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Podążając za najnowszymi trendami i wymaganiami 
rynku, z dumą prezentujemy naszą nowość na 15-lecie 
marki Kaltmann -  linię narzędzi akumulatorowych 
TITANIUM.

Platforma TITANIUM jest wynikiem wielu lat badań zespołu 
naszych ekspertów, którzy opracowali linię narzędzi
w oparciu o najnowszą generację systemów akumulatoro-
wych. Wszystko w jednym celu - aby stworzyć system, 
który w pełni wykorzysta dzisiejsze możliwości. Nie chcieli-
śmy wdrażać systemu akumulatorowego, który będzie 
kopią tego, co jest na rynku od wielu lat. Nie chcieliśmy 
budować naszego systemu na przestarzałych technolo-
giach. 
TITANIUM to nie tylko elektronarzędzia, czy urządzenia, 
które ułatwią nam codzienne czynności w naszym domu
i ogrodzie. TITANIUM to system otwarty na przyszłość, do 
którego sukcesywnie wprowadzać będziemy niespotyka-
ne dotąd urządzenia bezprzewodowe o mocy nawet do 
2800W - wszystko w oparciu o ten sam system 20V. 

Gama TITANIUM na 2021 rok zbudowana jest na bazie aku-
mulatorów Li-Ion 20V dostępnej w dwóch wersjach - 2.0Ah 
i 4.0Ah TURBO. Cała platforma narzędzi jest kompatybilna 
z obydwoma akumulatorami. Jednak to model 4.0Ah 
TURBO jest pierwszym krokiem w przyszłość. Jest to aku-
mulator najnowszej generacji, zbudowany na ogniwach 
21700. Przy niewiele większych wymiarach od akumulatora 
2.0Ah, pozwala on nawet na dwa razy więcej pracy, na 
jednym akumulatorze - bez straty czasu na zmianę czy 
ładowanie akumulatorów. Docenią to nie tylko ambitni 
majsterkowicze i hobbystyczni ogrodnicy, ale również 
profesjonaliści w codziennej pracy.
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OGNIWA
21700
TITANIUM
Od wielu lat standardem rynkowym są ogniwa 
o oznaczeniu 18650. Ogniwa te spotykamy w większo-
ści akumulatorów litowo-jonowych, z którymi styka-
my się na co dzień. Nie tylko w elektronarzędziach, 
ale również w motoryzacji i elektrotechnice. Niestety 
technologia tych systemów opartych o ogniwa wcze-
śniejszych generacji ma swoje ograniczenia, które 
stanowią co raz większą barierę technologiczną dla 
rozwoju urządzeń bezprzewodowych. Chcąc wpro-
wadzać większe i mocniejsze narzędzia, producenci 
zmuszeni są mnożyć ilość ogniw w akumulatorach, 
całkowicie „zabijając” poręczność tych urządzeń. Na 
rynku pojawiały się kolejne propozycje ogniw, które 
mimo dużo większych kosztów produkcji, oferowały 
na tyle nieznaczny wzrost osiągów, że nie znalazły 
one zastosowania na rynku masowym. Wtedy pojawi-
ły się ogniwa litowo-jonowe o oznaczeniu 21700. 
Ogniwa te choć rozmiarowo niewiele większe od 
ogniw 18650, potrafią zapewnić do 75% więcej maksy-
malnego prądu rozładowania, a także do 100% więcej 
pojemności. Oprócz większej mocy, dłuższego czasu 
pracy i skróconego do 50% czasu ładowania, ogniwa 
te oddają stabilne napięcie przez cały poziom nałado-
wania, co wpływa na znacznie większą żywotność 
akumulatora i urządzenia.

Dotychczasowe systemy 20V i 40V pozwalały osią-
gnąć moc maksymalną do 1600W, a wymagane do 
tego były przynajmniej dwa duże i ciężkie akumulato-
ry 4.0Ah (w systemach 40V był to jeden jeszcze więk-
szy i cięższy akumulator). Natomiast niezależnie ile 
akumulatorów byśmy zastosowali do zasilenia jedne-
go urządzenia, mocy maksymalnej nie można było 
już zwiększyć ze względu na ograniczenia technolo-
giczne. W związku z tym granica możliwości tworze-
nia nowych urządzeń akumulatorowych została 
bardzo szybko wyczerpana, a mocniejsze urządzenia 
często stawały się bardzo nieporęczne ze względu na 
duże gabaryty akumulatorów. Szósta generacja 
narzędzi, która powstała pod nowe ogniwa, stworzyła 
całkowicie nowe możliwości. Na jednym akumulato-
rze 20V 8.0Ah, który rozmiarowo jest zaledwie ok. 20% 
większy od 4.0Ah starszych generacji, możemy osią-
gnąć 1400W, a na dwóch takich akumulatorach do 
2800W mocy. Tak duże osiągi pozwalają na powsta-
nie całkowicie nowej gamy urządzeń akumulatoro-
wych. Możliwe jest stworzenie urządzeń jak kompre-
sory, różnego rodzaju piły stołowe, ukosowe czy 
taśmowe zasilane akumulatorowo, a nowe bezprze-
wodowe urządzenia ogrodowe będą mogły także 
konkurować z głośnymi, uciążliwymi i nie ekologicz-
nymi maszynami spalinowymi. Jest to całkowicie 
nowa era narzędzi do użytku w warsztacie, wokół 
domu, w drodze i wszędzie tam, gdzie potrzebujemy 
komfortu użytkowania, a nie chcemy być zależni od 
prądu z gniazdka sieciowego – wszystko w oparciu
o wspólny akumulator. Akumulator najnowszej gene-
racji Kaltmann TITANIUM 4.0Ah TURBO z ogniwami 
21700, jest na wprowadzenie naszego systemu 
dostępny w tej samej cenie co „zwykły” akumulator 
4.0Ah oparty na ogniwach 18650 starej generacji. Jest 
to pierwszy krok w rewolucji narzędzi akumulatoro-
wych przyszłości, jak zawsze - w półce cenowej 
dostępnej dla polskiego majsterkowicza.



AKUMULATOR

Przycisk szybkiego zwalniania
Opatentowany przycisk zwalniający dwoma 
palcami ułatwiający pracę. 

Wskaźnik zasilania LED
Pokazuje obecny stan naładowania akumu-
latora poprzez 3 zielone diody.

Wysokiej jakości ogniwa
Technologia litowo-jonowa 21700 zbudowa-
na z ochroną przed samorozładowaniem. 

Ochrona ogniw
Obudowa akumulatora wykonana z plastiku 
bardzo wysokiej jakości

Zwiększona wentylacja
Dodano więcej otworów wentylacyjnych w 
celu skrócenia czasu ładowania i przegrzania 
podczas użytkowania 

4.0Ah TURBO



KTI-BWW20V WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA

Bezszczotkowa wiertarka

o podwójnej prędkości

Prędkość bez obciążenia: 450/1900 obr/min

Częstotliwość uderzeń: 6750/30000 uderzeń/min

Maksymalny moment obrotowy: 60Nm

Rozmiar uchwytu Maks.: 13 mm

DANE TECHNICZNE

Silnik: BEZSZCZOTKOWY

Ustawienie momentu obrotowego: 25

Oświetlenie robocze LED

Dodatnia i ujemna regulacja obrotów

Uchwyt pomocniczy 1 szt

BRUSHLESS

KTI-WWU20V WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA

Znamionowe obroty biegu jałowego:

Prędkość na I Biegu: 0-410 min-1

Prędkość na II Biegu: 0-1750 min-1

Maks. moment obrotowy: 50Nm

DANE TECHNICZNE

Ustawiena momentu obr: 21+3

Uchwyt narzedziowy: 13mm

Oświetlenie robocze LED

Waga: 0.9kg



4.0Ah TURBO

KTI-BKU20V KLUCZ UDAROWY

Napięcie znamionowe: 20V

Prędkość bez obciążenia: 500/1400/1750 obr / min

Częstotliwość uderzeń: 950/1750/2100 uderzen / min

Maks. Moment obrotowy: 500 Nm

DANE TECHNICZNE

Uchwyt wiertarski: 13 mm

Oświetlenie robocze LED

Waga: 2,4kg

BRUSHLESS

KTI-BMW20V MŁOTOWIERTARKA

Napięcie: 20V

Prędkość bez obciążenia: 0-950 obr/min

Częstotliwość uderzeń: 0-4700 Udrzeń/min

Zmienna prędkość

Energia uderzenia: 3J

DANE TECHNICZNE

Zdolność wiercenia: stal / beton / drewno:

13mm / 26mm / 30mm

Uchwyt wiertarski: SDSplus

Światło robocze LED

Miękki uchwyt dla wygodnego użytkowania

BRUSHLESS



KTI-W20V WYRZYNARKA

Częstotliwość skoku: 1000-2400 / min

Długość skoku: 25,4 mm

Kąt nachylenia od pionu: 0-45°

Wydajność cięcia w drewnie: 80 mm

Zakres cięcia w stali: 5 mm

DANE TECHNICZNE

Ustawienie noża: 0-3 zestawy

Oświetlenie robocze LED

System bezkluczowej wymiany ostrza

Blokada bezpieczeństwa - aby uniknąć

przypadkowego

uruchomienia maszyny

KTI-PS20V PIŁA SZABLASTA

Napięcie: 20V

Prędkość bez obciążenia: 0-2800 obr./min

Długość skoku: 22 mm

Maksymalna wydajność cięcia:

* 150 mm w drewnie

* 8 mm w metalu

DANE TECHNICZNE

Waga: 1.98kg

1szt. Ostrze do cięcia



KTI-SK20V SZLIFIERKA KĄTOWA

Napięcie znamionowe: 20V

Średnica tarczy: 115/125mm-o22mm

Prędkość bez obciążenia: 7500 min-1

Maks. głębokość cięcia: 24mm(o115mm)

Maks. głębokość cięcia: 29mm(o125mm)

DANE TECHNICZNE

Blokada wrzeciona

Szybkie uwolnienie osłony tarczy

KTI-BSK20V SZLIFIERKA KĄTOWA

Napięcie znamionowe: 20V

Średnica tarczy: 115/125mm-o22mm

Prędkość bez obciążenia: 3500/10000 min-1

Gwint wrzeciona: M14

Szybkie uwolnienie osłony tarczy

DANE TECHNICZNE

Maks. głębokość cięcia: 24mm(o115mm)

Maks. głębokość cięcia: 29mm(o125mm)

Blokada wrzeciona

Szybkie uwolnienie osłony tarczy

BRUSHLESS



KTI-PL20V PIŁA ŁAŃCUCHOWA

Napięcie znamionowe: 20V

Długość prowadnicy: 10" dł. 305mm

Czas reakcji hamulca: przednia przerwa ＜ 0,12S，
tylna przerwa ＜ 2S

Liczba zębów łańcucha: 3/8"

Waga: 2,8 kg

prowadnica i łańcuch: Oregon

Prędkość cięcia: 5 m / s

Pojemność zbiornika oleju: 120 ml

DANE TECHNICZNE

Beznarzędziowe napinanie

i wymiana łańcucha

Ergonomiczna obsługa

Automatyczne smarowanie łańcucha

Ochrona przed odrzutem

z natychmiastowym

hamulcem łańcucha

hamulec elektroniczn

+ hamulec mechaniczny

KTI-NZ20V NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

Napięcie znamionowe: 20V

Średnica cięcia: 16 mm (3/5 ”)

Długość cięcia: 510 mm (20 cali)

Prędkość bez obciążenia ： 1300obr/min

DANE TECHNICZNE

Ochraniacz ostrza

Elektroniczny hamulec.

Ostrze o podwójnym działaniu.



KTI-WPLZ20V PIŁA ŁAŃCUCHOWA TELESKOPOWA

Łańcuch: 8 ”Oregon

Prędkość łańcucha: 4,5 m / s ± 10%

Pojemność zbiornika oleju: 65 ml

Wyważona konstrukcja i miękki uchwyt.

Wskaźnik poziomu oleju

i automatyczny system pompy olejowej

DANE TECHNICZNE

Teleskopowy uchwyt

Zasięg teleskopu wynosi 70 cm

KTI-NZ20V TELESKOPOWE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

Średnica cięcia: 16 mm

Długość łańcucha: 430 mm (17 cali)

Prędkość bez obciążenia ： 2800spm

Odchylana głowica silnika.

DANE TECHNICZNE

Ostrza dwustronne i ostrze o podwójnym działaniu.

Zasięg teleskopowy wynosi 70 cm



KTI-WPN20VSET PIŁA ŁAŃCUCHOWA I NOŻYCE TELESKOPOWE

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU TELESKOPOWE

Średnica cięcia: 15 mm

Długość łańcucha: 420 mm (17 cali)

Prędkość bez obciążenia ： 2700spm

Odchylana głowica silnika.

DANE TECHNICZNE

PIŁA ŁAŃCUCHOWA TELESKOPOWA

Łańcuch: 8 ”Oregon

Prędkość łańcucha: 4,5 m / s ± 10%

Pojemność zbiornika oleju: 65 ML

Zasięg teleskopu wynosi 70 cm

KTI-MA20VSET MYJKA CIŚNIENIOWA

Napięcie znamionowe: 20V

Czas pracy na baterii: 30min

Cisnienie wyjściowe wody: 22Bar

- Maksymalny przepływ: 2.5L / min

- Temperatura pobieraniej wody: 0 - 45 oC

Waga: 1.69kg

DANE TECHNICZNE

AKCESORIA

5-Metrowa rura nawadniająca

- 1 * Rura wodna

- Dysza

- Butelka z rozpylaczem

- Miękka szczoteczka

- Kosz na wodę

- Torba do transportowania



KTI-DL20V DMUCHAWA DO LIŚCI

Maksymalna prędkość powietrza : 80 MPH (130 km / h)

Objętość powietrza: 570 m3 / h

Bezprzewodowa dmuchawa i niewielka waga

Ergonomiczna rączka (miękki uchwyt).

Wysoka prędkość dmuchania.

Możliwość odłączenia tuby na czas przechowywania.

DANE TECHNICZNE

KTI-ODL2X20V DMUCHAWA-ODKURZACZ DO LIŚCI

Dmuchawa i odkurzacz 2x20V

Prędkość powietrza: 70 m/s

Objętość powietrza: 108 m3/h

Prędkość robocza ciągu: 93,6 km/h

Objętość ciągu: 488 m3/h

DANE TECHNICZNE

Zmienna prędkość

Konstrukcja o niskim poziomie hałasu

Tryb próżni

Silnik bezszczotkowy

BRUSHLESS



KTI-K3302X20V KOSIARKA

Napięcie znamionowe: 20V

Wymagane 2 baterie litowe

Szerokość osłony noży: 14”(350mm)

Prędkość obrotowa: 3900 obr/min

Szerokość cięcia: 13”(330mm)

Pojemność pojemnika na trawę: 35 l

DANE TECHNICZNE

Plastikowe koło przednie: 6”(150mm)

Plastikowe tylne koło: 6”(150mm)

Centralny system regulacji wysokości

Regulacja koszenia: 1”-2,55” (25-65mm)

Kosz na trawę

Uchwyt na górze ułatwiający przenoszenie

Silnik bezszczotkowy 

KTI-PTT20VSET PODKASZARKA

Średnica cięcia: 300mm(12”)

Średnica linki tnącej: 1,6 mm (0,065”)

Pojedyńcza linka tnąca z automatycznym podawaniem

Prędkość bez obciążenia: 6500 obr/min

Regulowany uchwyt

Włącznik z blokadą przed przypadkowym włączeniem

Kółko boczne

Osłona żyłki tnącej

DANE TECHNICZNE

Teleskopowy uchwyt

Regulowana głowica z 4 pozycjami (0~90°)

Funkcja przycinania krawędzi

BRUSHLESS



KTI-PDW20V POMPA DO WODY BRUDNEJ

Napięcie znamionowe: 20V

Wysokość ssania: 6metrów

Moc: 180W

Maks. wysokość ssania: 8metrów

Rozmiar wlotu i wylotu: 1”(gwint wewnętrzny)

Maks. rozmiar cząstek: 1mm

DANE TECHNICZNE

POZIOM 1:

Maks. natężenie przepływu: 2800l/godz.

Maks. wysokość wyrzucania cieczy: 20metrów

POZIOM 2:

Maks. natężenie przepływu: 2000l/godz.

Maks. wysokość wyrzucania: 15metrów

Akcesoria dodatkowe: metalowy filtr

KTI-RDG20V ZAPALNICZKA DO GRILLA

Temperatura:

Pierwszy bieg: Zimne powietrze

Drugi bieg: 550oC

Objętość powietrza: 72 L/min

Prędkość powietrza: 24 m/s

DANE TECHNICZNE



KTI-PTA20V PILARKA TARCZOWA

Napięcie znamionowe: 20V

Prędkość bez obciążenia: 0-4300obr/min

Głębokość cięcia: 90o - 55mm / 45o - 38mm

DANE TECHNICZNE

Maks. średnica tarczy tnącej: 165mm

Kąt wychylenia: 90o - 45o

KTI-KO20V KOMPRESOR OLEJOWY

Napięcie znamionowe: 20V

Pojemność zbiornika: 3.8L

Maks. ciśnienie wyjściowe: 8Bar

Znamionowa pojemność rozładowania: 90PSI: 14L/min

     40PSI: 20L/min

DANE TECHNICZNE

Prędkość ładowania: 4300obr/min

Wytwarzanie hałasu: <75dB



KTI-PLA20V PISTOLET LAKIERNICZY

Napięcie znamionowe: 20V

Poj. zbiornika lakierniczego: 1000ml

Prędkość bez obciążenia: 42000obr/min

Maks. przepływ cieczy: 650ml/min

DANE TECHNICZNE

Maks. lepkość: 85-100 din/sec

Dysza/Rozpylacz: o 2,2mm / o 1,8mm  / o 1,5mm

KTI-OP20V OPALARKA

Napięcie znamionowe: 20V

Maks. temperatura: 550oC

Moc znamionowa: 250W

Maks. przepływ powietrza: 100L/min

DANE TECHNICZNE



KTI-A40TURBO AKUMULATOR TURBO

20V 4.0Ah TURBO Litowo-Jonowy

Typ ogniwa baterii: 21700

Ze wskaźnikiem LED

DANE TECHNICZNE

KTI-A20 AKUMULATOR

20V 2.0Ah Litowo-Jonowy

Typ ogniwa baterii: 18650

Ze wskaźnikiem LED

DANE TECHNICZNE



KTI-L24 ŁADOWARKA 2.4A

Szybka ładowarka 20 V.

Wejście: AC200-240V 50/60Hz

Wyjście: DC 20V Max 2.4A

Czas ładowania:

1 godzina (akumulator 2,0 Ah)

2 godziny (akumulator 4,0 Ah)

DANE TECHNICZNE

KTI-L45 ŁADOWARKA 2.4A

Szybka ładowarka 20 V.

Wejście: AC200-240V 50/60Hz

Wyjście: DC 20V Max 4.5A

Czas ładowania:

0,5 godzina (akumulator 2,0 Ah)

1 godziny (akumulator 4,0 Ah)

DANE TECHNICZNE
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