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Carro com 7 gavetas
• Sete gavetas (588x367 mm) com guias de rolamentos de 
esferas.
• Base das gavetas protegida com tapetes de borracha.
• Quatro rodízios Ø 125 mm: 
  2 fixas 2 direccionais (1 com travão).
• Fechadura frontal centralizada.
• Porta-garrafas lateral e porta-rolos integrados, 
  ajustável em várias posições.

Novo carro Beta

1000
kg

71

10
10

 m
m

490 m
m

800 mm

n°
 

5 75 mm 30 kg
1 150 mm 35 kg
1 225 mm 35 kg

C33

 033000271

C33
 033000272

 033000273

€ 693,00
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Novo carro Beta

Sistema de desengate rápido
em nylon reforçado com fibra de 
vidro, a todo o comprimento da 
gaveta

Tampo robusto 
multifunções

Compartimentos e orifícios para  
chaves de fendas

Prática ranhura em “V” 
para trabalhar tubos e 
secções

Cantos
amortecidos

cantos amortecidos a toda a altura do carro para evitar danos 
nos veículos em reparação

Mais alto, resistente e seguro!
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C55M7 C55C7 C55 B-PRO

C55PSP

 055000025

C55PB-PRO/5 Bancada de trabalho, para combinar com mobiliário de 
oficina.
Composto por:

C55B-PRO
Bancada de trabalho
2050x700 mm com revestimento 
anti-choque, cobertura em PVC 
antí-riscos, resistente ao óleo e aos 
hidrocarbonetos
• Furos para torno (1599F/150, 
  a encomendar separadamente)
• Pés com regulação vertical 

C55M7
Módulo fixo com 
7 gavetas 588x367 mm 
com calhas assentes em rolamentos de 
esferas
• Gavetas protegidas por tapetes de 
borracha
• Fechadura frontal centralizada

C55C7
Módulo móvel com
7 gavetas 588x367 mm 
com calhas assentes em rolamentos 
de esferas
• 4 rodízios Ø 100 mm, 2 fixos
  (um com travão) and 2 giratórios
• Gavetas protegidas por tapetes de 
borracha 
• Fechadura frontal centralizada

352

20
00

 m
m

760 m
m

2050 mm

€ 4.630,00
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Possibilidade de inserção de tabulei-
ros em espuma da gama Beta

Os rodízidos permitem que 
o carro C55C7 

seja facilmente movido

Bocal saída de ar comprimido com 
rolo Ø 8 mm. 
Comprimento: 10 m

Tomada Schuko +16+10A
Ficha EU 16+10A

Cadeira de escritório,

tipo Racing Beta Collection
9563P

Sistema de abertura em alumínio em 
toda a extensão da gaveta

C55PSP
Painel de ferramentas com persiana
• Persiana em alumínio, verticalmente 
ajustável, com fechadura, para proteção 
das ferramentas
• Painel perfurado amovível 
para ferramentas



6

 021140000

 059140109

C14

5914VU/M

Mala de ferramentas tipo trolley vazio, 
em polipropileno, com 4 gavetas

 jogo de 109 ferramentas para C14,
em tabuleiros termoformados

• Estrutura em polipropileno de injeção
  para maior resistência ao choque
• 4 resistêntes rodas traseiras
• Tabuleiro superior removível
• 3 tabuleiros
• Placa de identificação 
• Fechadura TSA 

€ 498,00 10

Painel de ferramentas 
embutido na tampa

 580x380x455 mm

MC T1 MC T2

MC T3

70 29

10

*  Quando utilizado em 
combinação com o trolley C14, 
remova o painel de ferramentas 
superior.

€ 658,00
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 020370000

2037/TV
Mala tipo trolley, em polipropileno, com 4 
rodas, vazia
• Altamente resistente ao choque. Adequada 
para transporte em aviões
• 4 rodízios amovíveis  
  para manipulação horizontal do carro
• 2 tabuleiros incluidos
• Pega revestida a borracha

7  Rodízios 
amovíveis

Duas pegas 
lateraisA tampa de proteção frontal acomoda

4 gavetas amovíveis (470x255):
1 gaveta 30 mm altura
2 gavetas 60 mm altura
1 gaveta 90 mm altura

Fechadura centralizada frontal que 
permite fechar as tampas superior e 
frontal simultaneamente. 

 420x325x275 mm

Porta-documentos 
incorporado.

2 fechaduras aprovadas 
pela TSA com chaves

2 painéis de ferramentas 
amovíveis

€ 386,00
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 014980102

1498/2A
Carregador eletrónico de baterias 
de motos, 12V
Parmite o carregamento de todos os tipos
de bateriaPb Wet, Agm, Gel, Mf e Vrla 
e baterias de lítio LiFePo4.

• Dois tipos de carga diferentes, para lítio 
  e bateria de chumbo-ácido,respetivamente
• Ciclo de carga automático multi-estágios
• Proteção contra inversão de polaridade e curtos circuitos 
• Grau de proteção IP65
• Fornecido com cabo, grampos e cabo com olhais
• Voltagem: 220-240V

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Corrente de carga 1A
Capacidade de carga ------ 2Ah-40Ah
Frequência 50-60 Hz
Voltagem 12V
Dimensões 180x80x40 mm
Peso 0,5 kg



Ideal para motos 

com bateria de lítio

€ 80,00
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 014980030

1498CM/12
Arrancador portátil para motos 

EquipAmEnto:
• Cabo de arranque com pinças isoladas 
e diodo de proteção
• Carregador de bateria
• Carregador de isqueiro
• Cabo USB com adaptadores de carga

3 funçõEs numA só:
• arrancador
• bateria adicional para dispositivos eletrónicos  
(tablets, smartphones etc.)
• lanterna LED alta luminosidade

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Corrente de arranque 200A
Pico de corrente 400A
Saída USB 5V 2,1A
Dimensões 130x50x15 mm
Peso 300 g



Bateria  

LiFePo4 de última 

geração

130 mm
300 g

Portátil, 
multiusos

 240x185x60 mm

Segurança no 

seu bolso!

€ 146,00
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 009600510                           

960AD/TP2

 014640500

 014640450                          

 014640600

1464APB

1464AP

1464TDI

 240x210x50 mm

 240x210x50 mm

Kit para teste do sistema 
de alta pressão em motores diesel 
fsi petrol,com artigo 1464t

Kit para teste do sistema de alta 
pressão em motores common 
rail diesel, com artigo 1464t

Jogo de adaptadores 
para artigo 1464t
• Injectores falsos 
• Velas incandescentes falsas
• Adaptadores velas incandescentes
• Adaptadores bujões de óleo
• Acopladores de injecção de 
gasolina
• Jogo de juntas de reposição

Kit para teste da bomba de 
pressão em motores tDi,
com artigo 1464t

Compressómetro digital

Equipado com sensor 200 bar
e conectores

• Jogo de mangueiras de alta pressão
• Uniões
• sensor 2,000 bar

Equipado com conector

 430x310x50 mm

 014640050

1464T

Novo

Novo

€ 240,00

€ 74,00 € 489,00

€ 299,00€ 420,00
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 014640550

 014640650

 014640350

1464PT

1464PF

1464IC

 600x280x60 mm

 240x210x50 mm

 Kit para teste da pressão do turbo,
com artigo 1464t

Kit para testar pressão da bomba de 
travões, com artigo 1464t

Kit de injectores falsos 
e velas de incandescência 
falsas, com artigo 1464t
Permite a ligação ao motor 
para verificar a compresssão
em motores diesel com 
aparelho de teste digital
1464T.

Jogo de adaptadores 
para artigo 1464t
• Injectores falsos 
• Velas incandescentes falsas
• Adaptadores velas incandescentes
• Adaptadores bujões de óleo
• Acopladores de injecção de 
gasolina
• Jogo de juntas de reposição

Compressómetro digital

 Equipado com sensor e 
cabo de ligação

Equipado com adaptadores e conetores

• 22 velas de incandescência falsas
• 5 injectores falsos
• 1 injector falso universal para 
pesados, motores de embarcações 
e máquinas agrícolas.

CARACTERÍSTICAS
•  ecrã touch 5" 

• bateria de lítio recarregável
• fornecido com sensor 80 bar 

(para baixa pressão) e cabo USB



 430x310x50 mm 559x312x50 mm

Novos conjuntos 

para tester multi-

funções

Novo

Novo

€ 105,00

€ 432,00

€ 326,00
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Jogo de 6 chaves de caixa bi-sextavadas
para injectores

Tamanhos incluídos:
12-14-16-17-18-19 mm

Jogo de ferramentas para extração de velas 
de incandescência  m8-m9-m10 com pontas 
danificadas
• Permite que as velas de incandescência hexagonais 
sejam aproveitadas 
• Equipado com sistema inovador "bloqueio rápido" 
que assegura rapidez máxima
• Não danifica a cabeça do motor e assegura um tra-
balho profissional
• Puxa as velas de incandescência através do martelo 
deslizante

 014620006

 009600900

1462CF/C6

960UC

 260x145x60 mm

 275x250x50 mm

Facil acesso à 

porca de bloqueio do

conector de combustível

Ideal para velas 

de incandescência presas ou 

danificadas

 

€ 59,00

€ 308,00
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Facil acesso à 

porca de bloqueio do

conector de combustível

soprador do alojamento dos injetores

Para velas de incandescência 
M8x1 - M9x1 - M10x1 - M10x1.25 

placas para manutenção de 
injetores, par
As placas devem ser presas no 
torno

Secções:
Ø 11-12-13-14-16-19-20 mm

Fornecido com:
• válvula para corte de ar através de 
alavanca 
• 4 extensões para o alojamento das 
velas de incandescência

 009600940

 014620502

960RPI

1462PIM Trabalho 
preciso e 

seguro

€ 64,00

€ 117,00
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 018950060

1895 6
tanque de limpeza ultrasónico, 6 l
Com função especial de Degas (eliminação
 de bolhas)
• A limpeza ultrasónica processa-se através do 
aquecimento do fluído para uma boa limpeza 
das peças de substituição, componentes 
metálicos em geral (injectores, carboradores, 
válvulas etc.)
• Ecrã digital para seleção da temperatura e 
tempo de limpeza
• Dois modos de limpeza: "suave" e "normal"
• Para limpeza normal, utilize apenas àgua a 
uma temperatura de 50-60 °C
•Para uma limpeza mais precisa, adicione 
detergentes não-espumosos especificos para 
tanques ultrasónicos 
• Ao utilizar o modo de Degas acelera a 
libertação de ar no tanque, melhorando, assim, 
a eficiência da limpeza ultrasónica. 

Ideal 

para injetores

Capacidade 
máxima: 6 l

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Capacidade do tanque 6 l
Torneira de purga
Potência 150 Watt
Potência de aquecimento 300 Watt
Amplitude térmica 0÷80°C
Intervalo do tempo de limpeza 0-99 minutes
Frequência 40 kHz
Voltagem 220/230V

31
0 

m
m

180 m
m

330 mm

€ 436,00
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 Chave meia-lua para 
polias dentadas
Pode ser ajustada através do punho (veio rosca-
do), aperta e bloqueia a polia de fora, 
evitando que os sensores vizinhos  
fiquem danificados

Chave de bloqueio de árvore de cames, 
para motores 1.3 16V  multijet
2 cabeças de 3 formas para trabalhar em todos os 
motores Multijet 1.3 16 do grupo de veículos FCA, 
Opel, Ford e Suzuki

 014850000

 014850150

 014850080

1485BP

1485MJ

1485VAG/K2

Universal

Uma ferramenta 

essencial para 

trabalhar com pinos 
de bloqueio

180°

Chaves para os tensores das correias 
de distribuição, par 
• Cabeça giratória em 3-positções
• 1 ferramenta com cabeça de 12.5-mm 
de profundidade
• 1 ferramenta cabeça de 21.5 mm de 
profundidade

€ 137,00

€ 78,00

€ 45,00
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Kit de 5 chaves bi-sextavadas para
filtros de óleo-
Tamanhos incluídos no conjunto:
24-27-32-36-38 mm

 014930599

1493B/S5 

 017670000

1767A

Apoio telescópico
• Projetado para suportar o capôts e tampas de mala 
com pistons descompactados.
• Pode ser utilizada para impedir que os pedais se 
movimentem.

L mm 
640 ÷ 1090

 mm
8

€ 43,00

€ 50,00
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Extrator do rolamento interno da caixa de 
velocidades para veículos do grupo FCA 
e Opel
Fornecido com 2 pares de pernas  
e 4 apoios diferentes para
ajustar aos diferentes modelos
fabricados desde 2007

Alavanca para bloquear/desbloquear 
caixas de velocidades DSG
de dupla embraiagem 
do grupo VAG

 015480800

 014380200

1548/C8

1438DSG

Para caixa de 

velocidades DSG

 420x180x60 mm€ 347,00

€ 18,00
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 Alicate para abraçadeiras 
tipo Visa®

Alicate para abraçadeiras 
em aço
Permite cortar as abraçadeiras  
sem o risco de causar danos 
em resguardos, mangas, etc.

 014720041

 014730582

 014740200

1472FCA

1473T

1474G

Abertura fácil sem 

risco de danos

Alicate para remover 
cachimbos de velas 
de incandescência

235 mm

L

A

L
mm

A max
mm

220 14

Sem risco de 

causar danos

€ 23,00

€ 37,00

€ 28,00
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Jogo de ferramentas para 
extração e instalação de 
sinoblocos, vedantes de óleo e 
rolamentos de rodas

Ferramenta para anel retentor 
interno e externo, operada por 
parafuso
Encabadouro quadrado permite a 
aplicação de uma força elevada  
em ambas as condições de operação

Pontas fornecidas:
Ø 2.5-3-3.5 mm

• Extração direta com chave
• Fácil utilização, sem necessidade de 
equipamentos pneumáticos ou hidráulicos
• Pode ser utilizado com o kit 1569/A 

Inclui:
• veios roscados, anilhas e casquilhos 
  para diâmetros 14÷32 mm

 015690015

 015580100

1569/B

1558/C4

 530x415x115 mm

 330x220x50 mm 



 Diâmetro 
14÷32 mm

€ 501,00

€ 100,00
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 Ferramenta para remoção de 
terminais elétricos de veículos 
do grupo VAG
Permite a remoção fácil dos 
terminais, sem causar danos.

Chave para tampas de depósitos 
de combustível, 5 dentes
Para utilização em automóveis do 
grupo FCA, incluindo Freemont, 
500L, 500X, Renegade...

Chave para tampas de depósitos 
de combustível, 22 setores 
Para utilização em tampas de 
plástico de automóveis do grupo 
VAG

 014970170

 014820014

 014820015

1497CEL

1482A/4

1482A/5


22 mm



Ø 180 mm

Ø 145 mm

€ 12,00

€ 58,00

€ 43,00
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Kit de 5 chaves para extração 
de líquido de travões

Contém:
• 5 chaves tamanhos 7-8-9-10-11 mm
• 1 tubo de drenagem com válvula de retenção

Alicate para tampa de plástico da 
porca da roda

L

H

 014660100

 009840005

1466/C5

984

 260x170x50 mm

Não é necessário 

remover a chave para  

extrair o líquido de 
travões

O óleo escoa para 

o casquilho

L
mm

H
mm

195 4

€ 78,00

€ 16,00
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 Banco com compartimento 
para ferramentas, vazio
• Altura total: 450 mm
• Compartimento para ferramentas frontal
• 4 rodízios

Esteira pequena
Em espuma EVA antiderrapante

 022580011

 022540047

2258-O

2254T

30
 m

m

290 m
m

470 mm

Compartimento traseiro 
com divisórias 

3 gavetas com guias de 
rolamentos de esferas

10,2 45
0 

m
m

475 m
m

355 mm€ 116,00

€ 17,00
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Banco giratório com gavetas, vazio
• Banco redondo giratório, ajustável em altura    
  através de mecanismo de pistão a gás 
  (430÷560 mm)
• 4 rodízios

Banco giratório com tabuleiros, vazio 
• Banco redondo giratório
• Ajustável em altura através de mecanismo 
  de pistão a gás (410-530 mm)
• 5 rodízios

 022510011

 022500011

2251-O

2250-O

11,5

6

Para um trabalho 

confortável 

com tudo à mão

43
0÷

56
0 

m
m

380 m
m

380 mm

41
0÷

53
0 

m
m

380 m
m

380 mm

Base quadrada (380x380 
mm) com 2 gavetas de um 
lado e 1 gaveta do outro  

2 tabuleiros para 
ferramentas, um deles 
ajustável verticalmente

€ 111,00

€ 61,00
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 Refletor de mossas
com ventosa
Permite detetar mesmo 
as imperfeições mais pequenas

 Jogo de punções para instalação 
de sensores de estacionamento

Tamanhos incluídos:
Ø 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm

 013620010

 013670100

1362

1367/S6

Pode ser utilizado 

em qualquer posição

Orifícios 

perpendiculares,

sem rebarbas

LxH
mm

240x200

L

H

€ 151,00

€ 50,00
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Martelo de alumínio 
com batente plano, 
com pinos de plástico 
intermutáveis e punção 

Fornecido com :
• 4 pinos de plástico 
• 1 punção, ajustável  
  em dois comprimentos diferentes,
  aplicável ao martelo

Tira mossas 
com kit de 19 pinos plásticos
Pode ser utilizado com cola quente
para superfícies pintadas

Ideal para remover:
• mossas causadas por granizo
• mossas no estacionamento
• pequenas mossas em geral

 013600006

 013660200

1360/K6

1366A

Pode guardar 

acessórios no punho 

Rápido, 
funcional

L
mm

Ø
mm

320 34

L

Ø

 013660205

1366/KF
Conjunto de 19 pinos plásticos, 
para artigo 1366A

€ 54,00
€ 20,00

€ 53,00
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Alicate para remoção de pinos 
plásticos, com 3 pontos de 
contacto

Barras de desmontagem, par, 
Teflon®

 014780151

 014790510

 017630001

 017630105

1478/3P

1479L/S2

1763

1763G/S500

Elevada
resistência 

Duas ferramentas 

multi-usos

Alicate para agrafos de 
estofos auto

500 agrafos para estofos auto

170 mm

€ 40,00

€ 23,00

€ 19,00

€ 41,00
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Compacta e leve: 
640 g Kit Mini polidora orbital

• Fonecido com 2 bases: 50 mm e 75 mm 
• 3 lixas para cada base  #400 #600 #800 
• Cabo tipo revólver
• Regulador de potência
• Reguldora de capacidade em latãlo*
• Adequado para áreas confinadas 

Apalpa folgas para bate-chapas , 
par, 10-lâminas, com ventosa de 
apoio

Indicado para :
• colocação de vidros traseiros 
• controlo de distância entre painéis

 019370171

 013440010

1937KC

1344

 280x280x90 mm



Rotação rpm 15000
 Potência da base kW 0,25
Tamanho da base mm  50 - 75
Rosca do veio M6 x 1,0
Entrada de ar GAS 1/4”
Pressão de trabalho bar 6,2
(Ø) interno do tubo mm 10
Consumo de ar l/min 79
Peso do kit kg  1,4

*

€ 142,00

€ 23,00
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Compacta e 
versátil

Lanterna slim articulada, recargável
• LED fontal compacto (200 lumens) e  LED de   
cabeça (100 lumens) para inspeções
• Estrutura de iluminação com não mais de 9 
mm de espessura 
• Automia: 5/2.5 hours 
  (dependendo do ajuste do nível da luz)
• Carregador USB
• Com gancho em metal e íman

 019470051

 018380201

1947G

1838SLR

Ultrafina

Bomba de massa pneumática, 
com extensão e bico 
• Capacidade: 500 cc ou cartu-
chos de 400g
• Estrutura robusta em alumínio 
fundido
• Punho ergonómico com incli-
nação perfeita para trabalhar em 
espaços apertados
• Válvula em latão para maior 
vida útil 
• Dimensões tubo: 
  54 (interior) x 260 mm 

Dimensões do tubo mm 54x260
Entrada de ar GAS 1/4"
Pressão de trabalho bar 3÷10
Peso kg 1,16





200

100

260 
mm

54 mm

€ 64,00

€ 100,00
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10 kg

Bomba de massa com balde de 
10 kg
• Fornecido com união giratória, 
 para evitar o estrangulamento da mangueira
• Bomba em alumínio fundido com válvula de 
retenção 

Bico de massa de alta pressão com 
bloqueio
• Fácil de desprender mesmo sob pressão
• M10x1 rosca interna universal para bombas de 
massa
• Sem deformação até 550 bar

Umas vez posicionado, permanece 
no eixo  e conectado ao copo

 017500100

 017500111

1750KG10

1750TA

3 níveis de pressão 
disponíveis:
• 4 g - 275 bar 
• 7 g - 206 bar 
• 9 g - 137 bar

Bloqueio automático

 Suporta pressão 

até 550 bar

3,5€ 116,00

€ 28,00
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852  10 mm - L 400 mm
867PE  4-5-6-7-8-10-12 mm

867PE/L  4-5-6-7-8-10-12 mm
867XZN  M5-M6-M8-M10-M12

867XZN/L  M5-M6-M8-M10-M12
867TX  T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55

867TX/L  T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55

Jogo de 8 chaves com ponta esférica, para 
parafusos Torx®, modelo longo 

Conjunto de 38 bits, 
de 10 mm, e novo cabo articulado 852,
em tabuleiro de espuma e caixa de metal

852

 000970364

 008670938

97BTXL/SC8

867/C38

Cabo articulado 

porta-bits de 10mm

Com sistema de 
fecho

Modelo longo

  



 420x185x60 mm

  T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

+25%

€ 120,00

€ 55,00
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852  10 mm - L 400 mm
867PE  4-5-6-7-8-10-12 mm

867PE/L  4-5-6-7-8-10-12 mm
867XZN  M5-M6-M8-M10-M12

867XZN/L  M5-M6-M8-M10-M12
867TX  T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55

867TX/L  T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55

Sapato de camurça perfurado,
com proteção anti-abrasão 
na biqueira

• Biqueira em composito
• Sola intermédia anti-perfuração 
em fibra compósita
• Sola em poliuretano

Sapato de camurça com 
inserts de rede

• Biqueira em composito 
• Sola intermédia anti-perfuração 
em fibra compósita
• Sola em poliuretano 

Sapato em pele, 
impermeável, com proteção 
anti-abrasão na biqueira

• Biqueira em composito 
• Sola intermédia anti-perfuração 
em fibra compósita
• Sola em poliuretano 

7212FG 

7213FG

7214FN 

EU UK 
35 2,5 072120035
36 3,5 072120036
37 4,5 072120037
38 5 072120038
39 6 072120039
40 6,5 072120040
41 7 072120041
42 8 072120042
43 9 072120043
44 10 072120044
45 10,5 072120045
46 11 072120046
47 12 072120047
48 13 072120048

EU UK 
35 2,5 072140035
36 3,5 072140036
37 4,5 072140037
38 5 072140038
39 6 072140039
40 6,5 072140040
41 7 072140041
42 8 072140042
43 9 072140043
44 10 072140044
45 10,5 072140045
46 11 072140046
47 12 072140047
48 13 072140048

S1P SRC

S1P SRC

S3 SRC







EU UK 
35 2,5 072130035
36 3,5 072130036
37 4,5 072130037
38 5 072130038
39 6 072130039
40 6,5 072130040
41 7 072130041
42 8 072130042
43 9 072130043
44 10 072130044
45 10,5 072130045
46 11 072130046
47 12 072130047
48 13 072130048

€ 46,00

€ 46,00

€ 50,00



998023863

Promoção válida de 24/5/2017 a 31/12/2017. 
Imagens meramente indicativas. A Beta Utensili S.p.A. reserva-se o direito de actualizar ou modificar a sua gama de produtos sem aviso prévio.

Beta Utensili S.p.A.
Via Volta 18
20845 Sovico (MB)
Tel. 039.2077.1
Fax 039.2010742 
www. beta-tools.com


