	дюза	RAC	X	(515)
•	 1	 тубичка	 0.25	 литра	tSL	 масло	 за	 смазване	 на	 бутален	

прът от помпена част
•	 раздвижен	ключ

безвъздушна бояджийска система високо налягане с електрически двигател Graco GX21 - помпата	може	 да	 ра	бо-
ти	с	повече	стандартни	алкидни	грундове	за	метал,	както	и	с	най-често	използваните	алкидни	грундо	ве	и	лакове	за	анти-
корозионна защита, а така също и с водоразтворими бои.
Приложения: лакове, алкидни и водоразтворими покрития.

еЛектриЧеска боЯДЖийска МаШина високо 
наЛЯГане GraCo GX21 2 400 лв. 

Период на промоцията от 15.11.2020 г. до 15.02.2021 г. или до изчерпване на количествата.

Всички посочени цени са с ДДс.

Повече информация: www.kammarton.com



Период на промоцията от 15.11.2020 г. до 15.02.2021 г. или до изчерпване на количествата. Всички посочени цени са с ДДС.30

70 лв. 95 лв. 

АКсЕсОАРИ И КОНсУМАТИВИ ЗА БОЯДЖИЙсКИ 
МАшИНИ ВИсОКО НАЛЯГАНЕ

боЯДЖийски ПистоЛет високо 
наЛЯГате GraCo XTr 7 SPray GUn

реверсивни Дюзи високо наЛЯГане 
GraCo FFlP TiP 

GraCo XHD TiP GraCo raC X 

75 лв. 75 лв. 

ШЛанГове високо наЛЯГане за 
фЛуиД BlUEmaX ii
шланг високо налягане за флуид 
BlueMax	II	1/4”,	15	m,	227	bar

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

250 лв. 

950 лв. фиЛтри за боЯДЖийски ПистоЛети 
високо наЛЯГане

60 mesh 

15 лв. 

100 mesh 

15 лв. 

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

уДъЛЖитеЛи високо наЛЯГане за 
боЯДЖийски ПистоЛети

GraCo XHD TiP 

удължител високо налягане за 
бояджийски пистолет 75 сm - 287022

GraC-2212            180 лв.

удължител високо налягане за 
бояджийски пистолет 50 сm - 232122

GraC-4758            150 лв.

удължител високо налягане за 
бояджийски пистолет 40 сm - 287020

GraC-3409            120 лв.
ДюзоДърЖаЧи за реверсивни Дюзи

GraC-4758   480 лв. 

без дюза - XTr700
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ИНсТРУМЕНТИ ЗА РЯЗАНЕ И ПРОБИВАНЕ

коМПЛект биМетаЛни боркорони 
SanDFlEX 3834-Promo-82
подходящи	за	рязане	на	дърво,	пластмаса,	черни	и	цветни		метали,	неръж-
даема стомана
съдържание: 
•	 Боркорони:	20,	25,	30,	35,	44,	51,	64	и	76	mm	(дълбочина	на	рязане:	38	mm)
•	 Центрово	свредло-държач	за	боркорони	32-210	mm	3834-ARBR-11152QC
•	 Центрово	свредло-държач	за	боркорони	14-30	mm	3834-ARBR-930

коМПЛект карбиДни боркорони 
SUPErior 3833-Promo-42-76
подходящи	за	рязане	на	дърво,	MDF,	гипсокартон,	фурнир
съдържание: 
•	 Боркорони:	35,	51,	68	и	76	mm	(дълбочина	на	рязане:	71	mm)
•	 Центрово	свредло-държач	за	боркорони	32-159	mm	3834-ARBR-9100eL
•	 адаптор	за	боркорони	3834-uPSIZe

коМПЛект трионЧета за зеГе 
91-miXED-10P
Подходящи за рязане на дърво и метал
съдържа:
•	 3	броя	триончета	за	зеге	за	дърво	HCS	(Coarse)	-	100	mm	91-143
•	 1	брой	трионче	за	зеге	за	дърво	и	пластмаса	HCS	(Medium)	-	100	mm	91-223
•	 1	брой	трионче	за	зеге	за	дърво	и	пластмаса	HCS	(Fine)	-	100	mm	91-148
•	 2	броя	триончета	за	зеге	за	метални	листове	HSS	(Medium)	-	75	mm	91-512
•	 2	броя	триончета	за	зеге	за	метал	HSS	(Medium)	-	75	mm	91-522
•	 1	брой	трионче	за	зеге	за	метал	и	дърво	с	пирони	BiM	(Coarse)	-	116	mm	91-623

Повече информация: www.kammarton.com

 285 лв. 

135 лв. 

71 лв. 

•	 подходящ	за	рязане	на	изолация	от	фибростъкло
•	 Сгъваем	с	Wt-назъбване,	което	позволява	лесно	рязане	

на материала
•	 обща	дължина:	190	mm

трион сГъваеМ за изоЛациЯ 396-inS

76 лв. 



Период на промоцията от 15.11.2020 г. до 15.02.2021 г. или до изчерпване на количествата. Всички посочени цени са с ДДС.32

ЛОЗАРО – ОВОщАРсКИ ИНсТРУМЕНТИ

еЛектриЧески инструМент за 
връзване на ЛозЯ BCl40iB

акуМуЛаторна Лозарска ноЖица 
BCl20iB

1 271 лв. 

 1 206 лв. 

•	 Мощност	на	инструмента:	50	W
•	 напрежение:	14.4	V
•	 капацитет	на	батерията:	2.5	Ah	/	36	Wh
•	 Максимална	ширина	на	клонче	за	връзване:	25	mm
•	 Тип	батерия:	Li-Ion	Battery,	презареждаема
•	 Максимално	време	за	презареждане	на	батерията:	1.5	часа
•	 Дължина	на	инструмента:	310	mm
•	 Тегло:	1.320	kg	
•	 Тегло	на	батерията:	230	g
•	 Завързваща	кука	с	диаметър	до	25	mm	за	закрепване	на	

клончета към опора.
•	 настройката	Adjustalbe	за	връзките	позволява	да	избере-

те броя на усукванията и дебелината на използваната тел.
•	 Лесен	за	работа,	връзката	е	изцяло	покрита	и	се	движи	

безпроблемно от намотката на машината.
•	 интегрирана	 батерия	 за	 6	 -	 8	 часа	 работа,	 доставя	 се	 с	

втора батерия.
•	 висока	работна	скорост	от	0.3	секунди	на	операция.
•	 Живот	на	батерията	–	около	400	000	връзвания.
•	 избор	от	 два	 вида	 връзка,	 с	 хартиено	или	пластмасово	

покритие в зависимост от исканата издръжливост – 8 или 
12 месеца.
-	 Тел	 с	 покритие	 хартия	 (за	 8	месеца),	 20	 ролки	 x	 90	m,	

0.42 mm дебелина, с една ролка се поставят около 660 
връзки BCL4001

-	Тел	с	покритие	пластмаса	(12	месеца),	20	ролки	x	90	m,	
0.44 mm дебелина, с една ролка се поставят около 660 
връзки BCL4002

•	 Bahco	осигурява	гаранция	на	мотора	за	2	години	от	датата	
на продажбата.

•	 Bahco	 осигурява	 гаранция	 на	 батерията	 за	 2	 години	 от	
датата на продажбата.

•	 Тегло	на	ножицата:	930	g
•	 Максимална ширина на отваряне: 32 mm
•	 Мощност	на	инструмента:	500	W
•	 напрежение:	14.4	V
•	 Материал	 на	 режещите	 остриета:	 висок	 клас	 износо	ус-

тойчива стомана
•	 Тип	батерия:	Li-Ion	Battery,	презареждаема
•	 капацитет	на	батерията:	2.5	Ah	/	36	Wh
•	 Тегло	на	батерията:	230	g
•	 Максимално	време	за	презареждане	на	батерията:	1.5	часа
•	 Дължина	на	инструмента:	285	mm
•	 За	подрязване	на	лозя,	храсти	и	малки	дървета.
•	 висококачествени	 остриета	 за	 отлично	 качество	 на	

рязане и дълъг живот на ножа.
•	 прогресивен	разрез	с	2	степени	на	отваряне	на	острието	

– на 16 и 32 mm.
•	 вградената	в	тялото	батерия	позволява	напълно	свобод-

но движение при резитба.
•	 Тънък	 корпус	 на	 инструмента,	 изработен	 от	 подсилена	

пластмаса с мек захват за висок комфорт при работа.
•	 Доставя	се	с	втора	батерия	за	общо	време	на	работа	до	6	

часа.
•	 Централен	болт	с	отвор	за	смазване	за	лесна	поддръжка	

и настройка.
•	 интелигентен	екран,	показващ	оставащия	заряд	на	бате-

рията и броя срезове.
•	 Живот	на	батерията	–	около	1	000	000	среза.
•	 Bahco	осигурява	гаранция	на	мотора	за	2	години	от	датата	

на продажбата.
•	 Bahco	 осигурява	 гаранция	 на	 батерията	 за	 2	 години	 от	

датата на продажбата.
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ПОДАРЪЧНИ КОМПЛЕКТИ

коМПЛект ноЖ и mUlTiTool - кЛещи 
GiFTPaCK2444
съдържание:

•	 2444	Нож	в	калъф
 Материал: неръждаема стомана
 Дължина на острието: 100 mm
 Обща дължина: 220 mm
 Двукомпонентна ръкохватка

•	 MTT151	MultiTool	–	Клещи
 сгъваеми
 Обща дължина: 150 mm
 Материал: алуминиево тяло и инструменти от 

неръждаема стомана

отвертка за накрайници с ЧуПеща 
се ДръЖка 808050P

•	 въртяща	се	3-компонентна	ръкохватка	 с	възможност	 за	
застопоряване	на	30’.

•	 Магнит.
•	 възможност	 за	 смяна	 на	 посоката	 на	 въртене:	 напред,	

назад и неутрална.
•	 Магазин	с	накрайници	в	ръкохватката	PH	1,	PH	2,	PZ	1,	

PZ 2, шлиц 4.5 и 5.5 

коМПЛект 30 броЯ накрайници и 
ДърЖаЧ 59/S31B

съдържание:
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

Повече информация: www.kammarton.com

57 лв. 

39 лв. 14 лв. 
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НОЖОВЕ
ПЛаващ ноЖ
номер за поръчка mora-2175 
Перфектният инструмент за вашето морско приключение, 
не  зависимо дали е за риболовно пътуване, докато ка рате 
ка ну или работите близо до вода. с дръжка от корк, за да 
не потъва.
Дължина на острието	 97	mm
Дебелина на острието 1.4 mm

ноЖ за Гъби
номер за поръчка mora-2043  
предлага	се	в	3	цвята	-	черен,	червен,	жълт.	
Тип	стомана	-	не	ръждаема.	Форма	на	острието	права.

Дължина на острието 62 mm
Дебелина на острието 1.4 mm

ноЖове сериЯ ComPanion SParK
Едно	от	най-новите	предложения	на	MoRAKnIV	-	създаде	но	
да запали искра с висококачествената магнезиева запал  ка, 
интегрирана в дръжката, така лагерният огън ще е винаги 
подсигурен. Предлага се в 5 цвата.

26 лв. 22 лв. 

33 лв. 
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Период на промоцията от 15.11.2020 г. до 15.02.2021 г. или до изчерпване на количествата.
Всички посочени цени са с ДДс.

Повече информация: www.kammarton.com

ноЖове сериЯ ElDriS
Побира се както в джоба ви, така и в раницата ви, острието е с 
дебелина 2mm и дължина 59 mm. Плътното острие оси гурява 
както здравина, така и безопасност при всеки разрез. 
Доставят се както с магнезиева запалка, така и отделно.
Предлага се в различни цветове - червен, син, зелен, лилав, 
оранжев и черен.

moraKniV Eldris без запалка   31 лв.
moraKniV Eldris със запалка  48 лв.
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Повече информация: www.kammarton.com
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ПистоЛет Cn-57E        585 лв. 
за	пирони	Ø	2.1	-	2.3	/	25	-	57	mm
номер за поръчка aPaH-2035

ПистоЛет Cn-565S         645 лв. 
за	пирони	Ø	2.3	-	2.5	/	45	-	65	mm
номер за поръчка aPaH-2198

ПистоЛет Cn-70E         660 лв. 
за	пирони	Ø	2.3	-	2.9	/	45	-	70	mm
номер за поръчка aPaH-2001

Характеристика: Професионални добре балансирани 
пистолети	с	ергономичен	дизайн	и	бърз	бутален	механи-
зъм. Проектирани за големи натоварвания, с протектор 
срещу случайно произведен изстрел и гумирана дръжка 
за	по-стабилен	и	удобен	захват.

Период на промоцията от 15.11.2020 г. до 15.02.2021 г. 

ПневМатиЧни ПистоЛети с барабан 
за гладки, вити и рингови пирони, с наклон 16⁰
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Приложения: 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.
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ПистоЛет Cn-83E        696 лв.   
за	пирони	Ø	2.5	-	3.3	/	50	-	83	mm
номер за поръчка aPaH-2030

ПистоЛет Cn-130E        1 505 лв.   
за	пирони	Ø	3.3	-	3.8	/	90	-	130	mm
номер за поръчка aPaH-2079
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Всички посочени цени са с ДДс.

ПистоЛет Cn-90.1l        735 лв.   
за	пирони	2.5	-	3.3	/	50	-	90	mm
номер за поръчка aPaH-2223 0”

1”
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3”

3 1/2”

2” 50

3 1/2” 90mm



Период на промоцията от 15.11.2020 г. до 15.02.2021 г. или до изчерпване на количествата. Всички посочени цени са с ДДС.38

PoliUrETaniCo E 
Полиуретанов разредител за миене
номер за поръчка SayE-3003
област на приложение: 
За миене и почистване на бояджийски системи.
За индустриална употреба.
опаковка: 25 литра

78 лв. / за опаковка

ЛАКОВЕ, РАЗРЕДИТЕЛИ И МАсЛА

niTro E  
нитроцелулозен разредител за миене 
номер за поръчка SayE-3004
област на приложение: 
За миене и почистване на бояджийски системи.  
За индустриална употреба.

опаковка: 25 литра

70 лв. / за опаковка

Sl 0452 Полиуретанов разредител
област на приложение: 
За	полиуретанови	покрития	-	грунд	и	мат	лак.	
За индустриална употреба.

номер за поръчка SayE-3001

опаковка: 25 литра

93 лв. / за опаковка

номер за поръчка SayE-3007
опаковка: 200 литра

672 лв. / за опаковка

iC 01001 нитроцелулозен разредител
номер за поръчка SayE-3002  
област на приложение: 
За нитроцелулозни покрития. 
За индустриална употреба.
опаковка: 25 литра

95 лв. / за опаковка

ацетон 99 % 
Полиуретанов разредител за миене
номер за поръчка SayE-3011
област на приложение: 
За	разреждане	на	байц,	миене	и	почистване	на	боя-
джийски системи. За индустриална употреба.
опаковка: 25 литра

75 лв. / за опаковка Повече информация: www.kammarton.com
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ОТ ЦЕНАТА 

 
ТЪРГОВИЯ С ПЕЧАЛБА

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Офертата 
Изтича на 
31. 12. 2020 

 

Разменете старите си инструменти с новите продукти 
от серията HMT на ENERPAC с 20% отстъпка! 

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМИ, МОДУЛНИ, 
БЪРЗИ, ИЗДЪРЖЛИВИ 

 

● Заменяеми с водещи марки - намалява разходите 

● Задвижващото устройство може да се ползва с касета с нисък 
профил и квадратно задвижване 

● 2.5 пъти по-трайни и 25% по-бързи от останалите в същия клас 

● Алуминиев корпус - лек за лесна работа 

● Избор на модели с въртящ момент от 2089 до 10.252 Nm 

Вземете новия касетъчен, задвижващ 
блок или целия  инструмент!  

 

 
 

Условия: Промоцията изтича в края на декември 2020 г. Инструментите, с които се търгува, трябва да имат съпоставим тип, размер и въртящ момент. 
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СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ОЩЕ ДНЕС!

РАЗЛИКАТА Е ИЗЦЯЛО ОТ  ПРАВИЛНИЯ ИНСТРУМЕНТ  

ГАЙКОВЕРТИ ENERPAC ОТ НОВАТА СЕРИЯ HMT

СПЕСТИ 20%
ОТ ЦЕНАТА

ТЪРГОВИЯ С ПЕЧАЛБА

Офертата
Изтича на
31.12. 2020

Разменете старите си инструменти с новите продукти 
от серията HMT на ENERPAC с 20% отстъпка!

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМИ, МОДУЛНИ,
БЪРЗИ, ИЗДЪРЖЛИВИ

● Заменяеми с водещи марки - намалява разходите

● Задвижващото устройство може да се ползва с касета с нисък 
профил и квадратно задвижване

● 2.5 пъти по-трайни и 25% по-бързи от останалите в същия клас

● Алуминиев корпус - лек за лесна работа

● Избор на модели с въртящ момент от 2089 до 10.252 Nm

Вземете новия касетъчен, задвижващ 
блок или целия  инструмент!

Условия: Промоцията изтича в края на декември 2020 г. Инструментите, с които се търгува, трябва да имат съпоставим тип, размер и въртящ момент.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ОЩЕ ДНЕС!

РАЗЛИКАТА Е ИЗЦЯЛО ОТ  ПРАВИЛНИЯ ИНСТРУМЕНТ  

ГАЙКОВЕРТИ ENERPAC ОТ НОВАТА СЕРИЯ HMT

СПЕСТИ 20%
ОТ ЦЕНАТА

ТЪРГОВИЯ С ПЕЧАЛБА

Офертата
Изтича на
31.12. 2020

Разменете старите си инструменти с новите продукти 
от серията HMT на ENERPAC с 20% отстъпка!

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМИ, МОДУЛНИ,
БЪРЗИ, ИЗДЪРЖЛИВИ

● Заменяеми с водещи марки - намалява разходите

● Задвижващото устройство може да се ползва с касета с нисък 
профил и квадратно задвижване

● 2.5 пъти по-трайни и 25% по-бързи от останалите в същия клас

● Алуминиев корпус - лек за лесна работа

● Избор на модели с въртящ момент от 2089 до 10.252 Nm

Вземете новия касетъчен, задвижващ 
блок или целия  инструмент!

Условия: Промоцията изтича в края на декември 2020 г. Инструментите, с които се търгува, трябва да имат съпоставим тип, размер и въртящ момент.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ОЩЕ ДНЕС! 

РАЗЛИКАТА Е ИЗЦЯЛО ОТ  ПРАВИЛНИЯ ИНСТРУМЕНТ   

ГАЙКОВЕРТИ ENERPAC ОТ НОВАТА СЕРИЯ HMT

СПЕСТИ 20% 
ОТ ЦЕНАТА 

ТЪРГОВИЯ С ПЕЧАЛБА

Офертата 
Изтича на 
31. 12. 2020 

Разменете старите си инструменти с новите продукти 
от серията HMT на ENERPAC с 20% отстъпка! 

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМИ, МОДУЛНИ, 
БЪРЗИ, ИЗДЪРЖЛИВИ 

● Заменяеми с водещи марки - намалява разходите 

● Задвижващото устройство може да се ползва с касета с нисък 
профил и квадратно задвижване 

● 2.5 пъти по-трайни и 25% по-бързи от останалите в същия клас 

● Алуминиев корпус - лек за лесна работа 

● Избор на модели с въртящ момент от 2089 до 10.252 Nm 

Вземете новия касетъчен, задвижващ 
блок или целия  инструмент!  

Условия: Промоцията изтича в края на декември 2020 г. Инструментите, с които се търгува, трябва да имат съпоставим тип, размер и въртящ момент. 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ОЩЕ ДНЕС!

РАЗЛИКАТА Е ИЗЦЯЛО ОТ  ПРАВИЛНИЯ ИНСТРУМЕНТ  

ГАЙКОВЕРТИ ENERPAC ОТ НОВАТА СЕРИЯ HMT

СПЕСТИ 20%
ОТ ЦЕНАТА

ТЪРГОВИЯ С ПЕЧАЛБА

Офертата
Изтича на
31.12. 2020

Разменете старите си инструменти с новите продукти 
от серията HMT на ENERPAC с 20% отстъпка!

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМИ, МОДУЛНИ,
БЪРЗИ, ИЗДЪРЖЛИВИ

● Заменяеми с водещи марки - намалява разходите

● Задвижващото устройство може да се ползва с касета с нисък 
профил и квадратно задвижване

● 2.5 пъти по-трайни и 25% по-бързи от останалите в същия клас

● Алуминиев корпус - лек за лесна работа

● Избор на модели с въртящ момент от 2089 до 10.252 Nm

Вземете новия касетъчен, задвижващ 
блок или целия  инструмент!

Условия: Промоцията изтича в края на декември 2020 г. Инструментите, с които се търгува, трябва да имат съпоставим тип, размер и въртящ момент.

ГАЙКОВЕРТИ ENERPAC ОТ НОВАТА СЕРИЯ HMT



Всички посочени цени са с ДДС.

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

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

Враца 3000
ул. “Илинден” 10 
тел.: 092 66 05 97
vraca@kammarton.com

Плевен 5800
ул. ”Индустриална” 12
тел.: 064 83 00 99
pleven@kammarton.com

Свищов 5250
ул. “Авксентий Велешки” 2А
тел.: 0631 4 11 12
svishtov@kammarton.com

Стара Загора 6000
кв. ”Индустриален”, ул. “Промишлена” 
тел.: 042 638 374 
st.zagora@kammarton.com

Бургас 8000
ул. “Сребърна” № 7 
тел.: 056 81 61 61
burgas@kammarton.com

Габрово 5300
бул. “Могильов”  3
тел.: 066 80 90 76
gabrovo@kammarton.com

Пловдив 4000
ул. “Голямоконарско шосе” 27 
тел.: 032 23 10 20
plovdiv@kammarton.com

Сливен 8800
бул. “Стефан Караджа” 14
тел.: 044 62 29 89
sliven@kammarton.com

Троян 5600
ул. “Сеновоза” 16
тел.: 0670 6 20 99
troyan@kammarton.com

Варна 9000
ЗПЗ, ул. “П. Николов” 21
тел.:  052 73 58 22/26
varna@kammarton.com

Нови Пазар 9900
ул. “Христо Смирненски” 2 
тел.: 0537 2 33 27
novi.pazar@kammarton.com

Русе 7000
бул. “Липник” 123, Бизнес парк Русе
тел.: 082 87 24 11
russe@kammarton.com

Смолян 4700
ул. “Спартак”  25
тел.: 0301 6 38 36
smolyan@kammarton.com

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

Електронен магазин

www.kammarton.com  
www.toolsshop.bg




