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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 akumulatorowych. Wszystko 
w jednym celu - aby stworzyć system, który w pełni wykorzysta 
dzisiejsze możliwości. Nie chcieliśmy wdrażać systemu akumu-
latorowego, który będzie kopią tego, co jest na rynku od wielu 
lat. Nie chcieliśmy również budować naszego systemu na prze-
starzałych technologiach. 

 TITANIUM to nie tylko elektronarzędzia czy urządzenia, 
które ułatwią nam codzienne czynności w naszym domu i 
ogrodzie. TITANIUM to system otwarty na przyszłość, do które-
go sukcesywnie wprowadzać będziemy niespotykane dotąd 
urządzenia bezprzewodowe o mocy nawet do 2800W - wszyst-
ko w oparciu o ten sam akumulator 20V.
 

 Gama TITANIUM oprócz dwóch dostępnych akumula-
torów 2.0Ah i 4.0Ah TURBO, na 2022 rok rozbudowana zosta-
nie o najważniejszą jednostkę – 8.0Ah TURBO na ogniwach 
21700 najnowszej generacji. Cała platforma narzędzi jest kom-
patybilna z wszystkimi trzema akumulatorami. Model 4.0Ah 
był pierwszą naszą jednostką z serii TURBO wyposażoną w 
ogniwa 21700 i pierwszym naszym krokiem w przyszłość syste-
mów akumulatorowych. Model 4.0Ah TURBO przy niewiele 
większych wymiarach od akumulatora 2.0Ah, pozwala nawet 
na dwa razy więcej pracy, na jednym akumulatorze - bez straty 
czasu na zmianę czy ładowanie akumulatorów. Docenią to nie 
tylko ambitni majsterkowicze lub hobbystyczni ogrodnicy, ale 
również profesjonaliści w codziennej pracy. 

 Kolejnym krokiem milowym w rozwoju naszego syste-
mu jest wprowadzenie modelu 8.0Ah TURBO, który potra� 
generować do 1400W przy użyciu zaledwie jednego akumula-
tora. Jest to o tyle unikatowe, gdyż większość systemów 
akumulatorowych na rynku nie jest w stanie osiągnąć takiej 
mocy niezależnie od ilości użytych akumulatorów w urządze-
niu. Co więcej, nasz system od podstaw został stworzony z 
myślą opracowania urządzeń wykorzystujących dwa akumula-
tory 8.0Ah TURBO jednocześnie, dając łącznie 40V i moc mak-
symalną nawet do 2800W. Taki zapas mocy otwiera całkowicie 
nowe możliwości konstrukcyjne i wprowadza całkowicie nową 
erę w świat urządzeń akumulatorowych.

  Porównanie wielkości akumulatorów

URZĄDZEŃ
NOWA ERA
AKUMULATOROWYCH

KTI-A40TURBO
20V 4.0Ah litowo-jonowy
typ ogniwa baterii: 21700

KTI-A20
20V 2.0Ah litowo-jonowy
typ ogniwa baterii: 18650





 Od wielu lat standardem rynkowym są ogniwa o ozna-
czeniu 18650. Ogniwa te spotykamy w większości akumulato-
rów litowo-jonowych, z którymi stykamy się na co dzień. Nie 
tylko w elektronarzędziach, ale również w motoryzacji i elek-
trotechnice. 

 Niestety, technologia tych systemów opartych o 
ogniwa wcześniejszych generacji ma swoje ograniczenia, 
które stanowią co raz większą barierę technologiczną dla 
rozwoju urządzeń bezprzewodowych. Chcąc wprowadzać 
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 pojawiły się ogniwa litowo-jonowe o oznacze-
niu 21700. Ogniwa te choć rozmiarowo niewiele większe od 
ogniw 18650, potra�ą zapewnić do 75% więcej maksymalnego 
prądu rozładowania, a także do 100% więcej pojemności. 
Oprócz większej mocy, dłuższego czasu pracy i skróconego 
nawet do 50% czasu ładowania, ogniwa te oddają stabilne 
napięcie przez cały poziom naładowania, co wpływa na znacz-
nie większą żywotność akumulatora i urządzenia. Aby jednak 
z tych możliwości skorzystać, musimy spełnić jeden zasadni-
czy warunek – akumulator z ogniwami 21700 musimy podłą-
czyć do urządzenia, które zostało od podstaw stworzone do 
współpracy z tymi ogniwami, a takich systemów na świecie 
jest zaledwie kilka. W przeciwnym razie, jedyne co taki akumu-
lator da, to nieco zmniejszona konstrukcja względem akumu-
latora na ogniwach 18650 o tej samej pojemności. 

 

 Dotychczasowe systemy 20V i 40V pozwalały osiągnąć 
moc maksymalną do 1600W, a wymagane do tego były przy-
najmniej dwa duże i ciężkie akumulatory 4.0Ah (w systemach 
40V był to jeden jeszcze większy i cięższy akumulator). Nato-
miast niezależnie ile akumulatorów byśmy zastosowali do 
zasilenia jednego urządzenia, mocy maksymalnej nie można 
było już zwiększyć ze względu na ograniczenia technologicz-
ne. W związku z tym granica możliwości tworzenia nowych 
urządzeń akumulatorowych została bardzo szybko wyczerpa-
na, a mocniejsze urządzenia często stawały się bardzo niepo-
ręczne ze względu na duże gabaryty akumulatorów. 
 
 Szósta generacja narzędzi, która powstała pod nowe 
ogniwa, stworzyła całkowicie nowe możliwości. Na jednym 
akumulatorze 20V 8.0Ah, który rozmiarowo jest ok. 25% więk-
szy od 4.0Ah starszych generacji, możemy osiągnąć 1400W, a 
na dwóch takich akumulatorach do 2800W mocy. Tak duże 
osiągi pozwalają na powstanie całkowicie nowej gamy urzą-
dzeń akumulatorowych. Możliwe jest stworzenie urządzeń jak 
kompresory, różnego rodzaju piły stołowe, ukosowe czy 
taśmowe zasilane akumulatorowo, a nowe bezprzewodowe 
urządzenia ogrodowe będą mogły także konkurować z głośny-
mi, uciążliwymi i nie ekologicznymi 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 akumu-
lator.  

TITANIUM
OGNIWA21700



8.0

System szybkiego zwalniania 
Szybka wymiana akumulatora przy użyciu jednej ręki 

Wskaźnik zasilania LED 
Przycisk do szybkiego sprawdzania stanu naładowania 
akumulatora 
 

Ogniwa najnowszej generacji 
Technologia litowo-jonowa 21700 gwarantuje 
najwyższe osiągi i kompaktowe wymiary 

Zwiększona cyrkulacja powietrza
Strategicznie rozmieszczone otwory wentylacyjne 
oraz zaawansowany system chłodzenia

Trwała konstrukcja
Obudowa akumulatora wykonana z tworzywa 
odpornego na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne 

AKUMULATOR
Ah TURBO



DANE TECHNICZNE
Silnik: bezszczotkowy 
Obroty biegu jałowego:  450/1900 obr/min (I/II bieg)
Częstotliwość uderzeń:  6750/30000 uderzeń/min 
Maksymalny moment obrotowy:  60Nm 
Rozmiar uchwytu maks.: 13mm
Ustawienie momentu obrotowego: 25 
Oświetlenie robocze LED 
Boczny uchwyt roboczy
W zestawie hak do mocowania na pasie narzędziowym

DANE TECHNICZNE
Znamionowe obroty biegu jałowego: 
     prędkość na I Biegu: 0-410 obr/min-1 
     prędkość na II Biegu: 0-1750 obr/min-1 
Maks. moment obrotowy: 50Nm 
Ustawiena momentu obr: 21+3 
Bezkluczowy uchwyt narzedziowy: 13mm 
Oświetlenie robocze LED 
Waga: 0.9kg
W zestawie hak do mocowania na pasie narzędziowym
       

Podstawowy model wiertarko-wkrętarki z systemu 
TITANIUM. Moment obrotowy 50Nm, przekładnia 
2-biegowa, zmienne tryby pracy, funkcja udaru 
oraz mocna, odporna na uderzenia obudowa 
sprawia, że to urządzenie spełni wymagania nawet 
najbardziej ambitnych majsterkowiczów. Dla 
jeszcze bardziej wymagających polecamy wiertar-
ko-wkrętarki TITANIUM wyposażone w silniki bezsz-
czotkowe.

Dla najlepszych wyników polecamy użycie akumu-
latorów TITANIUM z serii TURBO wyposażonych w 
ogniwa najnowszej generacji, które sprawiają, że 
akumulator 4.0Ah jest niewiele większy od standar-
dowego odpowiednika 2.0Ah, a potra� zapewnić 
do 75% więcej  mocy, a także do 100% więcej 
pojemności i nawet 50% skróconego czasu ładowa-
nia.

Bezkompromisowa wiertarko-wkrętarka udarowa z 
silnikiem bezszczotkowym, maksymalnym momen-
tem obrotowym 60Nm i bocznym uchwytem 
roboczym, dla której niestraszna jest praca w 
pełnym wymiarze godzin. Dzięki trzem trybom 
pracy, szybko przystosujemy urządzenie do kolejne-
go zadania, niezależnie, czy to będzie wiercenie w 
betonie czy prace ciesielskie. 

Dla najlepszych wyników polecamy użycie akumula-
torów TITANIUM z serii TURBO wyposażonych w 
ogniwa najnowszej generacji, które sprawiają, że 
akumulator 4.0Ah jest niewiele większy od standar-
dowego odpowiednika 2.0Ah, a potra� zapewnić do 
75% więcej mocy, a także do 100% więcej pojemno-
ści i nawet 50% skróconego czasu ładowania.

KTI-WWU20V WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA

KTI-BWW20V WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA

BRUSHLESS



DANE TECHNICZNE
Silnik: bezszczotkowy  
Liczba obrotów bez obciążenia: 0-1500/0-2100/0-2500 obr/min 
Częstotliwość udaru: 0-1500/0-2600/0-2800 ud/min
Maks. moment obrotowy: 450Nm 
Uchwyt narzędziowy: 1/2 cala
Oświetlenie robocze LED

KTI-BMW20V MŁOTOWIERTARKA

DANE TECHNICZNE
Silnik: bezszczotkowy 
4 funkcje do wyboru: 
wiercenie bez udaru/wiercenie z udarem 
dłutowanie z udarem/blokowanie dłuta
Liczba obrotów bez obciążenia: 0-950 obr/min 
Częstotliwość uderzeń: 0-4700 uderzeń/min 
Regulacja prędkości 
Energia uderzenia: 3J 
Wydajność wiercenia:
(stal, beton, drewno): 13mm/26mm/30mm 
Uchwyt narzędziowy: SDS Plus 
Światło robocze LED 
Uchwyt Softgrip 

BRUSHLESS

BRUSHLESS

Szwajcarski scyzoryk wśród elektronarzędzi i obowiąz-
kowa pozycja przy każdym remoncie. Młotowiertarka 
wyposażona w bezszczotkowy silnik, dzięki któremu 
możemy pracować znacznie dłużej i wydajniej na 
jednym akumulatorze. Idealna do obróbki betonu, 
kamienia, metalu czy drewna. Cztery funkcje do 
wyboru: wiercenie bez udaru - w metalu, drewnie, 
tworzywach sztucznych, itp.. Wiercenie z udarem - w 
betonie, cegle, kamieniu, itd. Dłutowanie z udarem - 
do kucia prac wyburzeniowych i bruzdowania. 
Pozycjonowanie dłuta (w trybie kucia) - pozwala 
zablokować dłuto w wybranej pozycji 

Dla najlepszych wyników polecamy użycie akumulato-
rów TITANIUM z serii TURBO wyposażonych w ogniwa 
najnowszej generacji, które sprawiają, że akumulator 
4.0Ah jest niewiele większy od standardowego 
odpowiednika 2.0Ah, a potra� zapewnić do 75% 
więcej  mocy, a także do 100% więcej pojemności  i 
nawet 50% skróconego czasu ładowania.

Niezastąpione narzędzie dla każdego miłośnika 
motoryzacji i nie tylko. Akumulatorowy klucz udaro-
wy z maksymalnym momentem obrotowym 450Nm 
pozwoli na pracę bez plątaniny kabli oraz bez 
konieczności posiadania sprężarki. Udar w połącze-
niu z potężnym momentem obrotowym sprawi, że 
nawet mocno skorodowane połączenia śrubowe 
poddadzą się z łatwością. Bardzo przydatne także 
przy pracach konstrukcyjnych. Bezszczotkowy silnik 
sprawi, że możemy pracować znacznie dłużej i 
wydajniej na jednym akumulatorze. 

Dla najlepszych wyników polecamy użycie akumu-
latorów TITANIUM z serii TURBO wyposażonych w 
ogniwa najnowszej generacji, które sprawiają, że 
akumulator 4.0Ah jest niewiele większy od standar-
dowego odpowiednika 2.0Ah, a potra� zapewnić do 
75% więcej  mocy, a także do 100% więcej pojem-
ności i nawet 50% skróconego czasu ładowania.

KTI-BKU20V KLUCZ UDAROWY



BRUSHLESS

KTI-SK20V SZLIFIERKA KĄTOWA

DANE TECHNICZNE
Średnica tarczy: 115/125mm – ∅22mm 
Liczba obrotów bez obciążenia: 7500 min-1 
Maks. głębokość cięcia: 24mm (∅115mm) 
Maks. głębokość cięcia: 29mm (∅125mm) 
Blokada wrzeciona 
Osłona tarczy z blokadą szybkozaciskową

KTI-BSK20V SZLIFIERKA KĄTOWA

DANE TECHNICZNE
Średnica tarczy: 115/125mm – ∅22mm 
Liczba obrotów bez obciążenia: 3500/10000 min-1 
Gwint wrzeciona: M14 
Szybkie uwolnienie osłony tarczy 
Maks. głębokość cięcia: 24mm (∅115mm) 
Maks. głębokość cięcia: 29mm (∅125mm) 
Blokada wrzeciona 
Osłona tarczy z blokadą szybkozaciskową

Bazowy model szli�erki kątowej w gamie TITANIUM. 
Wszechstronność szli�erki kątowej dostępna w 
każdym miejscu, bez ograniczającego kabla. Dobrze 
wyważona i ergonomiczna konstrukcja, przystoso-
wana do tarcz 115 i 125mm. Wygodna blokada 
wrzeciona pozwala szybko zmienić tarcze między 
zadaniami. Dla jeszcze bardziej wymagających 
polecamy szli�erki kątowe TITANIUM wyposażone w 
silniki bezszczotkowe.

Dla najlepszych wyników polecamy użycie akumu-
latorów TITANIUM z serii TURBO wyposażonych w 
ogniwa najnowszej generacji, które sprawiają, że 
akumulator 4.0Ah jest niewiele większy od standar-
dowego odpowiednika 2.0Ah, a potra� zapewnić do 
75% więcej mocy, a także do 100% więcej pojemno-
ści i nawet 50% skróconego czasu ładowania.

Bezkompromisowa szli�erka kątowa z elektroniczną 
regulacją obrotów, sprawia, że z powodzeniem 
możemy stosować ją do szlifowania delikatnych 
powierzchni. Wyposażona w silnik bezszczotkowy 
najnowszej generacji gwarantuje wyjątkowo długą 
pracę na jednym akumulatorze. Wysoka wydajność 
sięgająca 10.000 obr./min. sprawiają, że urządzenie 
to może bez problemu konkurować z tradycyjnymi 
narzędziami na kablu. Wypróbuj szli�erkę bezszczot-
kową TITANIUM i przekonaj się sam, że era urządzeń 
przewodowych należy do przeszłości.

Dla najlepszych wyników polecamy użycie akumula-
torów TITANIUM z serii TURBO wyposażonych w 
ogniwa najnowszej generacji, które sprawiają, że 
akumulator 4.0Ah jest niewiele większy od standar-
dowego odpowiednika 2.0Ah, a potra� zapewnić do 
75% więcej mocy, a także do 100% więcej pojemno-
ści i nawet 50% skróconego czasu ładowania.



KTI-W20V WYRZYNARKA

DANE TECHNICZNE
Częstotliwość skoku: 1000-2400/min 
Długość skoku: 25,4mm 
Kąt nachylenia wrzeciona: 0-45° 
Wydajność cięcia w drewnie: 80mm 
Zakres cięcia w stali: 5mm 
Funkcja podcinania: 3 pozycje 
Oświetlenie robocze LED 
System bezkluczowej wymiany ostrza
Funkcja przedmuchu wrzeciona
Funkcja podcinania
W zestawie: brzeszczot do drewna

KTI-PS20V PIŁA SZABLASTA

DANE TECHNICZNE
Znamionowe obroty biegu jałowego: 0-2800 obr./min 
Długość skoku: 22 mm 
Maksymalna wydajność cięcia: 
150mm w drewnie, 8mm w metalu 
Waga: 1.98kg 
W zestawie brzeszczot do drewna

Poręczna wyrzynarka akumulatorowa o wyjątkowo 
długim skoku 25,4mm, z regulacją prędkości oraz 
nachylenia wrzeciona. Mocna, odporna na uderze-
nia obudowa oraz ergonomiczny design. Wbudowa-
ne przyłącze do odkurzacza ułatwią nie tylko samą 
pracę, ale także utrzymanie stanowiska pracy w 
czystości. Dodatkowym atutem jest bezkluczowy 
uchwyt narzędziowy do brzeszczotów typu „T”, 
który pozwala na błyskawiczną zmianę ostrza. 
Funkcja podcinania oraz przedmuchu wrzeciona 
gwarantuje precyzyjny i powtarzalny efekt pracy.  

Dla najlepszych wyników polecamy użycie akumu-
latorów TITANIUM z serii TURBO wyposażonych w 
ogniwa najnowszej generacji, które sprawiają, że 
akumulator 4.0Ah jest niewiele większy od standar-
dowego odpowiednika 2.0Ah, a potra� zapewnić do 
75% więcej mocy, a także do 100% więcej pojemno-
ści i nawet 50% skróconego czasu ładowania.

Najbardziej wszechstronna piła w rodzinie 
TITANIUM. Ergonomiczna, bezprzewodowa piła 
szablasta o komfortowej i trwałej budowie. Nieza-
wodne narzędzie przy niemal wszystkich pracach 
remontowych i konstrukcyjnych. Pozwala ciąć tam, 
gdzie wyrzynarka i piła tarczowa zawiodą. Dzięki 
bezprzewodowej konstrukcji – tak samo chętnie 
używana w ogrodzie, jak na budowie.

Dla najlepszych wyników polecamy użycie akumu-
latorów TITANIUM z serii TURBO wyposażonych w 
ogniwa najnowszej generacji, które sprawiają, że 
akumulator 4.0Ah jest niewiele większy od standar-
dowego odpowiednika 2.0Ah, a potra� zapewnić 
do 75% więcej  mocy, a także do 100% więcej 
pojemności i nawet 50% skróconego czasu ładowa-
nia.



DANE TECHNICZNE
Napięcie znamionowe: 20V 
Liczba obrotów bez obciążenia: 0-4300 obr/min 
Głębokość cięcia: 90o - 55mm / 45o – 38mm 
Maks. średnica tarczy tnącej: 165mm 
Kąt wychylenia: 90o-45o

Wskaźnik laserowy

DANE TECHNICZNE
Napięcie znamionowe: 20V
Pojemność zbiornika: 3.8l
Maks. ciśnienie wyjściowe: 8 bar
Znamionowa pojemność rozładowania: 
90PSI: 14l/min 
40PSI:  20l/min
Prędkość ładowania: 4300 obr/min 

Wytwarzanie hałasu: <75dB 

Mały i przenośny kompresor bezolejowy do zadań 
specjalnych. Generuje ciśnienie do 8 bar, tak jak 
duże sprężarki stacjonarne. Obniżona emisja 
hałasu wpływa korzystnie na prace w pomieszcze-
niach zamkniętych. 
 
Dla najlepszych wyników polecamy użycie akumu-
latorów TITANIUM z serii TURBO wyposażonych w 
ogniwa najnowszej generacji, które sprawiają, że 
akumulator 4.0Ah jest niewiele większy od standar-
dowego odpowiednika 2.0Ah, a potra� zapewnić 
do 75% więcej  mocy, a także do 100% więcej 
pojemności i nawet 50% skróconego czasu ładowa-
nia.

Akumulatorowa pilarka tarczowa to niezbędne 
narzędzie każdego nowoczesnego majsterkowicza. 
Regulacja kąta nachylenia w zakresie 90o-45o oraz 
regulowana głębokość cięcia do maks. 55 mm przy 
średnicy tarczy 165 mm pozwala na szeroki 
wachlarz zastosowań, a dzięki wskaźnikowi lasero-
wemu proste cięcia stają się dziecinnie proste, Brak 
ograniczającego kabla sprawia, że to użytkownik 
decyduje, gdzie zastosuje pilarkę.

Dla najlepszych wyników polecamy użycie akumu-
latorów TITANIUM z serii TURBO wyposażonych w 
ogniwa najnowszej generacji, które sprawiają, że 
akumulator 4.0Ah jest niewiele większy od standar-
dowego odpowiednika 2.0Ah, a potra� zapewnić 
do 75% więcej  mocy, a także do 100% więcej 
pojemności i nawet 50% skróconego czasu ładowa-
nia.

KTI-PTA20V PILARKA TARCZOWA

KTI-KOM20V KOMPRESOR BEZOLEJOWY



KTI-PMA20V PISTOLET MALARSKI

DANE TECHNICZNE
Napięcie znamionowe: 20V 
Poj. zbiornika lakierniczego: 1000ml 
Liczba obrotów bez obciążenia: 42000obr/min 
Maks. przepływ cieczy: 650ml/min 
Maks. lepkość: 85-100 din/sec 

Dysza/rozpylacz: ∅2,2mm / ∅1,8mm / ∅1,5mm 

KTI-OPL20V OPALARKA

DANE TECHNICZNE
Napięcie znamionowe: 20V
Maks. temperatura: 550 ºC
Moc znamionowa: 250W
Maks. przepływ powietrza: 100l/min

Nieoceniony pomocnik przy wszystkich pracach 
wykończeniowych. Ogromna mobilność - łatwy do 
zastosowania w ciężko dostępnych miejscach. 
Łatwe manewrowanie bez plątaniny kabli na 
drabinie, rusztowaniu. Ergonomiczna budowa 
umożliwiająca pracę jedną ręką. Idealny narzędzie 
do gruntowania oraz malowania powierzchni. 

Dla najlepszych wyników polecamy użycie akumu-
latorów TITANIUM z serii TURBO wyposażonych w 
ogniwa najnowszej generacji, które sprawiają, że 
akumulator 4.0Ah jest niewiele większy od standar-
dowego odpowiednika 2.0Ah, a potra� zapewnić 
do 75% więcej  mocy, a także do 100% więcej 
pojemności i nawet 50% skróconego czasu ładowa-
nia.

Podstawowe narzędzie w każdym warsztacie o 
bardzo szerokim zastosowaniu. Idealnie spisuje 
przy usuwaniu starych powłok lakierniczych, farb, 
formowaniu tworzyw sztucznych, zgrzewaniu folii 
okleinowych, itp. Wszystko to bez zbędnych kabli 
ograniczających manewrowanie.  

Dla najlepszych wyników polecamy użycie akumula-
torów TITANIUM z serii TURBO wyposażonych w 
ogniwa najnowszej generacji, które sprawiają, że 
akumulator 4.0Ah jest niewiele większy od standardo-
wego odpowiednika 2.0Ah, a potra� zapewnić do 75% 
więcej  mocy, a także do 100% więcej pojemności  i 
nawet 50% skróconego czasu ładowania. 



KTI-PL20V PIŁA ŁAŃCUCHOWA

DANE TECHNICZNE
Długość prowadnicy:  305mm (10”)
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: 5m/s 
Pojemność zbiornika oleju: 120ml 
Beznarzędziowe napinanie i wymiana łańcucha 
Automatyczne smarowanie łańcucha 
Ochrona przed odrzutem

KTI-NZ20V NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

DANE TECHNICZNE
Średnica cięcia: 16mm (3/5”) 
Długość cięcia: 510mm (20”) 
Liczba obrotów bez obciążenia: 1300obr/min 
Ochraniacz ostrza 
Elektroniczny hamulec
Ostrze o podwójnym działaniu

Lekka i poręczna piła łańcuchowa do prac w ogro-
dzie bez uciążliwych spalin i plątaniny kabli. 
Wyposażona w markowy łańcuch i prowadnicę 
10” marki OREGON. Podwójny hamulec (elektro-
niczny + mechaniczny) oraz bardzo krótki czas 
reakcji łańcucha gwarantuje pełne bezpieczeń-
stwo podczas codziennego użytkowania, a auto-
matyczne smarowanie oraz bezkluczowa regu-
lacja napięcia łańcucha ogranicza konieczną 
konserwację do minimum. 

Dla najlepszych wyników polecamy użycie akumu-
latorów TITANIUM z serii TURBO wyposażonych w 
ogniwa najnowszej generacji, które sprawiają, że 
akumulator 4.0Ah jest niewiele większy od standar-
dowego odpowiednika 2.0Ah, a potra� zapewnić 
do 75% więcej  mocy, a także do 100% więcej 
pojemności i nawet 50% skróconego czasu ładowa-
nia.

Lekkie i ergonomiczne akumulatorowe nożyce do 
żywopłotu pozwalają na komfortową pracę bez 
uciążliwych spalin i plątaniny kabli. Dzięki prowadni-
cy o długości 510mm pozwala na szybką i wydajną 
pracę.  Do zadań w ciężko dostępnych miejscach 
polecamy nożyce do żywopłotu na wysięgniku 
teleskopowym z gamy KALTMANN TITANIUM, dostęp-
ne również w zestawie z piłą łańcuchową w bardzo 
korzystnej ofercie. 

Dla najlepszych wyników polecamy użycie akumulato-
rów TITANIUM z serii TURBO wyposażonych w ogniwa 
najnowszej generacji, które sprawiają, że akumulator 
4.0Ah jest niewiele większy od standardowego 
odpowiednika 2.0Ah, a potra� zapewnić do 75% 
więcej  mocy, a także do 100% więcej pojemności  i 
nawet 50% skróconego czasu ładowania.



KTI-WPLZ20V  TELESKOPOWA PIŁA ŁAŃCUCHOWA

DANE TECHNICZNE
Łańcuch i prowadnica: OREGON 8”
Prędkość łańcucha: 4,5m/s ± 10% 
Pojemność zbiornika oleju: 65ml 
Wyważona konstrukcja i uchwyt typu Soft Grip
Wskaźnik poziomu oleju
Automatyczny system smarowania łańcucha 
Teleskopowy uchwyt 

Wysięgnik teleskopowy dający dodatkowe 70 cm zasięgu 

KTI-WNZ20V TELESKOPOWE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

DANE TECHNICZNE
Średnica cięcia: 16 mm 
Długość łańcucha: 430 mm (17”) 
Liczba obrotów bez obciążenia: 2800spm 
Odchylana głowica silnika
Ostrza dwustronne o podwójnym działaniu
Wysięgnik teleskopowy dający dodatkowe 70 cm zasięgu

Świetnie wyważona piła łańcuchowa na wysięgni-
ku teleskopowym wyposażona w prowadnicę i 
łańcuch OREGON. Automatyczny system smaro-
wania łańcucha zapewnia minimum koniecznej 
konserwacji. Urządzenie jest również dostępne w 
zestawie z nożycami do żywopłotu w bardzo 
korzystnej ofercie cenowej.

Dla najlepszych wyników polecamy użycie akumu-
latorów TITANIUM z serii TURBO wyposażonych w 
ogniwa najnowszej generacji, które sprawiają, że 
akumulator 4.0Ah jest niewiele większy od standar-
dowego odpowiednika 2.0Ah, a potra� zapewnić 
do 75% więcej  mocy, a także do 100% więcej 
pojemności i nawet 50% skróconego czasu ładowa-
nia.

Lekkie i ergonomiczne nożyce teleskopowe do 
żywopłotu, wyposażone w dwustronne ostrze o 
długości 430mm oraz nachylaną głowicę w zakre-
sie 90o sprawi, że pielęgnacja ogrodu staje się 
szybka i przyjemna. Urządzenie jest również 
dostępne w zestawie z piłą łańcuchową w bardzo 
korzystnej ofercie cenowej.

Dla najlepszych wyników polecamy użycie akumu-
latorów TITANIUM z serii TURBO wyposażonych w 
ogniwa najnowszej generacji, które sprawiają, że 
akumulator 4.0Ah jest niewiele większy od standar-
dowego odpowiednika 2.0Ah, a potra� zapewnić 
do 75% więcej  mocy, a także do 100% więcej 
pojemności i nawet 50% skróconego czasu ładowa-
nia.



KTI-WPN20VSET PIŁA ŁAŃCUCHOWA I NOŻYCE TELESKOPOWE

DANE TECHNICZNE
TELESKOPOWE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU
Średnica cięcia: 15mm 
Długość prowadnicy: 420mm (17”) 
Liczba obrotów bez obciążenia: 2700spm 
Odchylana głowica silnika

PIŁA ŁAŃCUCHOWA TELESKOPOWA
Łańcuch: 8” Oregon 
Prędkość łańcucha: 4,5m/s ± 10% 
Pojemność zbiornika oleju: 65ml 

KTI-MA20VSET MYJKA CIŚNIENIOWA

DANE TECHNICZNE
Ciśnienie wyjściowe wody: 22 bar
Maksymalny przepływ: 2.5l/min
Dopuszczalna temp. pobieranej wody: 0-45ºC 
Waga: 1.69kg
W zestawie: 
5m wąż elastyczny zakończony koszem �ltrującym,
lanca, dysza 3-funkcyjna TURBO, dysza obrotowa,
butelka z rozpylaczem, końcówka z miękką szczotką,
składane wiadro, torba do transportowania

Zestaw do kompleksowej pielęgnacji ogrodu, a 
szczególnie jego najtrudniej dostępnych miejsc. 
Wysokie żywopłoty oraz gałęzie przestają być 
wyzwaniem. Szybka i efektywna praca bez pląta-
niny kabli i uciążliwych spalin. Narzędzia dostępne 
również osobno, poza zestawem. 

Dla najlepszych wyników polecamy użycie akumu-
latorów TITANIUM z serii TURBO wyposażonych w 
ogniwa najnowszej generacji, które sprawiają, że 
akumulator 4.0Ah jest niewiele większy od standar-
dowego odpowiednika 2.0Ah, a potra� zapewnić 
do 75% więcej  mocy, a także do 100% więcej 
pojemności i nawet 50% skróconego czasu ładowa-
nia.

Zaskakująco mocna akumulatorowa myjka ciśnieniowa 
o mocy 22 bar, dzięki której umyjemy samochód, 
motocykl, rower, łódkę i co tylko zapragniemy - z dala od 
gniazdka sieciowego, a nawet bez dostępu do bieżącej 
wody. Dołączona butelka z rozpylaczem pomoże 
rozprowadzić detergent po mytej powierzchni, a 
następnie przy pomocy dyszy z miękka szczotką 
możemy pozbyć się zanieczyszczeń. Do cięższych do 
usunięcia zabrudzeń polecamy dyszę z funkcją TURBO. 
Regulacja mocy wyjściowej strumienia pozwala na 
mycie delikatnych elementów, jak np. przekładnie i 
łożyska rowerowe.

Dla najlepszych wyników polecamy użycie akumulato-
rów TITANIUM z serii TURBO wyposażonych w ogniwa 
najnowszej generacji, które sprawiają, że akumulator 
4.0Ah jest niewiele większy od standardowego 
odpowiednika 2.0Ah, a potra� zapewnić do 75% więcej 
mocy, a także do 100% więcej pojemności i nawet 50% 
skróconego czasu ładowania.



KTI-DL20V DMUCHAWA DO LIŚCI

DANE TECHNICZNE
Maksymalna prędkość powietrza: 130km/h
Objętość powietrza: 570m3/h
Uchwyt typu Soft Grip

KTI-ODL2X20V DMUCHAWA-ODKURZACZ DO LIŚCI

DANE TECHNICZNE
Prędkość powietrza: 70m/s 
Objętość powietrza: 108m3/h 
Prędkość robocza ciągu: 93,6km/h 
Objętość ciągu: 488m3/h 
Zmienna prędkość
Konstrukcja o niskim poziomie hałasu 
Silnik bezszczotkowy

Bardzo lekka i mocna dmuchawa do liści z regula-
cją obrotów. Kompaktowe rozmiary po zdjęciu 
rury wylotowej ułatwią przechowywanie oraz 
transportowanie. Jeśli sama dmuchawa to za mało, 
polecamy również odkurzacz do liści 3 w 1 z funkcją 
dmuchawy oraz rozdrabniaczem z linii KALTMANN 
TITANIUM

Dla najlepszych wyników polecamy użycie akumulato-
rów TITANIUM z serii TURBO wyposażonych w ogniwa 
najnowszej generacji, które sprawiają, że akumulator 
4.0Ah jest niewiele większy od standardowego 
odpowiednika 2.0Ah, a potra� zapewnić do 75% 
więcej  mocy, a także do 100% więcej pojemności  i 
nawet 50% skróconego czasu ładowania.

Odkurzacz do liści z rozdrabniaczem oraz funkcją 
dmuchawy jest kompleksowym rozwiązaniem do 
pielęgnacji ogrodu. Urządzenie wyposażono w 
bardzo wydajny, a jednocześnie energooszczędny 
silnik bezszczotkowy zasilany dwoma akumulatorami 
TITANIUM 20V (razem 40V mocy!). Praktyczny i pojem-
ny worek pozwala na długie interwały pracy bez 
opróżniania. Komfortowe użytkowanie dzięki wyjąt-
kowo cichej pracy oraz braku uciążliwych spalin.

Dla najlepszych wyników polecamy użycie akumulato-
rów TITANIUM z serii TURBO wyposażonych w ogniwa 
najnowszej generacji, które sprawiają, że akumulator 
4.0Ah jest niewiele większy od standardowego 
odpowiednika 2.0Ah, a potra� zapewnić do 75% 
więcej  mocy, a także do 100% więcej pojemności  i 
nawet 50% skróconego czasu ładowania.

BRUSHLESS



KTI-K3302X20V KOSIARKA

DANE TECHNICZNE
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: 35l 
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

DANE TECHNICZNE
Średnica cięcia: 300mm (12”)
Średnica linki tnącej: 1,6mm (0,065”)
Pojedyńcza linka tnąca z automatycznym podawaniem
Liczba obrotów bez obciążenia: 6500 obr/min
Regulowany uchwyt
Włącznik z blokadą przed przypadkowym włączeniem
Kółko boczne
Osłona żyłki tnącej

Urządzenie niezbędne w każdym ogrodzie. Cechuje ją 
przede wszystkim dużo cichsza praca oraz brak 
uciążliwych spalin w porównaniu do urządzeń 
spalinowych. Duża mobilność dzięki braku kabli oraz 
niskiej wadze urządzenia. Silnik bezszczotkowy 
zapewnia znacznie dłuższą pracę na jednym ładowa-
niu. Szybka regulacja wysokości w pięciu stopniach 
za pomocą jednej dźwigni. Zbiornik na trawę o 
pojemności 35L z wskaźnikiem zapełnienia, zapewnia 
czysty rezultat pracy.   

Dla najlepszych wyników polecamy użycie akumula-
torów TITANIUM z serii TURBO wyposażonych w 
ogniwa najnowszej generacji, które sprawiają, że 
akumulator 4.0Ah jest niewiele większy od standardo-
wego odpowiednika 2.0Ah, a potra� zapewnić do 
75% więcej mocy, a także do 100% więcej pojemności 
i nawet 50% skróconego czasu ładowania.

Urządzenie niezbędne w każdym ogrodzie. Cechuje ją 
przede wszystkim dużo cichsza praca oraz brak 
uciążliwych spalin w porównaniu do urządzeń 
spalinowych. Duża mobilność dzięki braku kabli oraz 
niskiej wadze urządzenia. Bardzo dobrze wyważona 
konstrukcja z regulacją długości ułatwią pracę w 
cięzkodostępnych miejscach. Regulacja nachylania 
głowicy tnącej oraz możliwość zmiany kąta pracy do 
90 stopni – wraz z prowadnicą pozwala precyzyjnie 
przycinać trawę przy krawężnikach, schodach taraso-
wych oraz ścianach. Pałąk ochronny zabezpieczy 
przed ścięciem cennych roślin.

Dla najlepszych wyników polecamy użycie akumula-
torów TITANIUM z serii TURBO wyposażonych w 
ogniwa najnowszej generacji, które sprawiają, że 
akumulator 4.0Ah jest niewiele większy od standardo-
wego odpowiednika 2.0Ah, a potra� zapewnić do 
75% więcej mocy, a także do 100% więcej pojemności 
i nawet 50% skróconego czasu ładowania.

BRUSHLESS

30cm



KTI-PDW20V POMPA DO WODY BRUDNEJ

DANE TECHNICZNE
Napięcie znamionowe: 20V
Wysokość ssania: 6 metrów
Moc: 180W
Maks. wysokość ssania: 8 metrów
Rozmiar wlotu i wylotu: 1” (gwint wewnętrzny)
Maks. rozmiar cząstek: 1mm
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 �ltr

KTI-RDG20V ROZPALARKA DO GRILLA

DANE TECHNICZNE
Temperatura: 
Pierwszy bieg: chłodne powietrze 
Drugi bieg: 550ºC 
Wydajność: 72l/min 
Prędkość powietrza: 24m/s

Niezbędny pomocnik w ogrodzie, na działce i 
wszędzie tam gdzie nie ma stałego dostępu do 
prądu. Idealna do czerpania wody ze studni oraz 
ze zbiorników na deszczówkę do podlewania 
ogrodu. Nieoceniona przy usuwania skutków 
zalania. Wydajny i energooszczędny silnik, gwaran-
tuje maksymalny czas pracy na akumulatorze.

Dla najlepszych wyników polecamy użycie akumu-
latorów TITANIUM z serii TURBO wyposażonych w 
ogniwa najnowszej generacji, które sprawiają, że 
akumulator 4.0Ah jest niewiele większy od standar-
dowego odpowiednika 2.0Ah, a potra� zapewnić 
do 75% więcej  mocy, a także do 100% więcej 
pojemności  i nawet 50% skróconego  czasu 
ładowania.

Przydatny pomocnik na każdym grillu, biwaku, 
kampingu, czy podczas bushcraftu. Kompaktowa 
konstrukcja sprawia, że rozpalarkę łatwo możemy 
zabrać ze sobą w każde miejsce. Duża wydajność 
sprawia, że przy użyciu z brykietem już po 20 
sekundach pojawia się żar. Pierwszy bieg z 
nadmuchem chłodnym powietrzem pozwala 
szybko rozdmuchać wzniecony wcześniej żar. 

Dla najlepszych wyników polecamy użycie akumu-
latorów TITANIUM z serii TURBO wyposażonych w 
ogniwa najnowszej generacji, które sprawiają, że 
akumulator 4.0Ah jest niewiele większy od 
standardowego odpowiednika 2.0Ah, a potra� 
zapewnić do 75% więcej  mocy, a także do 100% 
więcej pojemności i nawet 50% skróconego czasu 
ładowania.



KTI-A40TURBO

DANE TECHNICZNE
20V 4.0Ah litowo-jonowy
Typ ogniwa baterii: 21700
Wskaźnik naładowania LED

KTI-A20

KTI-A80TURBO

DANE TECHNICZNE
20V 8.0Ah litowo-jonowy
Typ ogniwa baterii: 21700
Wskaźnik naładowania LED

BRUSHLESSBRUSHLESS

1400W
MAX POWER

2800W
MAX POWER

1 X

2 X =

= 1400W
MAX POWER

2800W
MAX POWER

1 X

2 X =

=

DANE TECHNICZNE
20V 2.0Ah litowo-jonowy
Typ ogniwa baterii: 18650
Wskaźnik naładowania LED



KTI-L2x24

DANE TECHNICZNE
Szybka ładowarka 20V
Wejście: AC 200-240V 50/60Hz
Wejście: DC 20V Max 2x2.4A
Czas ładowania:
1 godzina (akumulator 2,0Ah)
2 godziny (akumulator 4,0Ah)

KTI-L45

DANE TECHNICZNE
Szybka ładowarka 20V
Wejście: AC 200-240V 50/60Hz
Wejście: DC 20V Max 4.5A
Czas ładowania:
0,5 godziny (akumulator 2,0Ah)
1 godzina (akumulator 4,0Ah)

BRUSHLESSBRUSHLESS

DANE TECHNICZNE
Szybka ładowarka 20V
Wejście: AC 200-240V 50/60Hz
Wejście: DC 20V Max 2.4A
Czas ładowania:
1 godzina (akumulator 2,0Ah)
2 godziny (akumulator 4,0Ah)

KTI-L24
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