
335.30 лв.

1221.30 лв.

ПРОМО СЕЗОН 2022-2023
ЛОЗАРО-ОВОЩАРСКИ ИНСТРУМЕНТИ

Всички цени са с включен ДДС. Промоцията е валидна до 28.02.2023 г. или до изчерпване на количествата.

BCL23

9210

BCL20IB

	Електрическа лозарска ножица, подходяща за интензивна резитба на лозя
	Безчетков мотор
	Удобна дръжка с гумирано покритие, не позволява приплъзване, дока

то работите, удобна както за дясна, така и за лява ръка
	Прецизен и чист срез дори и при рязане на потвърда дървесина
	Батерия с USB порт за свързване и зареждане на мобилен телефон
	Централен болт с отвор за смазване за лесна поддръжка и настройка
	Гаранция: 2 години
Прогресивен разрез с 2 степени на отваряне на челюстта на 23 и 35 mm
Живот на батерията: 1000 зареждания
Мощност: 1296 W
Напрежение: 43.2 V
Материал на режещите остриета: Висок клас износоустойчива 
стомана, с покритие срещу ръжда
Тип батерия: LiIon батерия, презареждаема, 8  10 часа работа
Капацитет на батерията: 3.4 Ah
Тегло: 0.880 kg
Дължина: 280 mm
Максимално време за презареждане на батерията: 1.5 часа

	Пневматична лозароовощарска ножица, подходяща за работата в 
лозя и всякакъв вид овощни насаждения
	Предпазител за ръката  за да не активирате случайно ножицата
	Бутало с пружинно връщане
	Острие от закалена стомана за прецизен и чист срез
	Ергономична дръжка
	Клапан предпазва от замръзване на  кондензирана вода вътре в 

инстру мента при работа в студено време
	Гаранция: 2 години

Отваряне на челюстта: 30 mm
Консумация на въздух: 80 l/min
Дължина: 255 mm

	Акумулаторна лозарска ножица, подходяща за подрязване на лозя и 
храсти
	Вградената в тялото батерия позволява напълно свободно 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 батерията и броя 

срезове
	Bahco осигурява гаранция на мотора и батерията за 2 години от датата 

на продажбата
Прогресивен разрез с 2 степени на отваряне на челюстта на 16 и 32 mm
Живот на батерията: около 1 000 000 среза
Мощност: 500 W
Напрежение: 14.4 V
Материал на режещите остриета: Висок клас износоустойчива 
стомана
Тип батерия: LiIon батерия, презареждаема
Капацитет на батерията: 2.5 Ah
Общо тегло: 0.970 kg
Дължина: 285 mm
Максимално време за презареждане на батерията: 1.5 часа

2649.90 лв.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ НОЖИЦИ

В комплекта са включени: батерия BCL2B1, зарядно BCL2C1, кобур BCL
2HOL, колан BCL2BE, лента за ръка BCLAB, грес BCL2GR и инструменти.

В комплекта са включени: 2 батерии и зарядно.

ПНЕВМАТИЧНА НОЖИЦА

Тегло: 0.700 kg
Налягане: 10 bar



 P140-F PG-19-F93.40 лв.

	Остриета от закалена стомана
	Острото извито острие прави много 

лесно рязането чрез приплъзване
	Стоманени дръжки
	Не се предлагат резервни части

Капацитет 
mm

Дължина 
mm

40 660

65.00 лв.

	Острие от закалена стомана
	Острото извито острие прави много 

лесно рязането чрез приплъзване
	Телескопични алуминиеви дръжки
	Система lock/unlock само с една четвърт 

оборот удължава или скъсява дръжките
	Не се предлагат резервни части

Капацитет 
mm

Дължина 
mm

40 700  900

PG-10-BULK24

P121-23-F

P1-23

PG-12-BULK15

PG-R-M2-F

P126-22-F

21.10 лв.

51.30 лв.

38.80 лв.

	Острие от закалена въглеродна стомана
	Удобни леки дръжки от композитен 

материал
	Тясна режеща глава
	Не се предлагат резервни части

	Тясна режеща глава
	Дръжки от щампована и пресована 

стомана
	Острието има функция да се самозаточва
	Не се предлагат резервни части

	Дълги, тънки и прави остриета
	Удобни дръжки от композитен материал
	Заключване с пин/бутон
	Предлагат се резервни части

Капацитет 
mm

Дължина 
mm

20 210

Капацитет 
mm

Дължина 
mm

25 230

Капацитет 
mm

Дължина 
mm

30 230

ПРОФЕСИОНАЛНИ НОЖИЦИ

21.10 лв.

37.90 лв.

53.20 лв.

	Острие от закалена въглеродна стомана
	Удобни леки дръжки от композитен 

материал
	Тясна режеща глава
	Не се предлагат резервни части

	Въртяща се долна дръжка
	Прорез за рязане на градинска тел в 

основата на острието
	Не се предлагат резервни части

	Тясна режеща глава
	Дръжки от щампована и пресована 

стомана
	Заключване с клипс
	Не се предлагат резервни части

Капацитет 
mm

Дължина 
mm

20 210

Капацитет 
mm

Дължина 
mm

20 205

Капацитет 
mm

Дължина 
mm

20 220



1446-FLOAT

SHARP-X

2446

LS-COMBINESS

13.20 лв.

14.90 лв.

	Назъбено острие, подходящо за рязане на въжета и мрежи
	Непотъваща флуоресцентна дръжка с лого, устойчиво на сол 
	Тъп връх за безопасна употреба
	Балансиран за вертикално плаване
	Специално покритие за предотвратяване на корозия
	Дължина на острието: 102 mm
	Обща дължина: 226 mm

	Професионално волфрамкарбидно точило
	Странични протектори за предпазване на пръстите от 

заточващите остриета
	Дължина: 100 mm

18.90 лв.

23.50 лв.

	Острие от неръждаема стомана
	Дължина на острието: 100 mm
	Обща дължина: 225 mm

	Синтетичен двупластов заточващ камък, подходящ за малки остриета
	Зърнистости  средна (180) и фина (500)
	Дължина: 100 mm

НОЖОВЕ И АКСЕСОАРИ

 349

SE-15-24

339-6T30.40 лв.

	Подходящ за сурова дървесина
	Дизайнът на зъбите позволява агресивност на среза и при обратното 

движение
	Покритие против ръжда
	Дължина на острието: 300 mm
	Назъбване: 7 TPI

	Доставят се с лента за суха дървесина  
 назъбване тип 51
	Протектор за пръстите
	Индукционно закалени зъби

	Доставят се с лента за суха дървесина  
 назъбване тип 51
	Протектор за пръстите
	Индукционно закалени зъби

ТРИОНИ

26.70 лв.

16.70 лв.

	Може да се използва и с удължител Bahco с диаметър на отвора 
25 mm (1’’)
	Може да се използва и без удължител (за ръчно рязане)
	Дължина: 360 mm
	Назъбване: 6 TPI закалени зъби
	Удобна пластмасова ръкохватка 

Дължина 
mm

Тип 
назъбване

607 51

Дължина 
mm

Тип 
назъбване

530 51

ДЖАГИ

SE-16-2116.40 лв.



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; www.kammarton.com; www.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. “Съединение” 53
тел.: 038 62 32 29
haskovo@kammarton.com

Всички цени са с включен ДДС. Промоцията е валидна до 28.02.2023 г. или до изчерпване на количествата.

HGPS-0.6-360 LS-MERLIN-2.5FG70.60 лв.

	Дължина: 360 mm
	Извита дръжка от ясен, съгласно DIN 5132
	Дълго и широко острие от инструментална стомана, 

съгласно DIN 7287, осигурява чист срез

20.60 лв.

	Дължина: 900 mm
	Права 3компонентна дръжка от полипропилен с основа 

от фибро стъкло и покритие от еластомер
	Глава от висококачествена инструментална стомана

БРАДВИ

MES-3.0-900 FGS-1.6-81059.90 лв.

	Дължина: 900 mm
	Права дръжка от ясен
	Глава от висококачествена инструментална  стомана
	Остър клиновиден връх
	Подсилена задна част, която може да се използва 

като чук за набиване на клин в големи дънери

57.90 лв.

	Дължина: 800 mm
	Извита дръжка от ясен, съгласно DIN 5132
	Дълго и широко острие от инструментална стомана, 

съгласно DIN 7287, осигурява чист срез


