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Tootevalik Tööstusharud

AutotööstusKäsitööriistad

LennundusElektrilised tööriistad

MarineHüdraulilised tööriistad

Tootmisharu

in function and quality. Seetõttu on kõik tööriistad 
ja töökoja seadmed kõrge kvaliteediga, mis 
vastavad rangetele standarditele ja muudele 
tööstusettevõtete nõuetele.

kamasatools.com

Hoiustamine

Rootsi disain 
Tootemark Kamasa Tools asutati 1968. aastal, 
rohkem kui 50 aastat tagasi. Algusest peale on 
uute tööriistade arendus põhinenud 
professionaalsete automehaanikute nõuetel ja 
soovidel, Rootsi tootearenduse oskustel ning 
tõelisel huvil funktsionaalsuse ja kvaliteedi vastu.



Löökmutrikeeraja 3/4", 
2170 Nm
Võimas 3/4" löökmutrikeeraja  eriti 
tugev pöördemoment 2170 Nm ja 
lõdvendusmoment 4110 Nm. Hästi 
tasakaalustatud komposiitmaterjalist 
kere koos lisakäepidemega stabiilsuse 
tagamiseks. Võimas Twin Hammer 
löökmehhanism terasest haamri 
korpuses. Reguleeritav pöördemoment 
täisvõimsusel ja alati täisvõimsusega 
esi-/tagakontroll, mida on lihtne ühe 
käega juhtida. 

K9902

Löökmutrikeeraja 1/2", 
1356 Nm
Väga kerge, kõigest 1,8 kg. Efektiivse 
mootoriga, kuni 25% võimsam, 
patendeeritud "Double Air Intake". 
Kinnikeeramisel max pöördemoment 
1356 Nm ja lahtikeeramisel 2200 Nm. 
Väga hea tööriist kitsastes oludes 
kasutamiseks pikkus 150 mm.

K9901

Lööktööriistad

Löökmutrikeeraja, ekstra 
lühike 1/2", 500 Nm liikuva 
peaga

Kompaktne liikuva pöörde osaga 
mutrikeeraja. Käepide keeratav 360° ja 
pea liigutav 120°. Võimaldab töötada 
õhutööriistaga eriti kitsastes oludes. 
Pöördosa pikkus kõigest 85 mm ja kaalub 
vaid 1,2 kg. Võimas Twin Hammer 
mehhanism võimaldab 500 Nm 
pöördemomenti kinnikeeramisel ning 
avamismoment 1310 Nm.

K9903

30 päeva madalaim hind 168 €
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Magnetkauss
Hõlbustab väikeste osade, nagu kruvide jms, ladustamist. 
Läbimõõt: 150 mm, kaal: 0.38 kg

K1924

Magnetkauss 
Magnetkauss väikestele detailidele, poltidele ja 
mutritele. Mõõdud Ø 150

K192

Magnetanum, nelinurkne
Mõõdud 140x240 mm

K 195

Keermete puhastamise 
tööriist, puurid
Komplekt sisaldab  
1 x keermepuur M14 × 1.5 
1 x keermepuur M12 × 1.75 
1 x keermepuur M12 × 1.5 
1 x keermepuur M12 × 1.25

K11500

Magnetkausid



Narre, eriti pikk
Eriti pikk narre väikesemõõtmelise peaga, mahub kitsastesse 
kohtadesse. Süvistatud kiirvabastusnupp padruni jaoks. 
Ülitihe hammastus 72 hambaga, vajalik liikumine ainult 5°. 
Reverseeritav, ergonoomiliselt kujundatud hõõrdpindadega 
käepide. Võimaldab pöördemomenti kuni 610 Nm.

K4139D

Digitaalne momentvõti 
Nii max pöördemomendi kui ka jälgimise funktsioon. Samuti saab 
jälgida ka pöördenurka. Viis võimaliku kuvatavat mõõteühikut: ft-lb, 
in-lb, Nm, Kg-m, pöördenurk. 9 salvestatavat väärust, et kiirendada 
korduvate momentidega töid. 
Vastupidav 72 hambaga pöördketas. LCD ekraani valgustus 
hõlpsamaks ekraani lugemiseks. Käepideme vibreerimine, 
helisignaal ja led tuled annavad märku, kui seatud pöördemoment on 
saavutatud. 999 mälukohta viimati kasutatud pöördemomentide 
kohta. Saab kasutada ka paremkeermega ühendustel. Täpsus +/- 2% 
päripäeva kasutades ning +/- 3% vastupäeva kasutades.
K2765 1/4", 1,4-27 Nm

K2766 3/8", 7-136 Nm 

K2767 1/2", 17-340 Nm

Mutrivõtmed
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Kooniliselt lõikavate 
jõupadrunite komplekt, mm
Lõõmutatud vasakkeermega lõikavad 
jõupadrunid, mida on lihtne keerata 
poldipea külge ja mis vasakule keeramise 
tulemusena poldi vabastavad. Komplekt 
sobib ideaalselt tõrkuvate 
veljelukustuste või poldipeade 
eemaldamiseks.

K8994

Tugevdatud löökpadrunite 
komplekt koos kaitsega, mm 
Lisatugevdusega kuuskantpadrunid 
löökmutrivõtmete jms jaoks. 
Õhukeseseinalised hea ligipääsu 
tagamiseks, välise kaitsega velgedele ja 
sisemise kaitsega kübarmutritele. Ette 
nähtud momendile kuni 700 Nm. 
Suurema vastupidavusega võrreldes 
padrunitega, millel puudub 
lisatugevdusrõngas.

K25081

Pikkade lõikavate 
jõupadrunite komplekt, 4-
osaline 
Lõõmutatud vasakkeermega lõikavad 
jõupadrunid, mida on lihtne keerata 
poldipea külge ja mis vasakule keeramise 
tulemusena poldi vabastavad. Komplekt 
sobib ideaalselt tõrkuvate 
veljelukustuste või poldipeade 
eemaldamiseks.

K460

Padruntööriistad

MB rattapoldi padrun 
Rattapoldi padrun uute Mercedes Benzi 
sõidukite jaoks. Alates 2010. aasta CL-, 
GLK-, ML-, S-klassi sõidukitele. Ühildub 
MB uute "kumerate kuuskant" OEM 
rattapoltidega: 000 990 5407. Mõeldud 
muuhulgas löökmutrivõtmete jaoks. 
Õhukeseseinaline hea ligipääsu 
tagamiseks. Ette nähtud jõumomendile 
kuni 700 Nm.

K25085

Garaažitungraud
Stabiilne ja väikese miinimumkõrgusega, varustatud jalgpedaaliga kiireks 
tõstepunktini tõstmiseks ja koormusevastase kaitseklapiga. Lowering Control System 
(LCS) standardvarustuses. Varustatud müra vähendavate polüamiidratastega ja 
tõstesadula kummiklotsiga, mis takistab pleki- ka värvikahjustuste tekkimist. 
Keskratas hõlbustab tungraua käsitsemist selle teisaldamisel ilma koormuseta. 
Algseadistuse automaatne taastamine tahtmatu käitamise vältimiseks. Kahe asendiga 
ergonoomiline käepide. 

K21310 2 tonni

K21312 3 tonni
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Narre, eriti pikk, 300 mm 1/4"
Eriti pikk topeltliigendiga narre 1/4" nelikant ja 1/4" sisekuuskant. 72 hambaga 
lukustusmehhanism. Edasi-tagasi funktsioon. 180° painduv pea, lukustatav igas 
asendis. Valmistatud poleeritud kroomvanaadiumist.

K61616

Lõikur
Lõiketööriist lõiketöödeks kitsastes kohtades, nt väljalaskesüsteemi 
tööde tegemisel. Kahesuunalise pöörlemisega, mis võimaldab 
suunata sädemed soovitud suunas. Ohutuslukustusega varustatud 
võimsuseregulaator on täisvõimsuse asendi korral korpusega 
ühetasane.

K9813

Tikksaag
Tõhus, hõlpsalt kasutatav tikksaag, kerge kaalu ja väikese 
õhukuluga. Seadmel on pikk, 14 mm käik, mis vähendab 
saelehtede kulumist. Padrun on dimensioneeritud 
tikksaagide standardsaelehtede kasutamiseks.

K9829

Pneumaatilised tööriistad
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Narrega lehtsilmusvõtmete 
komplekt, 10–19 mm
Tiheda sammuga, 72-hambaline 
mehhanism, vajalik vaid 5º pööre. 
Vastupidav, reeversiga mehhanism, 
mida saab ümber lülitada ilma võtit 
mutrilt või kruvilt eemaldamata. Läikiv 
kroomitud pind.

K2824

Kruvikeerajate komplekt 
TORX®,  6-osaline
Suur valik kruvikeerajaid enamiku 
TORX®-kruvipeade jaoks. Kruvikeeraja 
pikad ja suure läbimõõduga 
kummeeritud käepidemed tagavad 
maksimaalse väändejõu. Tänu 
käepideme esiosa väikesele läbimõõdule 
on kruvide kinni- ja lahtikeeramine kiire.

K63066

Pidurisadula terashari
K10648

RIBE-
padrunotsakute 
komplekt, 7-osaline
RIBE-padrunotsakud piduri- ja 
mootoripoltidega seotud 
töödeks. Sobib piduri- ja 
mootoripoltidega seotud 
tööde jaoks.

K277

Mortorq otsakute 
komplekt, 3/8" 
5-osaline
Spetsiaalkruvidele, mida 
leidub FIAT, Chrysler, Jeep, 
BMW ja GM sõidukitel.

K21140

Otsakupadrunite 
komplekt, viiskant 
Safety-TORX®, 1/4" 7-
osaline
Kasutatakse paljude sõidukite 
erinevates sõlmedes. Nt 
Mercedes Benz, Renault ja 
Peugeot A/C süsteemid, 
õhulugejad, kõrgsurvepumbad, 
ohutuskruvid. Mõõdud: TS10, 
TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, 
TS40

K10450

Radiaatorirõhu 
testimiskomplekt 
Täielik komplekt jahutussüsteemi 
rõhu ja radiaatori jahutusvedeliku 
korgi testimiseks. Komplektis on 
enamiku mootoritega sobivad 
alumiiniumadapterid ja 
universaalne seade 
ebastandardsete mõõtmetega 
autodele.

K185

Varia
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Töökoja sisustus

Pealiskapiga tööriistakäru, kitsas
Tööriistakärul ja pealiskapil on kokku 10 sahtlit, millest igaühes on ruumi 3 standardsuuruses tööriistakomplektile.

Sahtlid on täielikult väljatõmmatavad, tugevate 46 mm kuullaagritel juhikutega. Kahel sügavamal sahtlil on topeltsiinid. Kõigil 
sahtlitel on sisselükatud asendis ka transpordilukk, mis võimaldab kappi teisaldada, ilma et sahtlid avaneksid.

Pealiskapis on ruumi aerosoolidele ja muudele mahukatele esemetele.

Nii kärul kui ka pealiskapil on koodlukkudega kesklukustus. Käru on varustatud poleeritud alumiiniumratastega, millest kahel on 
pidurdusfunktsioon.

Kõigi sahtlite vastupidavust on testitud 40 kg koormusega 50 000 tsüklist koosneva katse käigus. Käru vastupidavust on testitud 
raputusteel 300 kg koormusega 20 km pikkusel distantsil.

Käru ja pealiskapi mõõtmed (k.a rattad), K × L × S: 1609 × 667 × 459 mm.

NB! Tööriistakäru ei sisalda tööriistasi.

K11308



Töökojasisustus, 3 moodulit roostevabast terasest tööpinnaga
Töökojasisustus roostevabast terasest töötasapinnaga, mis koosneb kahest kapimoodulist ja tööriistakärust, kolmest ülemisest 
kapist. Sisustus koosneb 1 tööriistakapist 3 sahtli ja kapiga ning 1 täielikult väljatõmmatava sahtliga taaskasutuskapist 
prügikastide jaoks ja tööriistakäru, mis mahutab 28 Kamasa Toolsi tööriistakomplekti.

Laius 2215 mm
Kõrgus 1980 mm
Sügavus 546 mm
Max koormus kasti kohta 45 kg
Max koormus kärule 315 kg

K11362
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	Company: AS K. G. Knutsson
	Adress: Saeveski 12
	Phone: +372 651 9319
	Mail: tellimine@kgk.ee
	Site: www.kgk.ee
	K 9902: Tavahind 870 €
	K 9902-2: Kampaaniahind 468 €
	K 9901: Tavahind 275 €
	K 9901-2: Kampaaniahind 168 €
	K 9903: Tavahind 285 €
	K 9903-2: Kampaaniahind 168 €
	K 1924: Tavahind 21 €
	K 11500: Tavahind 40 €
	K 4139 D: Tavahind 38 €
	K 4139 D-2: Kampaaniahind 22 €
	K 2765: Tavahind 450 €
	K 2766: Tavahind 460 €
	K 2767: Tavahind 475 €
	K 2765-2: Kampaaniahind 247 €
	K 2766-2: Kampaaniahind 260 €
	K 2767-2: Kampaaniahind 301 €
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	K 10450-2: Kampaaniahind 10 €
	K 21140: Tavahind 33 €
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	K 11308-2: Kampaaniahind 640 €
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