
biuro@kammak.pl

www.kammak.pl

www.kammakpumps.com

+48 695 985 230

+48 721 701 540

KAMMAK

2020

Pompy do odkamieniania
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KAMMAK – Twój partner w utrzymaniu systemów grzewczych

■ 15 lat doświadczenia

 ■ Standard ISO:9001

 ■ Ponad 15 dystrybutorów i filii na całym świecie

 ■

■ Wszystkie produkty są testowane w naszym wewnętrznym laboratorium

 ■ Kontrole po każdym etapie produkcji gwarancją 100% jakości

Cała produkcja pod jednym dachem - produkty 100% Made in Turkey

Rodzinne przedsiębiorstwo KAMMAK Kimya Makine Ltd. Sti. od ponad 15 lat produkuje wysokiej jakości pompy odkamieniające, sprężarki 

płuczące i chemiczne środki czyszczące. Bogate doświadczenie w projektowaniu i produkcji wysokiej klasy wyrobów pozwala oferować 

szeroką gamę różnych urządzeń.

Cały asortyment składający się z pomp odkamieniających, sprężarek płuczących, chemicznych środków czyszczących, inhibitorów,

czy uszczelniaczy to podstawowe urządzenia dla każdego instalatora i serwisanta. KAMMAK działa zgodnie z systemem zarządzania jakością 

ISO 9001:2015. Gwarantuje to bezpieczeństwo procesu i stałą, najwyższą jakość. Wszystkie produkty KAMMAK są zgodne z odpowiednimi 

obowiązującymi normami europejskimi zgodnie z warunkami dyrektyw WE. Wszystkie produkty KAMMAK posiadają znak CE.
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Fabryka KAMMAK w Kestel, Bursa, Turcja



Tabela porównawcza produktów

Nazwa Pojemność

zbiornika
Moc 

Ciśnienie

robocze
Grzałka Przepływ Wysokość

podnoszenia

Zmiana

kierunku

przepływu

Masa

PRATTIK 15

PRATTIK 25

PRATTIK 40

YAK-01 DUAL

YAK-01

YAK-02

PROF-01

PROF-02 DUAL

PROF-03 DUAL

PROF-04

PROF-05

PROMAX T1

PROMAX T2

Sprężarka płucząca AIRPRO-1

Sprężarka płucząca AIRPRO-2

Sprężarka płucząca AIRPRO-1 DIGITAL 

Sprężarka płucząca AIRPRO-2 DIGITAL 

KPT-35 SOLAR

KPT-50 SOLAR

KPT-80 SOLAR

PRATTIK 100

PRATTIK 200C HYBRID

15 l

25 l

40 l

30 l

30 l

10 l

35 l

35 l

35 l

20 l

35 l

45 l

45 l

9 l

9 l

9 l

9 l

16 l

16 l

16 l

100/200 l

100/200 l

370 W

600 W

750 W

750 W

750 W

370 W

650 W

600 W

750 W

370 W

750 W

600 W

600 W

750 W

750 W

750 W

750 W

370 W

600 W

750 W

300 W

750 W

1 bar

1 bar

1,2 bar

8 barów

8 barów

4 bary

4 bary

6 barów

8 barów

4 bary

8 barów

6 barów

6 barów

8 barów

8 barów

8 barów

8 barów

4 bary

6 barów

8 barów

4 bary

8 barów

45 l/min

90 l/min

300 l/min

60 l/min

60 l/min

35 l/min

63 l/min

50 l/min

60 l/min

35 l/min

60 l/min

50 l/min

50 l/min

110 l/min

110 l/min

110 l/min

110 l/min

35 l/min

50 l/min

60 l/min

130 l/min

130 l/min

10 m

10 m

12 m

75 m

75 m

40 m

40 m

60 m

75 m

40 m

75 m

60 m

60 m

75 m

75 m

75 m

75 m

40 m

60 m

75 m

25 m

25 m

8,5 kg

10,5 kg

17,5 kg

19 kg

19 kg

10 kg

22 kg

23 kg

23 kg

14 kg

24 kg

30 kg

30 kg

22 kg

23 kg

22 kg

23 kg

13 kg

17 kg

18 kg

60 kg

65 kg
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Pompa do odkamieniania
PRATTIK 15

Wydajna, elektryczna pompa odkamieniająca 

do szybkiego i łatwego usuwania kamienia z systemów 

zamkniętych. Jest idealnym rozwiązaniem do szybkiego 

czyszczenia kotłów, podgrzewaczy wody, wymienników ciepła, 

wtryskarek do tworzyw sztucznych, kotłów zawieszanych 

i stojących, systemów solarnych, a także napełniania.

Zbiornik              15 l

Przepływ                                                             45* l/min

Ciśnienie robocze                                                     1 bar

Silnik                                              370 W / 0,5 HP, 230 V

Wysokość podnoszenia                                           10 m*

Maks. temperatura cieczy                                         60°C

Zmiana kierunku przepływu              tak, manualna, dźwignią

Filtracja  nie

Grzałka  nie

Masa                                                                       8,5 kg

Wymiary (Ø x h)                                                35 x 45 cm

* wartość dotyczy wydajności na wyjściu z pompy

www.kammak.pl
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Dwa węże w zestawieŁatwo dostępny nawrotnik przepływu

Praktyczny uchwyt na przewód Kompaktowa budowa

CHARAKTERYSTYKA

ZALETY

DANE TECHNICZNE

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

OPIS

Odwapnia systemy grzewcze w celu usunięcia resztek korozji, szlamu 
i kamienia. Do usuwania problemów z przepływem, hałasem instalacji. 
Pozwala na szybkie działanie i kompleksowe wykonanie czyszczenia 
podczas jednej wizyty serwisanta. Mocna, elektryczna jednostka do 
napełniania i płukania. Przenośna. Łatwy transport, także w trudnych 
warunkach budowlanych. Poręczny uchwyt. Niska masa, tylko 8,5 kg. 
Solidny zbiornik z tworzywa o pojemności 15 litrów, wykonany z PE 
stabilizowanego na UV, zdejmowany, ułatwiający czyszczenie, z dużym 
otworem ułatwiającym napełnianie. Praktyczna zakrętka do szybkiego 
otwierania i zamykania. Odporny na wysokie temperatury wąż łączący 
między zbiornikiem, a pompą. Profesjonalna maszyna o ergonomicznym 
i stylizowanym wyglądzie. Pompa wyposażona w nawrotnik przepływu 
umożliwia usuwanie osadów w obu kierunkach obiegu. Pompa 
kwasoodporna o osi pionowej, odpowiednia do różnych cieczy np. 
kwasów, środków przenoszących ciepło, środków zapobiegającym 
zamarzaniu, wody, roztworów wodnych, emulsji. Cichy, bezawaryjny 
silnik o mocy 370 W, włącznik / wyłącznik. Duży przepływ do 45 l/min 
do szybkiego napełniania i skutecznego płukania zamkniętych 
systemów. Do ciągłej pracy z płynami do 60°C. 

Zestaw, nr katalogowy kmk-p-32, zawiera: pompę, 2 szt. elastycznych 
węży z PVC (do zasilania i powrotu) odpornych na temperaturę 60°C o 
długości 2,5 m, z przyłączami gwintowanymi 3/4".

Mała, praktyczna pompa ze zmianą kierunku przepływu.



Pompa do odkamieniania
PRATTIK 25
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Dwa węże w zestawie

Łatwo dostępny nawrotnik przepływuKompaktowa budowa

www.kammak.pl

CHARAKTERYSTYKA

ZALETY

DANE TECHNICZNE

OPIS

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Zestaw, nr katalogowy kmk-p-33, zawiera: pompę, 2 szt. elastycznych 
węży z PVC (do zasilania i powrotu) odpornych na temperaturę 60°C o 
długości 2,5 m, z przyłączami gwintowanymi 3/4".

Wydajna elektryczna pompa odkamieniająca do szybkiego 

i łatwego usuwania kamienia z systemów zamkniętych. Jest 

idealnym rozwiązaniem do szybkiego czyszczenia kotłów, 

podgrzewaczy wody, wymienników ciepła, wtryskarek do 

tworzyw sztucznych, kotłów zawieszanych i stojących, systemów 

solarnych, a także napełniania.

Kompaktowa, praktyczna pompa ze zmianą kierunku przepływu.

Zbiornik              25 l

Przepływ                                                             90* l/min

Ciśnienie robocze                                                     1 bar

Silnik                                              600 W / 0,8 HP, 230 V

Wysokość podnoszenia                                           10 m*

Maks. temperatura cieczy                                         60°C

Zmiana kierunku przepływu              tak, manualna, dźwignią

Filtracja  nie

Grzałka  nie

Masa                                                                       10,5 kg

Wymiary (Ø x h)                                                35 x 60 cm

* wartość dotyczy wydajności na wyjściu z pompy

Odwapnia systemy grzewcze w celu usunięcia resztek korozji, szlamu i 
kamienia. Do usuwania problemów z przepływem, hałasem instalacji. 
Pozwala na szybkie działanie i kompleksowe wykonanie czyszczenia 
podczas jednej wizyty serwisanta. Mocna, elektryczna jednostka do 
napełniania i płukania. Przenośna. Łatwy transport. Także w trudnych 
warunkach budowlanych. Poręczny uchwyt. Niska masa, tylko 10,5 kg. 
Solidny zbiornik z tworzywa o pojemności 25 litrów, wykonany z PE 
stabilizowanego na UV, zdejmowany, ułatwiający czyszczenie, z dużym 
otworem ułatwiającym napełnianie. Praktyczna zakrętka do szybkiego 
otwierania i zamykania. Odporny na wysokie temperatury wąż łączący 
między zbiornikiem, a pompą. Profesjonalna maszyna o ergonomicznym 
i stylizowanym wyglądzie. Pompa wyposażona w nawrotnik przepływu 
umożliwia usuwanie osadów w obu kierunkach obiegu. Pompa 
kwasoodporna o osi pionowej, odpowiednia do różnych cieczy np. 
kwasów, środków przenoszących ciepło, środków zapobiegającym 
zamarzaniu, wody, roztworów wodnych, emulsji. Cichy, bezawaryjny 
silnik o mocy 600 W, włącznik / wyłącznik. Duży przepływ do 90 l/min 
do szybkiego napełniania i skutecznego płukania zamkniętych 
systemów. Do ciągłej pracy z płynami do 60°C.



Pompa do odkamieniania
PRATTIK 40
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Dwa węże w zestawieŁatwo dostępny nawrotnik przepływu

Konstrukcja w formie wózka Kompaktowa budowa

www.kammak.pl

CHARAKTERYSTYKA

ZALETY

DANE TECHNICZNE

OPIS

Praktyczna pompa z dużym zbiornikiem, z przepływem do 300 

l/min,  ze zmianą kierunku przepływu.

Ekstremalnie wydajna, elektryczna pompa odkamieniająca 

do szybkiego i łatwego usuwania kamienia z systemów 

zamkniętych. Jest idealnym rozwiązaniem do szybkiego 

czyszczenia kotłów, podgrzewaczy wody, wymienników ciepła, 

wtryskarek do tworzyw sztucznych, kotłów zawieszanych 

i stojących, systemów solarnych, a także napełniania.

Zbiornik              40 l

Przepływ                                                             300* l/min

Ciśnienie robocze                                                     1,2 bara

Silnik                                              750 W / 1 HP, 230 V

Wysokość podnoszenia                                           12 m*

Maks. temperatura cieczy                                         60°C

Zmiana kierunku przepływu              tak, manualna, dźwignią

Filtracja  nie

Grzałka  nie

Masa                                                                       17,5 kg

Wymiary (h x sz x g)               78 x 34 x 46 cm

* wartość dotyczy wydajności na wyjściu z pompy

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Zestaw, nr katalogowy kmk-p-34, zawiera: pompę, 2 szt. elastycznych 
węży z PVC (do zasilania i powrotu) odpornych na temperaturę 60°C o 
długości 2,5 m, z przyłączami gwintowanymi 3/4".

Odwapnia systemy grzewcze w celu usunięcia resztek korozji, szlamu
i kamienia. Do usuwania problemów z przepływem, hałasem instalacji. 
Pozwala na szybkie działanie i kompleksowe wykonanie czyszczenia 
podczas jednej wizyty serwisanta. Mocna, elektryczna jednostka do 
napełniania i płukania. Przenośna. Łatwy transport, także w trudnych 
warunkach budowlanych - solidne koła. Niska masa, tylko 17,5 kg. 
Solidny zbiornik z tworzywa o pojemności 40 litrów, wykonany z PE 
stabilizowanego na UV, zdejmowany, ułatwiający czyszczenie, z dużym 
otworem ułatwiającym napełnianie. Praktyczna zakrętka do szybkiego 
otwierania i zamykania. Odporny na wysokie temperatury wąż łączący 
między zbiornikiem, a pompą. Profesjonalna maszyna o ergonomicznym 
i stylizowanym wyglądzie. Pompa wyposażona w nawrotnik przepływu 
umożliwia usuwanie osadów w obu kierunkach obiegu. Pompa 
kwasoodporna o osi pionowej, odpowiednia do różnych cieczy np. 
kwasów, środków przenoszących ciepło, środków zapobiegających 
zamarzaniu, wody, roztworów wodnych, emulsji. Cichy, bezawaryjny 
silnik o mocy 750 W, włącznik / wyłącznik. Duży przepływ do 300 l/min 
do szybkiego napełniania i skutecznego płukania zamkniętych 
systemów. Do ciągłej pracy z płynami do 60°C. 



Pompa do odkamieniania
YAK-02
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Dwa węże w zestawieFiltr w zestawie

Łatwy transport, także przy użyciu paska

Duży otwór do rewizji Powrót cieczy przez filtr

Kompaktowa budowa

CHARAKTERYSTYKA

DANE TECHNICZNE

OPIS

Wydajna elektryczna pompa odkamieniająca do szybkiego

i łatwego usuwania kamienia z systemów zamkniętych. Jest 

idealnym rozwiązaniem do szybkiego czyszczenia kotłów, 

podgrzewaczy wody, wymienników ciepła, wtryskarek do 

tworzyw sztucznych, kotłów zawieszanych i stojących, systemów 

solarnych, a także napełniania.

Ultra mini pompa z filtracją cieczy użytkowej ClearFlow do szybkiej 

pracy z małymi systemami.

Zbiornik              10 l

Przepływ                                                             35* l/min

Ciśnienie robocze                                                     4 bary

Silnik                                              370 W / 0,5 HP, 230 V

Wysokość podnoszenia                                           40 m*

Maks. temperatura cieczy                                         60°C

Zmiana kierunku przepływu              nie

Filtracja  tak

Grzałka  nie

Masa                                                                       10 kg

Wymiary (h x sz x g)          31 x 36 x 24 cm

* wartość dotyczy wydajności na wyjściu z pompy

ZALETY

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Zestaw, nr katalogowy kmk-25, zawiera: pompę, pasek, 2 szt. 
elastycznych węży z PVC (do zasilania i powrotu) odpornych na 
temperaturę 60°C o długości 2,5 m, z przyłączami gwintowanymi 3/4".

Odwapnia systemy grzewcze w celu usunięcia resztek korozji, szlamu 
i kamienia. Do usuwania problemów z przepływem, hałasem instalacji. 
Pozwala na szybkie działanie i kompleksowe wykonanie czyszczenia 
podczas jednej wizyty serwisanta. Ultra kompaktowa, wydajna, 
elektryczna pompa odkamieniająca. Łatwy transport. Także 
w trudnych warunkach budowlanych. Niska masa, tylko 10 kg. Solidny 
zbiornik z tworzywa o pojemności 10 litrów, wykonany z PE odpornego 
na promieniowanie UV, wyjmowalny, dla łatwego czyszczenia, z dużym 
otworem ułatwiającym napełnianie. Praktyczna zakrętka do szybkiego 
otwierania i zamykania. Praktyczny uchwyt oraz pasek do łatwego 
przenoszenia pompy. Filtr 70 μm w zbiorniku dla łatwego rozpoznania 
zanieczyszczeń np. wiórów, lutu, piasku itp. Profesjonalna maszyna 
o ergonomicznej i stylizowanej konstrukcji. Samozasysająca odśrodkowa 
pompa kwasoodporna, odpowiednia do różnych cieczy np. kwasów, 
środków przenoszących ciepło, środków zapobiegających zamarzaniu, 
wody, roztworów wodnych, emulsji. Cichy, bezawaryjny silnik o mocy 
370 W, włącznik / wyłącznik. Duży przepływ 35 l/min dla szybkiego 
napełniania i wydajnego płukania systemów zamkniętych. Do ciągłej 
pracy z płynami do 60°C.

www.kammak.pl



Pompa do odkamieniania
YAK-01
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Dwa węże w zestawie

Praktyczny uchwyt na przewód Kompaktowa budowa

Filtr w zestawie

Duży otwór do rewizji Powrót cieczy przez filtr

www.kammak.pl

CHARAKTERYSTYKA

DANE TECHNICZNE

OPIS

Praktyczna pompa z filtracją cieczy użytkowej ClearFlow.

Wydajna, elektryczna pompa odkamieniająca do szybkiego 

i łatwego usuwania kamienia z systemów zamkniętych. Jest 

idealnym rozwiązaniem do szybkiego czyszczenia kotłów, 

podgrzewaczy wody, wymienników ciepła, wtryskarek do 

tworzyw sztucznych, kotłów zawieszanych i stojących, systemów 

solarnych, a także napełniania.

Zbiornik              30 l

Przepływ                                                             60* l/min

Ciśnienie robocze                                                     8 barów

Silnik                                              750 W / 1 HP, 230 V

Wysokość podnoszenia                                           75 m*

Maks. temperatura cieczy                                         60°C

Zmiana kierunku przepływu              nie

Filtracja  tak

Grzałka  nie

Masa                                                                       19 kg

Wymiary (h x sz x g)                                      50 x 40 x 30 cm

* wartość dotyczy wydajności na wyjściu z pompy

ZALETY

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Zestaw, nr katalogowy kmk-23, zawiera: pompę, filtr, 2 szt. elastycznych 
węży z PVC (do zasilania i powrotu) odpornych na temperaturę 60°C o 
długości 2,5 m, z przyłączami gwintowanymi 3/4".

Odwapnia systemy grzewcze w celu usunięcia resztek korozji, szlamu 
i kamienia. Do usuwania problemów z przepływem, hałasem instalacji. 
Pozwala na szybkie działanie i kompleksowe wykonanie czyszczenia 
podczas jednej wizyty serwisanta. Wydajna, elektryczna pompa 
odkamieniająca. Przenośna. Łatwy transport. Także w trudnych 
warunkach budowlanych. Praktyczny uchwyt na przewód. Niska masa, 
tylko 19 kg. Solidny zbiornik z tworzywa o pojemności 30 litrów, 
wykonany z PE odpornego na promieniowanie UV, wyjmowalny, dla 
łatwego czyszczenia, z dużym otworem ułatwiającym napełnianie. 
Praktyczna zakrętka do szybkiego otwierania i zamykania. Praktyczny 
uchwyt do łatwego przenoszenia pompy. Filtr 70 μm w zbiorniku dla 
łatwego wyłapania zanieczyszczeń np. wiórów, lutu, piasku itp. 
Profesjonalna maszyna o ergonomicznej i stylizowanej konstrukcji. 
Samozasysająca odśrodkowa pompa kwasoodporna, odpowiednia do 
różnych cieczy np. kwasów, środków przenoszących ciepło, środków 
zapobiegających zamarzaniu, wody, roztworów wodnych, emulsji. Cichy, 
bezawaryjny silnik o mocy 750 W, włącznik / wyłącznik. Duży przepływ 
60 l/min dla szybkiego napełniania i wydajnego płukania systemów 
zamkniętych. Do ciągłej pracy z płynami do 60°C. 



Pompa do odkamieniania
YAK-01 DUAL
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Dwa węże w zestawie

Łatwo dostępny nawrotnik przepływu Kompaktowa budowa

Filtr w zestawie

Duży otwór do rewizji Powrót cieczy przez filtr

CHARAKTERYSTYKA

DANE TECHNICZNE

Wydajna elektryczna pompa odkamieniająca do szybkiego

i łatwego usuwania kamienia z systemów zamkniętych. Jest 

idealnym rozwiązaniem do szybkiego czyszczenia kotłów, 

podgrzewaczy wody, wymienników ciepła, wtryskarek do 

tworzyw sztucznych, kotłów zawieszanych i stojących, systemów 

solarnych, a także napełniania.

Praktyczna pompa z filtracją cieczy użytkowej ClearFlow ze zmianą 

kierunku przepływu.

Zbiornik              30 l

Przepływ                                                             60* l/min

Ciśnienie robocze                                                     8 barów

Silnik                                              750 W / 1 HP, 230 V

Wysokość podnoszenia                                           75 m*

Maks. temperatura cieczy                                         60°C

Zmiana kierunku przepływu              tak, manualna, dźwignią

Filtracja  tak

Grzałka  nie

Masa                                                                       19 kg

Wymiary (h x sz x g)          50 x 40 x 30 cm

* wartość dotyczy wydajności na wyjściu z pompy

ZALETY

OPIS

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Zestaw, nr katalogowy kmk-24, zawiera: pompę, filtr, 2 szt. elastycznych 
węży z PVC (do zasilania i powrotu) odpornych na temperaturę 60°C o 
długości 2,5 m, z przyłączami gwintowanymi 3/4".

Odwapnia systemy grzewcze w celu usunięcia resztek korozji, szlamu 
i kamienia. Do usuwania problemów z przepływem, hałasem instalacji. 
Pozwala na szybkie działanie i kompleksowe wykonanie czyszczenia 
podczas jednej wizyty serwisanta. Wydajna, elektryczna pompa 
odkamieniająca. Przenośna. Łatwy transport. Także w trudnych 
warunkach budowlanych. Praktyczny uchwyt na przewód. Niska masa, 
tylko 19 kg. Solidny zbiornik z tworzywa o pojemności 30 litrów, 
wykonany z PE odpornego na promieniowanie UV, wyjmowalny, dla 
łatwego czyszczenia, z dużym otworem ułatwiającym napełnianie. 
Praktyczna zakrętka do szybkiego otwierania i zamykania. Praktyczny 
uchwyt do łatwego przenoszenia pompy. Filtr 70 μm w zbiorniku dla 
łatwego wyłapania zanieczyszczeń np. wiórów, lutu, piasku itp. 
Profesjonalna maszyna o ergonomicznej i stylizowanej konstrukcji. 
Pompa wyposażona w nawrotnik przepływu umożliwia usuwanie 
osadów w obu kierunkach obiegu. Samozasysająca odśrodkowa 
pompa kwasoodporna, odpowiednia do różnych cieczy np. kwasów, 
środków przenoszących ciepło, środków zapobiegających zamarzaniu, 
wody, roztworów wodnych, emulsji. Cichy, bezawaryjny silnik o mocy 
750 W, włącznik / wyłącznik. Duży przepływ 60 l/min dla szybkiego 
napełniania i wydajnego płukania systemów zamkniętych. Do ciągłej 
pracy z płynami do 60°C.  z przyłączami gwintowanymi 3/4".

www.kammak.pl
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Dwa węże w zestawieFiltr w zestawie

Duży otwór do rewizjiPowrót cieczy przez filtr

Kompaktowa budowa Łatwy dostęp do wskaźników

www.kammak.pl

DANE TECHNICZNE

Pompa z filtracją ClearFlow oraz grzałką ThermoClean. 

Automatycznie kontroluje ciśnienie cieczy w celu usunięcia 

zatorów.

Profesjonalna, inteligentna, elektryczna pompa odkamieniająca 

do szybkiego i łatwego usuwania kamienia z systemów 

zamkniętych. Jest idealnym rozwiązaniem do szybkiego 

czyszczenia kotłów, podgrzewaczy wody, wymienników ciepła, 

wtryskarek do tworzyw sztucznych, kotłów zawieszanych 

i stojących, systemów solarnych, a także napełniania.

Zbiornik              35 l

Przepływ                                                             35* l/min

Ciśnienie robocze                                                     4 bary

Silnik                                              370 W / 0,5 HP, 230 V

Wysokość podnoszenia                                           40 m*

Maks. temperatura cieczy                                         60°C

Zmiana kierunku przepływu              nie

Filtracja  tak

Grzałka  tak, 2000 W

Manometr tak

Termometr tak

Masa                                                                       22 kg

Wymiary (h x sz x g)                                             65 x 35 x 40 cm

* wartość dotyczy wydajności na wyjściu z pompy

CHARAKTERYSTYKA

ZALETY

OPIS

Odwapnia systemy grzewcze w celu usunięcia resztek korozji, szlamu 
i kamienia. Do usuwania problemów z przepływem, hałasem instalacji. 
Pozwala na szybkie działanie i kompleksowe wykonanie czyszczenia 
podczas jednej wizyty serwisanta. Profesjonalna elektryczna pompa 
odkamieniająca. Zbiornik z PE, z dwoma kołami ułatwiającymi 
transport, także w trudnych warunkach budowy. Praktyczny uchwyt na 
przewód. Niska masa, tylko 22 kg. Pojemność 35 litrów. Duży otwór do 
łatwego napełniania. Wbudowana grzałka podgrzewa ciecz użytkową 
do 60°C. Termometr oraz manometr. Praktyczny uchwyt. Filtr 70 μm dla 
łatwego wyłapania zanieczyszczeń, np. wiórów, lutu, piasku itp. 
Profesjonalna maszyna o ergonomicznej i stylizowanej konstrukcji. 
Jednokierunkowa, samozasysająca odśrodkowa pompa kwasoodporna, 
odpowiednia do różnych cieczy np. kwasów, środków przenoszących 
ciepło, środków zapobiegających zamarzaniu, wody, roztworów 
wodnych, emulsji. Cichy, bezawaryjny silnik o mocy 370 W, włącznik / 
wyłącznik. Duży przepływ 35 l/min dla szybkiego napełniania i 
wydajnego płukania systemów zamkniętych. Do ciągłej pracy z płynami 
do 60°C. 

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Zestaw, nr katalogowy kmk-18, zawiera: pompę, filtr, 2 szt. elastycznych 
węży z PVC (do zasilania i powrotu) odpornych na temperaturę 60°C o 
długości 2,5 m, z przyłączami gwintowanymi 3/4".
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Dwa węże w zestawieFiltr w zestawie

Duży otwór do rewizjiPowrót cieczy przez filtr

Kompaktowa budowa Łatwy dostęp do wskaźników

DANE TECHNICZNE

Pompa z filtracją ClearFlow oraz grzałką ThermoClean, ze zmianą 

kierunku przepływu. Automatycznie kontroluje ciśnienie cieczy 

w celu usunięcia zatorów.

Profesjonalna, inteligentna, elektryczna pompa odkamieniająca 

do szybkiego i łatwego usuwania kamienia z systemów 

zamkniętych. Jest idealnym rozwiązaniem do szybkiego 

czyszczenia kotłów, podgrzewaczy wody, wymienników ciepła, 

wtryskarek do tworzyw sztucznych, kotłów zawieszanych 

i stojących, systemów solarnych, a także napełniania.

Zbiornik              35 l

Przepływ                                                             50* l/min

Ciśnienie robocze                                                     6 barów

Silnik                                              600 W / 0,8 HP, 230 V

Wysokość podnoszenia                                           60 m*

Maks. temperatura cieczy                                         60°C

Zmiana kierunku przepływu              tak, manualna, dźwignią

Filtracja  tak

Grzałka  tak, 2000 W

Manometr tak

Termometr tak

Masa                                                                       23 kg

Wymiary (h x sz x g)                                        65 x 35 x 40 cm

* wartość dotyczy wydajności na wyjściu z pompy

CHARAKTERYSTYKA

ZALETY

OPIS

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Zestaw, nr katalogowy kmk-19, zawiera: pompę, filtr, 2 szt. elastycznych 
węży z PVC (do zasilania i powrotu) odpornych na temperaturę 60°C o 
długości 2,5 m, z przyłączami gwintowanymi 3/4".

Odwapnia systemy grzewcze w celu usunięcia resztek korozji, szlamu 
i kamienia. Do usuwania problemów z przepływem, hałasem instalacji. 
Pozwala na szybkie działanie i kompleksowe wykonanie czyszczenia 
podczas jednej wizyty serwisanta. Profesjonalna, elektryczna pompa 
odkamieniająca. Zbiornik z PE, z dwoma kołami ułatwiającymi 
transport, także w trudnych warunkach budowy. Praktyczny uchwyt na 
przewód. Niska masa, tylko 23 kg. Pojemność 35 litrów. Duży otwór do 
łatwego napełniania. Wbudowana grzałka podgrzewa ciecz użytkową 
do 60°C. Termometr oraz manometr. Praktyczny uchwyt. Filtr 70 μm dla 
łatwego wyłapania zanieczyszczeń, np. wiórów, lutu, piasku itp. 
Profesjonalna maszyna o ergonomicznej i stylizowanej konstrukcji.  
Pompa wyposażona w nawrotnik przepływu umożliwia usuwanie 
osadów w obu kierunkach obiegu. Samozasysająca odśrodkowa 
pompa kwasoodporna, odpowiednia do różnych cieczy np. kwasów, 
środków przenoszących ciepło, środków zapobiegających zamarzaniu, 
wody, roztworów wodnych, emulsji. Cichy, bezawaryjny silnik o mocy 
600 W, włącznik / wyłącznik. Duży przepływ 35 l/min dla szybkiego 
napełniania i wydajnego płukania systemów zamkniętych. Do ciągłej 
pracy z płynami do 60°C. 

www.kammak.pl
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Dwa węże w zestawieFiltr w zestawie

Duży otwór do rewizjiPowrót cieczy przez filtr

Kompaktowa budowa Łatwy dostęp do wskaźników

DANE TECHNICZNE

Wydajna pompa z filtracją ClearFlow oraz grzałką ThermoClean, 

ze zmianą kierunku przepływu. Automatycznie kontroluje 

ciśnienie cieczy w celu usunięcia zatorów.

Profesjonalna, inteligentna, elektryczna pompa odkamieniająca 

do szybkiego i łatwego usuwania kamienia z systemów 

zamkniętych. Jest idealnym rozwiązaniem do szybkiego 

czyszczenia kotłów, podgrzewaczy wody, wymienników ciepła, 

wtryskarek do tworzyw sztucznych, kotłów zawieszanych 

i stojących, systemów solarnych, a także napełniania.

Zbiornik              35 l

Przepływ                                                             60* l/min

Ciśnienie robocze                                                     8 barów

Silnik                                              750 W / 1 HP, 230 V

Wysokość podnoszenia                                           75 m*

Maks. temperatura cieczy                                         60°C

Zmiana kierunku przepływu              tak, manualna, dźwignią

Filtracja  tak

Grzałka  tak, 2000 W

Manometr tak

Termometr tak

Masa                                                                       23 kg

Wymiary (h x sz x g)                                         65 x 35 x 40 cm

* wartość dotyczy wydajności na wyjściu z pompy

CHARAKTERYSTYKA

ZALETY

OPIS

www.kammak.pl

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Zestaw, nr katalogowy kmk-20, zawiera: pompę, filtr, 2 szt. elastycznych 
węży z PVC (do zasilania i powrotu) odpornych na temperaturę 60°C o 
długości 2,5 m, z przyłączami gwintowanymi 3/4".

Odwapnia systemy grzewcze w celu usunięcia resztek korozji, szlamu 
i kamienia. Do usuwania problemów z przepływem, hałasem instalacji. 
Pozwala na szybkie działanie i kompleksowe wykonanie czyszczenia 
podczas jednej wizyty serwisanta. Profesjonalna, elektryczna pompa 
odkamieniająca. Zbiornik z PE, z dwoma kołami ułatwiającymi 
transport, także w trudnych warunkach budowy. Praktyczny uchwyt na 
przewód. Niska masa, tylko 23 kg. Pojemność 35 litrów. Duży otwór do 
łatwego napełniania. Wbudowana grzałka podgrzewa ciecz użytkową 
do 60°C. Termometr oraz manometr. Praktyczny uchwyt. Filtr 70 μm dla 
łatwego wyłapania zanieczyszczeń, np. wiórów, lutu, piasku itp. 
Profesjonalna maszyna o ergonomicznej i stylizowanej konstrukcji.  
Pompa wyposażona w nawrotnik przepływu umożliwia usuwanie 
osadów w obu kierunkach obiegu. Samozasysająca odśrodkowa 
pompa kwasoodporna, odpowiednia do różnych cieczy np. kwasów, 
środków przenoszących ciepło, środków zapobiegających zamarzaniu, 
wody, roztworów wodnych, emulsji. Cichy, bezawaryjny silnik o mocy 
750 W, włącznik / wyłącznik. Duży przepływ 35 l/min dla szybkiego 
napełniania i wydajnego płukania systemów zamkniętych. Do ciągłej 
pracy z płynami do 60°C.
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Dwa węże w zestawieFiltr w zestawie

Powrót cieczy przez filtr

Kompaktowa budowa Łatwy transport dzięki kołom

Łatwy dostęp do wskaźników

DANE TECHNICZNE

Kompaktowa pompa z filtracją ClearFlow oraz grzałką 

ThermoClean. Automatycznie kontroluje ciśnienie cieczy w celu 

usunięcia zatorów.

Profesjonalna, inteligentna, elektryczna pompa odkamieniająca 

do szybkiego i łatwego usuwania kamienia z systemów 

zamkniętych. Jest idealnym rozwiązaniem do szybkiego 

czyszczenia kotłów, podgrzewaczy wody, wymienników ciepła, 

wtryskarek do tworzyw sztucznych, kotłów zawieszanych 

i stojących, systemów solarnych, a także napełniania.

Zbiornik              20 l

Przepływ                                                             35* l/min

Ciśnienie robocze                                                     4 bary

Silnik                                              370 W / 0,5 HP, 230 V

Wysokość podnoszenia                                           40 m*

Maks. temperatura cieczy                                         60°C

Zmiana kierunku przepływu              nie

Filtracja  tak

Grzałka  tak, 2000 W

Manometr tak

Termometr tak

Masa                                                                       14 kg

Wymiary (h x sz x g)                                          55 x 32 x 35 cm

* wartość dotyczy wydajności na wyjściu z pompy

CHARAKTERYSTYKA

ZALETY

OPIS

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Zestaw, nr katalogowy kmk-21, zawiera: pompę, filtr, 2 szt. elastycznych 
węży z PVC (do zasilania i powrotu) odpornych na temperaturę 60°C o 
długości 2,5 m, z przyłączami gwintowanymi 3/4".

Odwapnia systemy grzewcze w celu usunięcia resztek korozji, szlamu 
i kamienia. Do usuwania problemów z przepływem, hałasem instalacji. 
Pozwala na szybkie działanie i kompleksowe wykonanie czyszczenia 
podczas jednej wizyty serwisanta. Profesjonalna, elektryczna pompa 
odkamieniająca. Zbiornik z PE, z dwoma kołami ułatwiającymi 
transport, także w trudnych warunkach budowy. Praktyczny uchwyt na 
przewód. Niska masa, tylko 14 kg. Pojemność 20 litrów. Duży otwór do 
łatwego napełniania. Wbudowana grzałka podgrzewa ciecz użytkową 
do 60°C. Termometr oraz manometr. Praktyczny uchwyt. Filtr 70 μm dla 
łatwego wyłapania zanieczyszczeń, np. wiórów, lutu, piasku itp. 
Profesjonalna maszyna o ergonomicznej i stylizowanej konstrukcji. 
Jednokierunkowa, samozasysająca odśrodkowa pompa kwasoodporna, 
odpowiednia do różnych cieczy np. kwasów, środków przenoszących 
ciepło, środków zapobiegających zamarzaniu, wody, roztworów 
wodnych, emulsji. Cichy, bezawaryjny silnik o mocy 370 W, włącznik / 
wyłącznik. Duży przepływ 35 l/min dla szybkiego napełniania 
i wydajnego płukania systemów zamkniętych. Do ciągłej pracy z płynami 
do 60°C.

www.kammak.pl
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Dwa węże w zestawieFiltr w zestawie

Duży otwór do rewizjiPowrót cieczy przez filtr

Kompaktowa budowa Łatwy dostęp do wskaźników

www.kammak.pl

DANE TECHNICZNE

Wydajna pompa z filtracją ClearFlow oraz grzałką ThermoClean. 

Automatycznie kontroluje ciśnienie cieczy w celu usunięcia 

zatorów.

Profesjonalna, inteligentna, elektryczna pompa odkamieniająca 

do szybkiego i łatwego usuwania kamienia z systemów 

zamkniętych. Jest idealnym rozwiązaniem do szybkiego 

czyszczenia kotłów, podgrzewaczy wody, wymienników ciepła, 

wtryskarek do tworzyw sztucznych, kotłów zawieszanych 

i stojących, systemów solarnych, a także napełniania.

Zbiornik              35 l

Przepływ                                                             60* l/min

Ciśnienie robocze                                                     8 barów

Silnik                                              750 W / 1 HP, 230 V

Wysokość podnoszenia                                           75 m*

Maks. temperatura cieczy                                         60°C

Zmiana kierunku przepływu              nie

Filtracja  tak

Grzałka  tak, 2000 W

Manometr tak

Termometr tak

Masa                                                                       24 kg

Wymiary (h x sz x g)                 55 x 35 x 42 cm

* wartość dotyczy wydajności na wyjściu z pompy

CHARAKTERYSTYKA

ZALETY

OPIS

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Zestaw, nr katalogowy kmk-22, zawiera: pompę, filtr, 2 szt. elastycznych 
węży z PVC (do zasilania i powrotu) odpornych na temperaturę 60°C o 
długości 2,5 m, z przyłączami gwintowanymi 3/4".

Odwapnia systemy grzewcze w celu usunięcia resztek korozji, szlamu i 
kamienia. Do usuwania problemów z przepływem, hałasem instalacji. 
Pozwala na szybkie działanie i kompleksowe wykonanie czyszczenia 
podczas jednej wizyty serwisanta. Profesjonalna, elektryczna pompa 
odkamieniająca. Zbiornik z PE, z dwoma kołami ułatwiającymi 
transport, także w trudnych warunkach budowy. Praktyczny uchwyt na 
przewód. Niska masa, tylko 24 kg. Pojemność 35 litrów. Duży otwór do 
łatwego napełniania. Wbudowana grzałka podgrzewa ciecz użytkową 
do 60°C. Termometr oraz manometr. Praktyczny uchwyt. Filtr 70 μm dla 
łatwego wyłapania zanieczyszczeń, np. wiórów, lutu, piasku itp. 
Profesjonalna maszyna o ergonomicznej i stylizowanej konstrukcji.  
Jednokierunkowa, samozasysająca odśrodkowa pompa kwasoodporna, 
odpowiednia do różnych cieczy np. kwasów, środków przenoszących 
ciepło, środków zapobiegających zamarzaniu, wody, roztworów 
wodnych, emulsji. Cichy, bezawaryjny silnik o mocy 750 W, włącznik / 
wyłącznik. Duży przepływ 60 l/min dla szybkiego napełniania 
i wydajnego płukania systemów zamkniętych. Do ciągłej pracy z płynami 
do 60°C. 
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Dwa węże w zestawieFiltr w zestawie

Kompaktowa budowa

Łatwy dostęp do wskaźników

Duży otwór do rewizji

Konstrukcja w formie wózka

www.kammak.pl

DANE TECHNICZNE

Pompa z filtracją ClearFlow oraz grzałką ThermoClean. 

Automatycznie kontroluje ciśnienie cieczy w celu usunięcia 

zatorów.

Profesjonalna, inteligentna, elektryczna pompa odkamieniająca 

do szybkiego i łatwego usuwania kamienia z systemów 

zamkniętych. Jest idealnym rozwiązaniem do szybkiego 

czyszczenia kotłów, podgrzewaczy wody, wymienników ciepła, 

wtryskarek do tworzyw sztucznych, kotłów zawieszanych 

i stojących, systemów solarnych, a także napełniania.

Zbiornik              45 l

Przepływ                                                             50* l/min

Ciśnienie robocze                                                     6 barów

Silnik                                              600 W / 0,8 HP, 230 V

Wysokość podnoszenia                                           60 m*

Maks. temperatura cieczy                                         60°C

Zmiana kierunku przepływu              nie

Filtracja  tak

Grzałka  tak, 2000 W

Manometr tak

Termometr tak

Masa                                                                       30 kg

Wymiary (h x sz x g) 76 x 36 x 50 cm

* wartość dotyczy wydajności na wyjściu z pompy

CHARAKTERYSTYKA

ZALETY

OPIS

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Zestaw, nr katalogowy kmk-26, zawiera: pompę, filtr, 2 szt. elastycznych 
węży z PVC (do zasilania i powrotu) odpornych na temperaturę 60°C o 
długości 2,5 m, z przyłączami gwintowanymi 3/4".

Odwapnia systemy grzewcze w celu usunięcia resztek korozji, szlamu 
i kamienia. Do usuwania problemów z przepływem, hałasem instalacji. 
Pozwala na szybkie działanie i kompleksowe wykonanie czyszczenia 
podczas jednej wizyty serwisanta. Zbiornik z PE, z dwoma kołami 
ułatwiającymi transport, także w trudnych warunkach budowy. 
Praktyczny uchwyt na przewód. Niska masa, tylko 30 kg. Pojemność 45 
litrów. Duży otwór do łatwego napełniania. Wbudowana grzałka 
podgrzewa ciecz użytkową do 60°C. Termometr oraz manometr. 
Praktyczny uchwyt. Filtr 70 μm dla łatwego wyłapania zanieczyszczeń, 
np. wiórów, lutu, piasku itp. Profesjonalna maszyna o ergonomicznej i 
stylizowanej konstrukcji. Jednokierunkowa, samozasysająca odśrodkowa 
pompa kwasoodporna, odpowiednia do różnych cieczy np. kwasów, 
środków przenoszących ciepło, środków zapobiegających zamarzaniu, 
wody, roztworów wodnych, emulsji. Cichy, bezawaryjny silnik o mocy 
600 W, włącznik / wyłącznik. Duży przepływ 50 l/min dla szybkiego 
napełniania i wydajnego płukania systemów zamkniętych. Do ciągłej 
pracy z płynami do 60°C. 
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Dwa węże w zestawieFiltr w zestawie

Kompaktowa budowa Duży otwór do rewizji

Łatwy dostęp do wskaźników Konstrukcja w formie wózka

www.kammak.pl

DANE TECHNICZNE

Wydajna pompa z filtracją ClearFlow oraz grzałką ThermoClean, 

ze zmianą kierunku przepływu. Automatycznie kontroluje 

ciśnienie cieczy w celu usunięcia zatorów.

Profesjonalna, inteligentna, elektryczna pompa odkamieniająca 

do szybkiego i łatwego usuwania kamienia z systemów 

zamkniętych. Jest idealnym rozwiązaniem do szybkiego 

czyszczenia kotłów, podgrzewaczy wody, wymienników ciepła, 

wtryskarek do tworzyw sztucznych, kotłów zawieszanych 

i stojących, systemów solarnych, a także napełniania.

Zbiornik              45 l

Przepływ                                                             50* l/min

Ciśnienie robocze                                                     6 barów

Silnik                                              600 W / 0,8 HP, 230 V

Wysokość podnoszenia                                           60 m*

Maks. temperatura cieczy                                         60°C

Zmiana kierunku przepływu              tak, manualna, dźwignią

Filtracja  tak

Grzałka  tak, 2000 W

Manometr tak

Termometr tak

Masa                                                                       30 kg

Wymiary (h x sz x g) 76 x 36 x 50 cm

* wartość dotyczy wydajności na wyjściu z pompy

CHARAKTERYSTYKA

ZALETY

OPIS

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Zestaw, nr katalogowy kmk-27, zawiera: pompę, filtr, 2 szt. elastycznych 
węży z PVC (do zasilania i powrotu) odpornych na temperaturę 60°C o 
długości 2,5 m, z przyłączami gwintowanymi 3/4".

Odwapnia systemy grzewcze w celu usunięcia resztek korozji, szlamu 
i kamienia. Do usuwania problemów z przepływem, hałasem instalacji. 
Pozwala na szybkie działanie i kompleksowe wykonanie czyszczenia 
podczas jednej wizyty serwisanta. Profesjonalna elektryczna pompa 
odkamieniająca. Zbiornik z PE, z dwoma kołami ułatwiającymi 
transport, także w trudnych warunkach budowy. Praktyczny uchwyt na 
przewód. Niska masa, tylko 30 kg. Pojemność 45 litrów. Duży otwór do 
łatwego napełniania. Wbudowana grzałka podgrzewa ciecz użytkową 
do 60°C. Termometr oraz manometr. Praktyczny uchwyt. Filtr 70 μm dla 
łatwego wyłapania zanieczyszczeń, np. wiórów, lutu, piasku itp. 
Profesjonalna maszyna o ergonomicznej i stylizowanej konstrukcji. 
Pompa wyposażona w nawrotnik przepływu umożliwia usuwanie 
osadów w obu kierunkach obiegu. Samozasysająca odśrodkowa 
pompa kwasoodporna, odpowiednia do różnych cieczy np. kwasów, 
środków przenoszących ciepło, środków zapobiegających zamarzaniu, 
wody, roztworów wodnych, emulsji. Cichy, bezawaryjny silnik o mocy 
600 W, włącznik / wyłącznik. Duży przepływ 50 l/min dla szybkiego 
napełniania i wydajnego płukania systemów zamkniętych. Do ciągłej 
pracy z płynami do 60°C. 



Pompa do odkamieniania
KPT-35 SOLAR
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Dwa węże w zestawieFiltr w zestawie

Powrót cieczy przez filtrŁatwy dostęp do wskaźników

www.kammak.pl

Konstrukcja w formie wózka Schowek na węże i drobne narzędzia

DANE TECHNICZNE

Kompaktowa pompa z filtracją ClearFlow oraz grzałką 

ThermoClean. Automatycznie kontroluje ciśnienie cieczy w celu 

usunięcia zatorów.

Wydajna, inteligentna, elektryczna pompa odkamieniająca do 

szybkiego i łatwego usuwania kamienia z systemów 

zamkniętych. Jest idealnym rozwiązaniem do szybkiego 

czyszczenia kotłów, podgrzewaczy wody, wymienników ciepła, 

wtryskarek do tworzyw sztucznych, kotłów zawieszanych 

i stojących, systemów solarnych, a także napełniania.

Zbiornik              16 l

Przepływ                                                             35* l/min

Ciśnienie robocze                                                     4 bary

Silnik                                              370 W / 0,5 HP, 230 V

Wysokość podnoszenia                                           40 m*

Maks. temperatura cieczy                                         60°C

Zmiana kierunku przepływu              nie

Filtracja  tak

Grzałka  tak, 2000 W

Manometr tak

Termometr tak

Masa                                                                       13 kg

Wymiary (h x sz x g) 80 x 35 x 35 cm

* wartość dotyczy wydajności na wyjściu z pompy

CHARAKTERYSTYKA

ZALETY

OPIS

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Zestaw, nr katalogowy kmk-15, zawiera: pompę, filtr, 2 szt. elastycznych 
węży z PVC (do zasilania i powrotu) odpornych na temperaturę 60°C o 
długości 2,5 m, z przyłączami gwintowanymi 3/4".

Odwapnia systemy grzewcze w celu usunięcia resztek korozji, szlamu 
i kamienia. Do usuwania problemów z przepływem, hałasem instalacji. 
Pozwala na szybkie działanie i kompleksowe wykonanie czyszczenia 
podczas jednej wizyty serwisanta. Wydajna, elektryczna pompa 
odkamieniająca na stabilnej ramie. Z dwoma kołami ułatwiającymi 
transport, także w trudnych warunkach budowlanych. Praktyczny 
schowek na wąż i narzędzia. Niska masa, tylko 13 kg. Pojemność 16 
litrów. Zbiornik wykonany z PE odpornego na promieniowanie UV. Duży 
otwór dla łatwego napełniania. Praktyczna zakrętka do szybkiego 
otwierania i zamykania. Wbudowana grzałka podgrzewa ciecz 
użytkową do 60°C. Termometr oraz manometr. Praktyczny uchwyt. Filtr 
70 μm dla łatwego wyłapania zanieczyszczeń, np. wiórów, lutu, piasku 
itp. Profesjonalna maszyna o ergonomicznej i stylizowanej konstrukcji. 
Samozasysająca odśrodkowa pompa kwasoodporna, odpowiednia do 
różnych cieczy np. kwasów, środków przenoszących ciepło, środków 
zapobiegających zamarzaniu, wody, roztworów wodnych, emulsji. Cichy, 
bezawaryjny silnik o mocy 370 W, włącznik / wyłącznik. Duży przepływ 
35 l/min dla szybkiego napełniania i wydajnego płukania systemów 
zamkniętych. Do ciągłej pracy z płynami do 60°C.



Pompa do odkamieniania
KPT-50 SOLAR
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Dwa węże w zestawieFiltr w zestawie

Powrót cieczy przez filtrŁatwy dostęp do wskaźników

www.kammak.pl

Konstrukcja w formie wózka Schowek na węże i drobne narzędzia

DANE TECHNICZNE

Wydajna, kompaktowa pompa z filtracją ClearFlow oraz grzałką 

ThermoClean. Automatycznie kontroluje ciśnienie cieczy w celu 

usunięcia zatorów.

Wydajna, inteligentna, elektryczna pompa odkamieniająca do 

szybkiego i łatwego usuwania kamienia z systemów 

zamkniętych. Jest idealnym rozwiązaniem do szybkiego 

czyszczenia kotłów, podgrzewaczy wody, wymienników ciepła, 

wtryskarek do tworzyw sztucznych, kotłów zawieszanych 

i stojących, systemów solarnych, a także napełniania.

Zbiornik              16 l

Przepływ                                                             50* l/min

Ciśnienie robocze                                                     6 barów

Silnik                                              600 W / 0,8 HP, 230 V

Wysokość podnoszenia                                           60 m*

Maks. temperatura cieczy                                         60°C

Zmiana kierunku przepływu              nie

Filtracja  tak

Grzałka  tak, 2000 W

Manometr tak

Termometr tak

Masa                                                                       17 kg

Wymiary (h x sz x g) 80 x 35 x 35 cm

* wartość dotyczy wydajności na wyjściu z pompy

CHARAKTERYSTYKA

ZALETY

OPIS

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Zestaw, nr katalogowy kmk-16, zawiera: pompę, filtr, 2 szt. elastycznych 
węży z PVC (do zasilania i powrotu) odpornych na temperaturę 60°C o 
długości 2,5 m, z przyłączami gwintowanymi 3/4".

Odwapnia systemy grzewcze w celu usunięcia resztek korozji, szlamu 
i kamienia. Do usuwania problemów z przepływem, hałasem instalacji. 
Pozwala na szybkie działanie i kompleksowe wykonanie czyszczenia 
podczas jednej wizyty serwisanta. Wydajna, elektryczna pompa 
odkamieniająca na stabilnej ramie. Z dwoma kołami ułatwiającymi 
transport, także w trudnych warunkach budowlanych. Praktyczny 
schowek na wąż i narzędzia. Niska masa, tylko 17 kg. Pojemność 16 
litrów. Zbiornik wykonany z PE odpornego na promieniowanie UV. Duży 
otwór dla łatwego napełniania. Praktyczna zakrętka do szybkiego 
otwierania i zamykania. Wbudowana grzałka podgrzewa ciecz 
użytkową do 60°C. Termometr oraz manometr. Praktyczny uchwyt. Filtr 
70 μm dla łatwego wyłapania zanieczyszczeń, np. wiórów, lutu, piasku 
itp. Profesjonalna maszyna o ergonomicznej i stylizowanej konstrukcji. 
Samozasysająca odśrodkowa pompa kwasoodporna, odpowiednia do 
różnych cieczy np. kwasów, środków przenoszących ciepło, środków 
zapobiegających zamarzaniu, wody, roztworów wodnych, emulsji. Cichy, 
bezawaryjny silnik o mocy 600 W, włącznik / wyłącznik. Duży przepływ 
50 l/min dla szybkiego napełniania i wydajnego płukania systemów 
zamkniętych. Do ciągłej pracy z płynami do 60°C.



Pompa do odkamieniania
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Dwa węże w zestawieFiltr w zestawie

Powrót cieczy przez filtrŁatwy dostęp do wskaźników

www.kammak.pl

Konstrukcja w formie wózka Schowek na węże i drobne narzędzia

DANE TECHNICZNE

Bardzo wydajna, kompaktowa pompa z filtracją ClearFlow oraz 

grzałką ThermoClean. Automatycznie kontroluje ciśnienie cieczy 

w celu usunięcia zatorów.

Wydajna, inteligentna, elektryczna pompa odkamieniająca do 

szybkiego i łatwego usuwania kamienia z systemów 

zamkniętych. Jest idealnym rozwiązaniem do szybkiego 

czyszczenia kotłów, podgrzewaczy wody, wymienników ciepła, 

wtryskarek do tworzyw sztucznych, kotłów zawieszanych 

i stojących, systemów solarnych, a także napełniania.

Zbiornik              16 l

Przepływ                                                             60* l/min

Ciśnienie robocze                                                     8 barów

Silnik                                              750 W / 1 HP, 230 V

Wysokość podnoszenia                                           75 m*

Maks. temperatura cieczy                                         60°C

Zmiana kierunku przepływu              nie

Filtracja  tak

Grzałka  tak, 2000 W

Manometr tak

Termometr tak

Masa                                                                       18 kg

Wymiary (h x sz x g) 80 x 35 x 35 cm

* wartość dotyczy wydajności na wyjściu z pompy

CHARAKTERYSTYKA

ZALETY

OPIS

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Zestaw, nr katalogowy kmk-17, zawiera: pompę, filtr, 2 szt. elastycznych 
węży z PVC (do zasilania i powrotu) odpornych na temperaturę 60°C o 
długości 2,5 m, z przyłączami gwintowanymi 3/4".

Odwapnia systemy grzewcze w celu usunięcia resztek korozji, szlamu 
i kamienia. Do usuwania problemów z przepływem, hałasem instalacji. 
Pozwala na szybkie działanie i kompleksowe wykonanie czyszczenia 
podczas jednej wizyty serwisanta. Wydajna, elektryczna pompa 
odkamieniająca na stabilnej ramie. Z dwoma kołami ułatwiającymi 
transport, także w trudnych warunkach budowlanych. Praktyczny 
schowek na wąż i narzędzia. Niska masa, tylko 18 kg. Pojemność 16 
litrów. Zbiornik wykonany z PE odpornego na promieniowanie UV. Duży 
otwór dla łatwego napełniania. Praktyczna zakrętka do szybkiego 
otwierania i zamykania. Wbudowana grzałka podgrzewa ciecz 
użytkową do 60°C. Termometr oraz manometr. Praktyczny uchwyt. Filtr 
70 μm dla łatwego wyłapania zanieczyszczeń, np. wiórów, lutu, piasku 
itp. Profesjonalna maszyna o ergonomicznej i stylizowanej konstrukcji. 
Samozasysająca odśrodkowa pompa kwasoodporna, odpowiednia do 
różnych cieczy np. kwasów, środków przenoszących ciepło, środków 
zapobiegających zamarzaniu, wody, roztworów wodnych, emulsji. Cichy, 
bezawaryjny silnik o mocy 750 W, włącznik / wyłącznik. Duży przepływ 
35 l/min dla szybkiego napełniania i wydajnego płukania systemów 
zamkniętych. Do ciągłej pracy z płynami do 60°C.



Przemysłowa pompa do odkamieniania
PRATTIK 100 
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DANE TECHNICZNE

Pojemna, wydajna przemysłowa pompa z filtracją ClearFlow 

i zmianą kierunku przepływu.

Wydajna, elektryczna pompa odkamieniająca do szybkiego 

i łatwego usuwania kamienia z dużych i przemysłowych 

systemów zamkniętych. Do szybkiego czyszczenia dużych 

kotłów, podgrzewaczy wody, wymienników ciepła, a także 

napełniania.

Zbiornik              100/200 l

Przepływ                                                             97 - 130* l/min

Ciśnienie robocze                                                     4 bary

Silnik                                              300 W / 0,5 HP, 230 V

Wysokość podnoszenia                                           30 m*

Maks. temperatura cieczy                                         60°C

Zmiana kierunku przepływu              tak, manualna, dźwignią

Filtracja  tak

Grzałka  nie

Manometr nie

Termometr nie

Stopień ochrony  IP54

Masa                                                                       60 kg

Wymiary (h x sz x g) 62 x 90 x 133 cm

* wartość dotyczy wydajności na wyjściu z pompy

CHARAKTERYSTYKA

ZALETY

OPIS

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Zestaw, nr katalogowy kmk-t-35, zawiera: pompę, filtr, 2 szt. 
elastycznych węży z PVC (do zasilania i powrotu) odpornych na 
temperaturę 60°C o długości 5 m, z przyłączami gwintowanymi 3/4".

Produkt na zamówienie.

Odwapnia systemy grzewcze w celu usunięcia resztek korozji, szlamu 
i kamienia. Do usuwania problemów z przepływem, hałasem instalacji. 
Pozwala na szybkie działanie i kompleksowe wykonanie czyszczenia 
podczas jednej wizyty serwisanta. Mocne elektryczne urządzenie na 
stabilnej ramie. Wózek ułatwia transport, także w trudnych warunkach 
budowlanych. Niska masa, tylko 60 kg. Pojemność 100 lub 200 litrów. 
Zbiornik wykonany z PE odpornego na promieniowanie UV. Duży otwór 
dla łatwego napełniania. Praktyczna zakrętka do szybkiego otwierania i 
zamykania. Praktyczny uchwyt. Filtr 70 μm dla łatwego wyłapania 
zanieczyszczeń, np. wiórów, lutu, piasku itp. Profesjonalna maszyna o 
ergonomicznej i stylizowanej konstrukcji. Samozasysająca odśrodkowa 
pompa kwasoodporna, odpowiednia do różnych cieczy np. kwasów, 
środków przenoszących ciepło, środków zapobiegających zamarzaniu, 
wody, roztworów wodnych, emulsji. Cichy, bezawaryjny silnik o mocy 
300 W, włącznik / wyłącznik. Duży przepływ 97-130 l/min dla szybkiego 
napełniania i wydajnego płukania systemów zamkniętych. Do ciągłej 
pracy z płynami do 60°C.

Dwa węże w zestawieFiltr w zestawie



Przemysłowa pompa do odkamieniania
PRATTIK 200C HYBRID
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DANE TECHNICZNE

Pojemna, wydajna przemysłowa pompa ze sprężarką z filtracją 

ClearFlow i zmianą kierunku przepływu.

Wydajna, elektryczna pompa odkamieniająca hybrydowa - ze 

sprężarką, do szybkiego i łatwego usuwania kamienia i innych 

osadów z dużych i przemysłowych systemów zamkniętych. Do 

szybkiego czyszczenia dużych kotłów, podgrzewaczy wody, 

wymienników ciepła, a także napełniania.

Zbiornik              100/200 l

Przepływ                                                             97 -130* l/min

Ciśnienie robocze                                                     4 bary

Maks. ciśnienie robocze 10 barów

Silnik pompy                                            300 W / 0,5 HP, 230 V

Silnik sprężarki 750 W / 1 HP, 230 V

Wysokość podnoszenia                                           30 m*

Maks. temperatura cieczy                                         60°C

Zmiana kierunku przepływu              tak, manualna, dźwignią

Filtracja  tak

Grzałka  nie

Manometr tak, sprężarki

Termometr nie

Tryby płukania trzy

Cyfrowy panel sterowania tak

Sprężarka bezolejowa tak

Zawór regulacji ciśnienia tak

Stopień ochrony  IP54

Poziom hałasu 42 dB

Masa                                                                       65 kg

Wymiary (h x sz x g) 62 x 90 x 133 cm

* wartość dotyczy wydajności na wyjściu z pompy

CHARAKTERYSTYKA

ZALETY

OPIS

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Zestaw, nr katalogowy kmk-t-38, zawiera: pompę, filtr, 2 szt. 
elastycznych węży z PVC (do zasilania i powrotu) odpornych na 
temperaturę 60°C o długości 5 m, z przyłączami gwintowanymi 1".

Produkt na zamówienie.

Odwapnia systemy grzewcze w celu usunięcia resztek korozji, szlamu 
i kamienia, dzięki sprężarce także z pomocą impulsów powietrza. Do 
usuwania problemów z przepływem, hałasem instalacji. Pozwala na 
szybkie działanie i kompleksowe wykonanie czyszczenia podczas jednej 
wizyty serwisanta. Mocne elektryczne urządzenie na stabilnej ramie. 
Wózek ułatwia transport, także w trudnych warunkach budowlanych. 
Niska masa, tylko 65 kg. Pojemność 100 lub 200 litrów. Zbiornik 
wykonany z PE odpornego na promieniowanie UV. Duży otwór dla 
łatwego napełniania. Praktyczna zakrętka do szybkiego otwierania i 
zamykania. Praktyczny uchwyt. Filtr 70 μm dla łatwego wyłapania 
zanieczyszczeń, np. wiórów, lutu, piasku itp. Profesjonalna maszyna o 
ergonomicznej i stylizowanej konstrukcji. Samozasysająca odśrodkowa 
pompa kwasoodporna, odpowiednia do różnych cieczy np. kwasów, 
środków przenoszących ciepło, środków zapobiegających zamarzaniu, 
wody, roztworów wodnych, emulsji. Sprężarka bezolejowa. Ciche 
bezawaryjne silniki o mocy 300 i 750 W, włącznik / wyłącznik. Duży 
przepływ 97-130 l/min dla szybkiego napełniania i wydajnego płukania 
systemów zamkniętych. Do ciągłej pracy z płynami do 60°C.

Cyfrowy panel sterowaniaFiltr w zestawie

Konstrukcja na wózku



Sprężarka płucząca
AIRPRO-1 
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DANE TECHNICZNE

Do usuwania szlamu, biofilmu i innych zanieczyszczeń z instalacji  

za pomocą impulsów powietrza.

Wydajna, elektryczna sprężarka płucząca. Do szybkiego 

czyszczenia za pomocą impulsów wody i powietrza. Do Instalacji 

grzewczych, podłogowych, podgrzewaczy, systemów wody 

pitnej, użytkowej, pojenia w hodowli, wody przemysłowej 

i innych.

Zbiornik powietrza              9 l

Maks. ciśnienie robocze                                                 8 barów

Silnik                                              750 W / 1 HP, 230 V

Odległość skutecznego tłoczenia                                          75 m*

Przepływ  110 l/min

Maks. temperatura cieczy                                         60°C

Filtracja  nie

Tryby płukania jeden

Ekran dotykowy nie

Sprężarka bezolejowa tak

Zawór regulacji ciśnienia tak

Stopień ochrony  IP54

Poziom hałasu 42 dB

Masa                                                                       22 kg

Wymiary (h x sz x g) 76 x 50 x 35 cm

* wartość dotyczy wydajności na wyjściu ze sprężarki

CHARAKTERYSTYKA

ZALETY

OPIS

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Zestaw, nr katalogowy kmk-28, zawiera: sprężarkę, 3 szt. elastycznych 
węży z PVC (do zasilania w wodę, do płukania i do zrzutu wody) 
odpornych na temperaturę 60°C o długości 2,5 m, z przyłączami 
gwintowanymi 3/4".

Do płukania instalacji ogrzewania podłogowego, grzejnikowego, kotłów, 
wymienników, systemów wody pitnej (zgodnie z normą EN 806-4), 
systemów pojenia. Do usuwania szlamu, biofilmu. Do usuwania 
problemów z przepływem, hałasem instalacji i wydajnością grzewczą. 
Pozwala na szybkie działanie i kompleksowe wykonanie czyszczenia 
podczas jednej wizyty serwisanta. Mocne elektryczne urządzenie na 
stabilnej ramie z kołami ułatwiającymi transport, także w trudnych 
warunkach budowlanych. Niska masa, tylko 22 kg. Poręczny uchwyt do 
przenoszenia. Praktyczny uchwyt na przewód. Cicha sprężarka 
bezolejowa z pojemnym zbiornikiem 9 litrów. Tryb płukania 
impulsowego. Możliwość napędu narzędzi pneumatycznych 
lub pompowania przez standardowe przyłącze. Trwały silnik o mocy 
750 W.

Trzy węże w zestawieŁatwy transport dzięki kołom

Kompaktowa budowaPraktyczny uchwyt na przewód
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Ekran dotykowyTrzy węże w zestawie

DANE TECHNICZNE

Do usuwania szlamu, biofilmu i innych zanieczyszczeń z instalacji. 

Trzy tryby płukania i sterowanie ekranem dotykowym.

Wydajna, elektryczna sprężarka płucząca. Do szybkiego 

czyszczenia za pomocą impulsów wody i powietrza. Do Instalacji 

grzewczych, podłogowych, podgrzewaczy, systemów wody 

pitnej, użytkowej, pojenia w hodowli, wody przemysłowej 

i innych.

Zbiornik powietrza              9 l

Maks. ciśnienie robocze                                                 8 barów

Silnik                                              750 W / 1 HP, 230 V

Odległość skutecznego tłoczenia                                          75 m*

Przepływ  110 l/min

Maks. temperatura cieczy                                         60°C

Filtracja  nie

Tryby płukania trzy

Ekran dotykowy tak

Sprężarka bezolejowa tak

Zawór regulacji ciśnienia tak

Stopień ochrony  IP54

Poziom hałasu 42 dB

Masa                                                                       22 kg

Wymiary (h x sz x g) 76 x 50 x 35 cm

* wartość dotyczy wydajności na wyjściu ze sprężarki

CHARAKTERYSTYKA

ZALETY

OPIS

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Zestaw, nr katalogowy kmk-30, zawiera: sprężarkę, 3 szt. elastycznych 
węży z PVC (do zasilania w wodę, do płukania i do zrzutu wody) 
odpornych na temperaturę 60°C o długości 2,5 m, z przyłączami 
gwintowanymi 3/4".

Do płukania instalacji ogrzewania podłogowego, grzejnikowego, kotłów, 
wymienników, systemów wody pitnej (zgodnie z normą EN 806-4), 
systemów pojenia. Do usuwania szlamu, biofilmu. Do usuwania 
problemów z przepływem, hałasem instalacji i wydajnością grzewczą. 
Pozwala na szybkie działanie i kompleksowe wykonanie czyszczenia 
podczas jednej wizyty serwisanta. Mocne elektryczne urządzenie na 
stabilnej ramie z kołami ułatwiającymi transport, także w trudnych 
warunkach budowlanych. Niska masa, tylko 22 kg. Poręczny uchwyt do 
przenoszenia. Praktyczny uchwyt na przewód. Cicha sprężarka 
bezolejowa z pojemnym zbiornikiem 9 litrów. Trzy tryby płukania:

⏹ Direct: ciągłe podawanie powietrza do instalacji,

⏹ Eco: podawanie impulsu powietrza co zadany czas,

⏹ Turbo: podawanie 8 silnych impulsów powietrza 
   i automatyczne wyłączenie trybu.

Obsługa intuicyjnym ekranem dotykowym. Możliwość napędu narzędzi 
pneumatycznych lub pompowania przez standardowe przyłącze. Trwały 
silnik o mocy 750 W.

Możliwość napędu narzędziPraktyczny uchwyt na przewód

Kompaktowa budowaŁatwy transport dzięki kołom
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Kompaktowa budowaPraktyczny uchwyt na przewód

Cztery węże w zestawieŁatwy transport dzięki kołom

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Zestaw, nr katalogowy kmk-29, zawiera: sprężarkę, 4 szt. elastycznych 
węży z PVC (do zasilania w wodę, do płukania i do zrzutu wody) 
odpornych na temperaturę 60°C o długości 2,5 m, z przyłączami 
gwintowanymi 3/4".

DANE TECHNICZNE

Do usuwania szlamu, biofilmu i innych zanieczyszczeń z instalacji  

za pomocą impulsów powietrza, ze zmianą kierunku przepływu.

Wydajna, elektryczna sprężarka płucząca. Do szybkiego 

czyszczenia za pomocą impulsów wody i powietrza. Do Instalacji 

grzewczych, podłogowych, podgrzewaczy, systemów wody 

pitnej, użytkowej, pojenia w hodowli, wody przemysłowej 

i innych.

Zbiornik powietrza              9 l

Maks. ciśnienie robocze                                                 8 barów

Silnik                                              750 W / 1 HP, 230 V

Odległość skutecznego tłoczenia                                          75 m*

Przepływ  110 l/min

Maks. temperatura cieczy                                         60°C

Zmiana kierunku przepływu tak, manualna, pokrętłem

Filtracja  nie

Tryby płukania jeden

Ekran dotykowy nie

Sprężarka bezolejowa tak

Zawór regulacji ciśnienia tak

Stopień ochrony  IP54

Poziom hałasu 42 dB

Masa                                                                       22 kg

Wymiary (h x sz x g) 76 x 50 x 35 cm

* wartość dotyczy wydajności na wyjściu ze sprężarki

CHARAKTERYSTYKA

ZALETY

OPIS

Do płukania instalacji ogrzewania podłogowego, grzejnikowego, kotłów, 
wymienników, systemów wody pitnej (zgodnie z normą EN 806-4), 
systemów pojenia. Do usuwania szlamu, biofilmu. Do usuwania 
problemów z przepływem, hałasem instalacji i wydajnością grzewczą. 
Pozwala na szybkie działanie i kompleksowe wykonanie czyszczenia 
podczas jednej wizyty serwisanta. Mocne elektryczne urządzenie na 
stabilnej ramie z kołami ułatwiającymi transport, także w trudnych 
warunkach budowlanych. Niska masa, tylko 22 kg. Poręczny uchwyt do 
przenoszenia. Praktyczny uchwyt na przewód. Cicha sprężarka 
bezolejowa z pojemnym zbiornikiem 9 litrów. Tryb płukania 
impulsowego. Urządzenie wyposażone w nawrotnik umożliwiający 
płukanie w obu kierunkach obiegu. Możliwość napędu narzędzi 
pneumatycznych lub pompowania przez standardowe przyłącze. Trwały 
silnik o mocy 750 W.
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Cztery węże w zestawie

Łatwy transport dzięki kołom

Praktyczny uchwyt na przewód Kompaktowa budowa

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Zestaw, nr katalogowy kmk-31, zawiera: sprężarkę, 4 szt. elastycznych 
węży z PVC (do zasilania w wodę, do płukania i do zrzutu wody) 
odpornych na temperaturę 60°C o długości 2,5 m, z przyłączami 
gwintowanymi 3/4".

DANE TECHNICZNE

Do usuwania szlamu, biofilmu i innych zanieczyszczeń z instalacji  

za pomocą impulsów powietrza, ze zmianą kierunku przepływu. 

Trzy tryby płukania i sterowanie ekranem dotykowym.

Wydajna, elektryczna sprężarka płucząca. Do szybkiego 

czyszczenia za pomocą impulsów wody i powietrza. Do Instalacji 

grzewczych, podłogowych, podgrzewaczy, systemów wody 

pitnej, użytkowej, pojenia w hodowli, wody przemysłowej 

i innych.

Zbiornik powietrza              9 l

Maks. ciśnienie robocze                                                 8 barów

Silnik                                              750 W / 1 HP, 230 V

Odległość skutecznego tłoczenia                                          75 m*

Przepływ  110 l/min

Maks. temperatura cieczy                                         60°C

Zmiana kierunku przepływu tak, manualna, dźwignią

Filtracja  nie

Tryby płukania trzy

Ekran dotykowy tak

Sprężarka bezolejowa tak

Zawór regulacji ciśnienia tak

Stopień ochrony  IP54

Poziom hałasu 42 dB

Masa                                                                       22 kg

Wymiary (h x sz x g) 76 x 50 x 35 cm

* wartość dotyczy wydajności na wyjściu ze sprężarki

CHARAKTERYSTYKA

ZALETY

OPIS

Do płukania instalacji ogrzewania podłogowego, grzejnikowego, kotłów, 
wymienników, systemów wody pitnej (zgodnie z normą EN 806-4), 
systemów pojenia. Do usuwania szlamu, biofilmu. Do usuwania 
problemów z przepływem, hałasem instalacji i wydajnością grzewczą. 
Pozwala na szybkie działanie i kompleksowe wykonanie czyszczenia 
podczas jednej wizyty serwisanta. Mocne elektryczne urządzenie na 
stabilnej ramie z kołami ułatwiającymi transport, także w trudnych 
warunkach budowlanych. Niska masa, tylko 22 kg. Poręczny uchwyt do 
przenoszenia. Praktyczny uchwyt na przewód. Cicha sprężarka 
bezolejowa z pojemnym zbiornikiem 9 litrów. Trzy tryby płukania:

⏹ Direct: ciągłe podawanie powietrza do instalacji,

⏹ Eco: podawanie impulsu powietrza co zadany czas,

⏹ Turbo: podawanie 8 silnych impulsów powietrza 
   i automatyczne wyłączenie trybu.

Urządzenie wyposażone w nawrotnik umożliwiający płukanie w obu 
kierunkach obiegu. Obsługa intuicyjnym ekranem dotykowym 
cyfrowym. Możliwość napędu narzędzi pneumatycznych lub 
pompowania przez standardowe przyłącze. Trwały silnik o mocy 750 W.

Ekran dotykowy
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AKCESORIA

Węże ciśnieniowe Filtr do serii KPT Filtr do serii YAKFiltr do serii PROMAX i PROF

Środek do odkamieniania
KAMMAK CLEANEX

Środek ochronny
KAMMAK PROTEX

Koncentrat do usuwania kamienia, rdzy, biofilmu i innych 

osadów z instalacji wykonanych z miedzi, stali, aluminium, 

mosiądzu, stali nierdzewnej i tworzyw sztucznych. Do 

czyszczenia kotłów, wymienników ciepła, zbiorników, grzejników 

instalacji grzewczych, instalacji ogrzewania podłogowego itp. 

Nie jest szkodliwy dla instalacji. Przyjazny dla środowiska. 

Stosowanie wydłuża żywotność urządzeń i systemu, zapobiega 

ograniczeniu przepływów i hałasu w instalacji.

Nie zalecany do instalacji wody pitnej.

Koncentrat do rozpuszczenia w wodzie w stosunku 1:100 (1 litr 

koncentratu na 100 litrów wody).

Dostępny w opakowaniach:

1 litr (nr kat. kmk-c-001)
5 kg (nr kat. kmk-c-003)
20 kg (nr kat. kmk-c-004)

CHARAKTERYSTYKA

Koncentrat do ochrony instalacji przed osadzaniem się złogów, 

takich jak kamień, rdza,  biofilm i innych osadów w instalacji 

wykonanych z miedzi, stali, aluminium, mosiądzu, stali 

nierdzewnej i tworzyw sztucznych. Do zabezpieczenia kotłów, 

wymienników ciepła, zbiorników, grzejników instalacji 

grzewczych, instalacji ogrzewania podłogowego itp. Nie jest 

szkodliwy dla instalacji. Przyjazny dla środowiska. Stosowanie 

wydłuża żywotność urządzeń i systemu, zapobiega ograniczeniu 

przepływów i hałasu w instalacji.

Nie nadaje się do instalacji wody pitnej.

Koncentrat do rozpuszczenia w wodzie w stosunku 1:10 (1 litr 

koncentratu na 10 litrów wody).

Dostępny w opakowaniach:
1 litr (nr kat. kmk-c-005)
5 kg (nr kat. kmk-c-007)
20 kg (nr kat. kmk-c-008)

CHARAKTERYSTYKA
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CERTYFIKATY

SPRZEDAŻ

+48 695 985 230

+48 693 536 520

DYSTRYBUTOR

Wyłącznym dystrybutorem produktów KAMMAK w Polsce jest:

Krzysztof Furdak

Stobierna 122, 

36-002 Jasionka

GWARANCJA

Na urządzeniu obowiązuje 12 miesięczna gwarancja świadczona przez 

wyłącznego dystrybutora na Polskę. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu 

zakupu przez pierwszego nabywcę - użytkownika, zgodnie z datą na 

oryginalnym dowodzie zakupu. Gwarancja obejmuje wyłącznie 

uszkodzenia wynikające z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych 

pod warunkiem, że: urządzenie było użytkowane zgodnie z instrukcją 

obsługi i  przeznaczeniem oraz odpowiednio konserwowane;

stosowany był zalecany przez producenta osprzęt; narzędzie nie było 

demontowane, ani modyfikowane przez osoby nieupoważnione. 

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z przeciążenia narzędzia 

na skutek nadmiernej lub niewłaściwej eksploatacji. Gwarancja nie 

obejmuje wymiany części zużywających się w sposób naturalny, a w tym 

szczotek węglowych, przewodów zasilających, uchwytów narzędziowych, 

łożysk itp. o ile ich zużycie nie wynikało z ukrytych wad produkcyjnych lub 

materiałowych. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest prawidłowo 

wypełnione zgłoszenie wraz z dowodem zakupu.

SERWIS

W przypadku zapytań technicznych i serwisowych prosimy o kontakt 

bezpośrednio z dystrybutorem:

Procedura serwisowa jest opisana na stronie www.kammak.pl/serwis.

UWAGI

Podczas przygotowywania tego katalogu dołożyliśmy wszelkich starań aby 

prezentowane informacje były poprawne i zgodne z rzeczywistością. 

Niestety nie możemy wykluczyć ewentualnych błędów. W związku z tym 

zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia ewentualnych roszczeń 

wynikających z zastosowania informacji zawartych w tej publikacji. Wygląd, 

dane techniczne, wydajność, zalety, wymiary, waga i inne cechy produktów 

mogą ulec zmianie bez uprzedzenia w związku z ciągłym rozwojem 

technologicznym i zmianom wynikającym z potrzeb naszych klientów. Nie 

jesteśmy zobowiązani do wymiany czy uaktualnienia już zakupionych 

i dostarczonych produktów. Zastrzegamy sobie także prawo do usuwania 

produktów z oferty bez uprzedzenia. Żadna część tego katalogu nie może 

być reprodukowana w żaden sposób. Przedruk, kopiowanie wprowadzanie 

zmian zabronione. Wszystkie prawa zastrzeżone.

+48 695 985 230

+48 721 701 540

SIEĆ SPRZEDAŻY

Produkty KAMMAK są dostępne u dystrybutorów na terenie całego kraju, a 

także w sklepach internetowych. Jeżeli chcesz zostać dystrybutorem - 

skontaktuj się z nami.

www.kammak.pl

Zapytania, zamówienia:
27



KAMMAK

biuro@kammak.pl

www.kammak.pl

www.kammakpumps.com

+48 695 985 230

+48 721 701 540
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