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Дългогодишен опит в
международна търговия

Специалисти с над 25 години опит в
продажбите и сервиза на индустриални
машини за металообработка.

Доставяме нашите металообработващи 
машини, инструменти и консумативи
в над 20 държави.
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Конструиране и
производство на 
индустриални машини
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Индивидуално отношение
към производствения
процес на всяка машина

И Н О В А Ц И И

За да отговорим на изискванията на 
различни индустрии като уредостроене, 
автомобилостроене, машиностроене и др., 
предлагаме гъвкави високотехнологични 
решения и проектираме машини за увеличаване 
на производствения капацитет и качество.

Ц Е Л И

Основната цел на Кармет е да създава ново 
поколение машини за рязане и огъване 
с дизайнерски и технически функции, 
проектирани въз основа на придобития 
дългогодишен опит.
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През годините

2013

Група Кармет е създадена от 
компании, производители на 
металообработващи машини.

2017

Производство на нови модели 
електрически абкант преси и 
ексцентрични преси.

2015

Засилено присъствие на 
Европейския пазар и стремеж 
към интернационализация.

2018

Нова административна сграда 
с обучителен и тренировъчен 
център и шоурум.

Историята на Кармет
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Нашите машини

Електрически
Абкант Преси

Хидравлични
Абкант Преси

Хидравлични
Гилотини

Ексцентрични
Преси

Фибер лазерни
Маркиращи

машини

Продукти

6



Machine made for SPEED hunters!

Абкант Преси

karmet.eu
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SERVALO
Електрически
Абкант Преси

Серия

Електрическите серво абкант преси са ново 
поколение машини, обединяващи енергийна 
ефективност, гъвкавост, надеждност, висока 
прецизност, по-малка поддръжка и не 
използват хидравлично масло при работа.
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SERVALO
Електрически абкант преси
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SERVALO
Бързите серво абкант преси
Иновативната серво преса SERVALO е оборудвана с 
модерен сензорен контролер, бърз и точен захват на 
ножа и матрицата, многоосен заден упор.
Лесното за употреба модерно управление позволява на 
оператора да получи перфектни метални детайли на 
много ниска цена.
Инструментите могат да бъдат сменени изключително 
бързо. Професионалният дизайн позволява лесно 
позициониране на инструментите. Вертикално и 
хоризонтално монтиране и сваляне за максимална 
скорост и безопасност.

До 50% спестяване на енергия, много ниска годишна 
поддръжка, без изкривяване на рамката, заради О-тип 
дизайн, прецизни резултати при работа, нисък шум, 
без изменение в резултатите при огъване, дори след 
дълъг период на експлоатация.

Операторът има пълен контрол върху вертикалния 
толеранс по време на огъване.
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SERVALO
СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ

• Lense Серво мотори
• Mitsubishi мотори за заден 
упор
• ESA 19” 3D Графичен 
контролер със сензорен екран
• Заден упор с X-R оси
• Европейски тип матрици
• Европейски тип горни ножове
• Ел. табло със система за 
охлаждане

• Предни опори с линейни 
водачи, 2 бр.
• Предна и задна защита в 
съответствие с CE (Akas, Sick, 
ETC)
• Педал с бутон за авариен стоп 
в съответствие с СЕ.
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SERVALO
ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ

• Контролери Delem DA 66T-69T
• Wila система за захващане на V матрици
• Wila система за захващане на горни ножове
• Ръчна настройка на антидефлекционната система
• Опция за 4 осен заден упор (Y1, X2, X, R, Z1, Z2)
• X1, X2, R1, R2, Z1, Z2 заден упор тип AFT
• CE съвместимост със светлинна бариера
• Система за подаване на листовете
• Система за измерване на ъгъла и автоматична корекция
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Bulls do not win bullfights, PEOPLE DO!

Абкант Преси

karmet.eu
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TORO
Хидравлични
абкант преси

Серия

Подходящи за комплексни производства -
с разнообразен обем на продукция, където са 
необходими големи сили на натиск.
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TOROPro
Хидравлични абкант преси
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TOROPro
Мултифункционални хидравлични преси

Внимателно подбрани компоненти, здрава стоманена 
рамка (ST44 A1) и широк диапазон на стандартно 
оборудване, като 6-осен заден упор със серво мотори 
(Y1,Y2,X,R,Z1,Z2), CNC антидефлекционна система, 
хидравлични горни държачи и пълна инструментална 
екипировка правят абкант преса TORO Pro подходящ за 
комплексни производства - от нисък до висок обем на 
продукция.
Антидефлекционната CNC система на абкант TORO Pro 
подсигурява равни ъгли по цялата дължина на частите, 
без да се налага намеса на оператора.

Когато времето за настройка е критичен фактор за 
операторите - при абкант TORO Pro се използва лесния 
за управление 3D контролер, който може да намали 
съществено времето за настройка и да пресъздава 
програми и чертежи.

4-осният заден упор с моторизирани Z-пръсти и 
хидравлични горни държачи правят поетапното огъване, 
в което са включени различни инструменти, много лесно 
за изпълнение.
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TOROPro
СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ

• Здрава стоманена рамка 
(ST44 A1)
• Хромирани и шлифовани 
цилиндри и шлифовани бутала 
с висококачествени уплътнения
• Графичен контролер със 
сензорен екран
• Hoerbieger хидравлика
• Големи височина на отвора и 
светъл отвор
• Стандартни секционни 
инструменти
• Y1, Y2 синхронизирани 
хидравлични цилиндри
• Лазерна защита за 
предпазване на пръстите
(Akas, LaserSafe)

• Линейни скали с висока 
резолюция за синхронизирано 
управление на рамата
• X, R серво заден упор
• Плъзгащи се предни опори 
• Странични предпазители 
и задни фотоклетки за 
безопасност
• Siemens електрическа 
система
• Pilz PLC система за висока 
безопасност
• ЦПУ антидефлекционна 
система
• Бързо отпускащи се държачи 
PROMECAM
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TOROPro
ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ

• Нагревател и охладител на масло
• Допълнително инструментално оборудване
• Wila и Rolleri инструменти
• Хидравлични държачи на инструменти
• Опция за многоосен заден упор (X1,X2,R1,R2,Z1,Z2)
• Cybelec Modeva 15 3D графичен контролер
• Delem 69T 3D контролер със сензорен екран
• Karmet Експерт 2D/3D контролер
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TOROBasic
Хидравлични абкант преси
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TOROBasic
СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ

• Здрава стоманена рамка 
(ST44 A1)
• Лесен за употреба графичен 
контролер
• Hoerbieger хидравлика
• Големи височина на отвора и 
светъл отвор
• Стандартен секционен 
инструмент, заземен и укрепен
• Y1, Y2 синхронизирани 
цилиндри

• Линейни скали с висока 
резолюция за синхронизирано 
управление на рамата
• X, R заден упор
• Предни поддържащи опори 
• Странични предпазители 
и задни фотоклетки за 
безопасност
• Siemens електрическа 
система
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TOROBasic
ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ

• Специфични ход на ножа, височина и дълбочина на отвора 
между колоните
• Лазерна защита за предпазване на пръстите
(Akas, LaserSafe)
• Нагревател и охладител на масло
• Допълнително инструментално оборудване
• Хидравлични държачи на инструменти
• Заден упор със серво мотор
• Delem DA56 или Cybelec Cybtouch 12 графичен контролер
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TORORapido
Хидравлични абкант преси
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TORORapido
СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ

• Здрава стоманена рамка 
(ST44 A1)
• Лесен за употреба Cybtouch 12 
контролер
• Hoerbieger хидравлика
• 300мм дълбочина на отвора
• Големи височина на отвора и 
светъл отвор
• Стандартен секционен 
инструмент, заземен и укрепен
• Y1-Y2 синхронизирани 
цилиндри

• Линейни скали с висока 
резолюция за синхронизирано 
управление на рамата
• X,R заден упор
• Предни поддържащи опори 
• Странични предпазители 
и задни фотоклетки за 
безопасност
• Siemens електрическа 
система

23



TORORapido
ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ

• Лазерна защита за предпазване на пръстите
(Akas, LaserSafe)
• Нагревател и охладител на масло
• Допълнително инструментално оборудване
• Wila и Rolleri хидравлични държачи на инструменти
• Заден упор със серво мотор
• Cybelec DNC880 2D графичен контролер
• Karmet Експерт 2D контролер
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Catch a fish as BIG as You are!

Гилотини

karmet.eu
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ORCA
Хидравлични
гилотини

Серия

Предназначени за рязане с точност, 
производителност, безопасност и модерно 
управление.
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ORCAPro
Хидравлични гилотини
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ORCAPro
Прецизни хидравлични гилотини

ORCA Pro гилотините за ламарина с регулируем ъгъл са 
проектирани да бъдат стабилни машини за всекидневна 
употреба и да бъдат внедрени в тежки производствени 
среди.
Възможността за регулиране на ъгъла на режещия 
нож, автоматичното регулиране на разстоянието между 
секциите на ножа и автоматичното регулиране на 
строка значително намаляват времето за настройка и 
увеличават продуктивността.

Здравата рамка, лесен за употреба Cybtouch 6 G 
контролер, стандартен отвор и стабилен заден упор, 
задвижван от винтов механизъм и мотор със спирачка, 
правят гилотината за метал ORCA Pro подходяща 
гилотина за разнородни продуктови линии с малък 
и голям обем, както и за рязане на тънки ленти с 
всякакви дебелини.
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ORCAPro
СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ

• Здрава рамка, изработена и 
заварена от стомана тип ST44A
• Шлифовани и закалени 
режещи ножове (4-странни)
• Cybtouch 6 G контролер
• 1000мм заден упор, 
задвижван от винтов 
механизъм и AC мотор със 
спирачка
• 1м. предни опори
• Задни панели за плъзгане на 
листа

• Hoerbiger хидравлика
• Siemens електрическа 
система
• Хидравлична система за 
фиксиране на листа 
• Автоматично регулиране на 
ъгъла на режещия нож
• Автоматично регулиране на 
разстоянието между ножовете
• Автоматично регулиране на 
строка
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ORCAPro
ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ

• Преден измервател на ъгъла
• Конвейерна система за подреждане на листовете
• Задна система за поддържане на листа по време на рязане 
(за тънки листове)
• Охладител и нагревател на масло
• Предни светлинни бариери за предпазване на пръстите
• Лазерна “линия на рязане”
• Система против усукване

30



ORCABasic
Хидравлични гилотини
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ORCABasic
СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ

• Здрава рамка, изработена и 
заварена от стомана тип ST44A1
• Закалени и заземени режещи 
ножове (4-странни)
• Cybtouch 6 W контролер
• 750mm/1000мм заден 
упор, задвижван от винтов 
механизъм и AC мотор със 
спирачка
• 1м. предни опори
• Заден панел за плъзгане на 
листа

• Hoerbiger хидравлика
• Siemens електрическа 
система
• Хидравлична система за 
фиксиране на листа 
• Автоматично регулиране на 
разстоянието между ножовете
• Автоматично регулиране на 
строка
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ORCABasic
ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ

• Преден измервател на ъгъла
• Конвейерна система за подреждане на листовете
• Задна система за поддържане на листа по време на рязане 
(за тънки листове)
• Охладител и нагревател на масло
• Предни светлинни бариери за предпазване на пръстите
• Лазерна “линия на рязане”
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Don’t pause, PRESS start!

Ексцентрични преси

karmet.eu
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MAMMUT
Ексцентрични
преси

Серия

Предназначени за рязане с точност, 
производителност, безопасност
и модерно управление.
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Ускорено
производство

КАРМЕТ ЕКСЦЕНТРИЧНИ ПРЕСИ

Предлагаме широка гама от иновативни 
технологии за системи за формоване на 
метални листове. Ние сме Вашият партньор 
за цялостни разработки от проектирането до 
доставянето и монтажа на завършени линии за 
формоване на метални листове.
Технически решения за щанцови и 
автомобилни производства или дори за 
опаковане и производство на фармацевтични 
продукти. 
Мощност на пресите от 250 kN до 15000 kN.
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MAMMUT
Десетилетия опит и иновации
KARMET предоставя пълната гама приставки за преси. 
Оборудване за подаване на рулона като размотвачи, 
изправящи машини, фидери и системи за подреждане 
и складиране за прецизно изтегляне на компонентите. 
Пакетът на KARMET включва избираеми системи за 
бърза смяна на матриците, автоматична настройка на 
линията, промяна на функциите според кодовете на 
матриците за всички параметри на линията.
При необходимост можем да извършим телесервиз. 
Нашият екип за техническа поддръжка решава 
проблема незабавно, за да продължи Вашето 
производство!

KARMET е надежден партньор с пълна отговорност 
от проектирането до окончателната доставка, 
включително периодичен контакт за поддръжка.
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MAMMUT
C FRAME
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MAMMUT
C-FRAME 6K
Ексцентрични преси
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MAMMUT
C-FRAME 6K
СТАНДАРТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Полуавтоматична настройка 
на хода
• Процедура по снемане на 
остатъчното напрежение
• Плъзгач с 6 водача
• Система за управление на 
двигателя напред/назад
• Централизаирано смазване
• Защитна преграда с 
фотоклетка
• Пневматични цилиндри за 
уравновесяване

• Механизирана система за 
регулиране на каретата
• Хидравлична система за 
защита от претоварване
• Комбиниран пневматичен 
съединител/спирачка 
• Двоен соленоиден предпазен 
вентил на пресата
• Групи зъбни предавки в 
маслена баня
• СЕ сефтрификат
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MAMMUT
C-FRAME 6K
ИЗБИРАЕМИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Инвертор
• Автоматична настройка на хода
• Система за бърза смяна на щанцата
• Пневматична възглавница
• 2-ра маса
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MAMMUT
H FRAME
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MAMMUT
H-FRAME ASH
Ексцентрични преси
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MAMMUT
H-FRAME ASH
СТАНДАРТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Автоматична настройка на 
хода
• Процедура по снемане на 
остатъчното напрежение
• Плъзгач с 8 водача
• Система за управление на 
двигателя напред/назад
• Централизаирано смазване
• Инвертор
• Защитна преграда с 
фотоклетка
• Пневматични цилиндри за 
уравновесяване

• Механизирана система за 
регулиране на каретата
• Хидравлична система за 
защита от претоварване
• Комбиниран пневматичен 
съединител/спирачка 
• Двоен соленоиден предпазен 
вентил на пресата
• СЕ сефтрификат
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MAMMUT
H-FRAME ASH
ИЗБИРАЕМИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Комбиниран съединител/спирачка с масло
• Система за бърза смяна на щанцата
• Пневматична възглавница
• 2-ра маса
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We’ll MARK Your dreams into reality!

Фибер лазерни маркиращи машини

karmet.eu
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CAMELLON
Фибер лазерни 
маркиращи машини

Серия

Маркиращите лазери на KARMET са 
професионално допълнение към пазара за 
субтрактивни производствени
технологии. Освен множество разнообразни 
функции, те имат също така ниска консумация 
на енергия и дават възможност на 
потребителите да работят с широка гама от 
материали и сложни по вид повърхности.
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CAMELLON
Фибер лазерни маркиращи машини
Независимо дали имате нужда от маркиране без 
отнемане на повърхността, или гравиране, CAMELLON 
може да изпълни всяка задача с лекота.
CAMELLON може да обработва повечето метални и 
неметални материали, което го прави идеален за
използване върху редица продукти като: платки, 
електрически уреди, хардуер, инструменти, аксесоари,
прецизни инструменти, часовници, очила, бижута, 
авточасти, пластмасови копчета, строителни материали,
PVC тръби и много други.

Потребителите могат да оптимизират цялостния си 
работен процес с метода на лазерно маркиране. Това е
възможно, тъй като маркиращите лазери предлагат 
висок работен капацитет, подобряват ефективността и
минимизират разходите.
Голямо предимство на процеса на лазерно маркиране 
е, че резултатът е постоянен и е силно устойчив
на външни ефекти като киселина, абразия и топлина.
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CAMELLON
KM-1010-F30
Фибер лазернa
маркиращa машинa
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CAMELLON
KM-1010-F30

МОДЕЛ KM-1010-F30

ТИП ЛАЗЕР FIBER LASER

МОЩНОСТ W  20/30/50/100

БРУТНА МОЩНОСТ kW <0.8

СКОРОСТ НА МАРКИРАНЕ mm/s 7000

ПЛОЩ ЗА МАРКИРАНЕ mm 100*100/200*200/300*300

ШИРОЧИНА НА МАРКИРАЩАТА ЛИНИЯ mm 0.01-01

ДЪЛБОЧИНА НА МАРКИРАНЕ mm 0.01-2
(в зависимост от материала)

РАБОТНА МОЩНОСТ v/Hz 220-50

ОХЛАЖДАНЕ тип Въздушно

БРУТНО ТЕГЛО kg 170

• Многократен източник на светлина, наличен 
за много индустрии.
• Бърза скорост, висока ефективност, стабилна 
изходна мощност, висока надеждност.
• Дълъг живот, без поддръжка в рамките на 100 
000 часа, експлоатиран за 24 часа и при тежки 
работни
условия.
• Висока ефективност на електрооптична 
конверсия, малка загуба на енергия, по-малко 
консумация на
енергия само с 0,5 KW/час.
• Малки и компактни размери, лесни за 
пренасяне, спестяване на производствено 
пространство.
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CAMELLON
KME-1010-F30
Фибер лазернa
маркиращa машинa
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CAMELLON
KME-1010-F30

• Многократен източник на светлина, наличен 
за много индустрии.
• Бърза скорост, висока ефективност, стабилна 
изходна мощност, висока надеждност.
• Дълъг живот, без поддръжка в рамките на 100 
000 часа, експлоатиран за 24 часа и при тежки 
работни
условия.
• Висока ефективност на електрооптична 
конверсия, малка загуба на енергия, по-малко 
консумация на
енергия само с 0,5 KW/час.
• Малки и компактни размери, лесни за 
пренасяне, спестяване на производствено 
пространство.

МОДЕЛ KME-1010-F30

ТИП ЛАЗЕР FIBER LASER

МОЩНОСТ W 20/30/50/100

ПЪЛНА МОЩНОСТ W 530/580/720/830

СКОРОСТ НА МАРКИРАНЕ mm/s 7000

ПЛОЩ ЗА МАРКИРАНЕ mm 110*110

ШИРОЧИНА НА МАРКИРАЩАТА ЛИНИЯ mm 00.1

ДЪЛБОЧИНА НА МАРКИРАНЕ mm В зависимост от материала

РАБОТНА МОЩНОСТ v/Hz 120-220/50-60

ОХЛАЖДАНЕ тип Въздушно

БРУТНО ТЕГЛО kg 53
without package

РАЗМЕРИ mm 2550*1050*670
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CAMELLON
KMEC-1010-F30
Фибер лазернa
маркиращa машинa
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CAMELLON
KMEC-1010-F30

• Многократен източник на светлина, наличен 
за много индустрии.
• Бърза скорост, висока ефективност, стабилна 
изходна мощност, висока надеждност.
• Дълъг живот, без поддръжка в рамките на 100 
000 часа, експлоатиран за 24 часа и при тежки 
работни
условия.
• Висока ефективност на електрооптична 
конверсия, малка загуба на енергия, по-малко 
консумация на
енергия само с 0,5 KW/час.
• Малки и компактни размери, лесни за 
пренасяне, спестяване на производствено 
пространство.

МОДЕЛ KMEC-1010-F30

ТИП ЛАЗЕР FIBER LASER

МОЩНОСТ W 20/30/50/100

ПЪЛНА МОЩНОСТ W 680/730/870/980

СКОРОСТ НА МАРКИРАНЕ mm/s 7000

ПЛОЩ ЗА МАРКИРАНЕ mm 100*100/200*200/300*300

ШИРОЧИНА НА МАРКИРАЩАТА ЛИНИЯ mm 0.01

ДЪЛБОЧИНА НА МАРКИРАНЕ mm В зависимост от материала

РАБОТНА МОЩНОСТ v/Hz 120-220/50-60

ОХЛАЖДАНЕ тип Въздушно

БРУТНО ТЕГЛО kg 53
without package

РАЗМЕРИ mm 750*500*885
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CAMELLON
KME-MOPA-1010-F30
Фибер лазернa
маркиращa машинa
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CAMELLON
KME-MOPA-1010-F30

• Многократен източник на светлина, наличен 
за много индустрии.
• Бърза скорост, висока ефективност, стабилна 
изходна мощност, висока надеждност.
• Дълъг живот, без поддръжка в рамките на 100 
000 часа, експлоатиран за 24 часа и при тежки 
работни
условия.
• Висока ефективност на електрооптична 
конверсия, малка загуба на енергия, по-малко 
консумация на
енергия само с 0,5 KW/час.
• Малки и компактни размери, лесни за 
пренасяне, спестяване на производствено 
пространство.

МОДЕЛ KME-MOPA-1010-F30

ТИП ЛАЗЕР FIBER LASER

МОЩНОСТ W 20/30

ИМПУЛСНА ЧЕСТОТА Hz 1~1000

ДИАПАЗОН НА ПОВТАРЯЕМОСТ ПРИ ПЪЛНА МОЩНОСТ Hz 50~1000

ПЛОЩ ЗА МАРКИРАНЕ mm 110*110/200*200/300*300

ИМПУЛСНА ЕНЕРГИЯ mJ 0.4~0.66

ИМПУЛСНА ШИРОЧИНА ns 6~200

РАБОТНА МОЩНОСТ v/Hz 220/50

ОХЛАЖДАНЕ тип Въздушно

ВРЪЗКА ЛАЗЕР-КОМПЮТЪР тип USB

СТАБИЛНОСТ НА МОЩНОСТТА <3%
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CAMELLON
KMW-1000
Ръчна машина за
лазерно заваряване
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CAMELLON
KMW-1000
Лазерното заваряване използва високоенергийни 
лазерни импулси за локално нагряване на 
материала на малка площ. Енергията на лазерното 
излъчване се разпространява в материала чрез 
топлопроводимост и материалът се разтапя, за да 
образува заварката.
Това е нов тип метод на заваряване, главно 
за заваряване на тънкостенни материали и 
прецизни части, който може да реализира 
точково заваряване, челно заваряване, релефно 
заваряване и др. 
Скоростта на заваряване е бърза, не е необходима 
обработка след заваряване, и качеството на 
заварката е високо, може да се контролира 
прецизно, малка фокусна точка, висока точност на 
позициониране, лесно за автоматизиране.

МОДЕЛ KMW-1000

ТИП ЛАЗЕР FIBER LASER

МОЩНОСТ W 1000/1500/2000

ЛАЗЕРЕН ИЗТОЧНИК brand Raycus / IPG

ЗАВАРЪЧНА ГЛАВА type Wobble/Normal

ДЪЛЖИНА НА ВЪЛНАТА nm 180 ±5

ЧЕСТОТНА МОДУЛАЦИЯ Hz 1-20000

ДЪЛЖИНА НА ФИБЕР КАБЕЛА m 8

РАЗМЕР НА ТОЧКАТА mm 1.5/1.8/2

ОХЛАЖДАНЕ тип Водно

БРУТНО ТЕГЛО W-kg 1000-245/1500-260
2000-300

РАЗМЕРИ mm 1190*620*1170
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CAMELLON
KMC-100
Фибер лазерна машина за 
безконтактно почистване
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CAMELLON
KMC-100

МОДЕЛ KMC-100

ТИП ЛАЗЕР FIBER LASER

МОЩНОСТ НА ЛАЗЕРА W 100/200/300/500

ПЪЛНА МОЩНОСТ W 300/500/600/1000

ДЪЛЖИНА НА ЛАЗЕРНАТА ВЪЛНА nm 1064

ИМПУЛСНА ЧЕСТОТА KHz 20-50/20-100/20-200

РАЗМЕР mm 760*780*790/110*950*700

ШИРОЧИНА НА СКАНИРАНЕ mm 10-60

ПО ИЗБОР Hand automatic

РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА °C 0-40

ОХЛАЖДАНЕ тип Въздушно

ОБЩО ТЕГЛО kg 100W-110/200W-210
300W-240/500W-300

РАЗМЕРИ mm
100W-745*650*910

200W-1000*630*1110
300W-1150*630*1280
300W-1150*630*1280

Лазерът за почистване е ново поколение 
високотехнологичен продукт за почистване на 
повърхности. 
Лесно се инсталира, контролира и внедрява.
Удобно е за работа.
Може да се почиства без химически вещества, 
измиване с вода или медия, ръчно регулиране 
на фокуса, почистване на фугирани повърхности, 
по-добра чистота на повърхностите, също може 
да премахне смола, грес, петна, мръсотия, ръжда, 
покритие, боя върху предмети.
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CAMELLON
KMCR-100
Фибер лазерна машина за 
безконтактно почистване
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МОДЕЛ KMCR-100

ТИП ЛАЗЕР FIBER LASER

МОЩНОСТ НА ЛАЗЕРА W 100/200/300/500

ПЪЛНА МОЩНОСТ W 300/500/600/1000

ДЪЛЖИНА НА ЛАЗЕРНАТА ВЪЛНА nm 1064

ИМПУЛСНА ЧЕСТОТА KHz 20-50/20-100/20-200

РАЗМЕР mm 760*780*790/110*950*700

ШИРОЧИНА НА СКАНИРАНЕ mm 10-60

ОХЛАЖДАНЕ тип Въздушно

РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА °C 0-40

ПО ИЗБОР Hand automatic

ОБЩО ТЕГЛО kg 100W-110/200W-210
300W-240/500W-300

РАЗМЕРИ mm
100W-745*650*910

200W-1000*630*1110
300W-1150*630*1280
300W-1150*630*1280

CAMELLON
KMC-100

Лазерът за почистване е ново поколение 
високотехнологичен продукт за почистване на 
повърхности. 
Лесно се инсталира, контролира и внедрява.
Удобно е за работа.
Може да се почиства без химически вещества, 
измиване с вода или медия, ръчно регулиране 
на фокуса, почистване на фугирани повърхности, 
по-добра чистота на повърхностите, също може 
да премахне смола, грес, петна, мръсотия, ръжда, 
покритие, боя върху предмети.
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Headquarters

Branch &
R&D

Нашите 
референции

KARMET

Доставяме, инсталираме и поддържаме 
машини на над 100 фирми в над 20 държави.
Клиенти от различни сектори на икономиката 
се доверяват на качеството и надеждността на 
машините на KARMET.



Кармет България ЕООД
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Факс:
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www.karmet.eu

Бул. Асеновградско шосе,
м. Бунар Йолу, масив 11, Куклен
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Благодарим Ви
за отделеното време!
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