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Beta Utensili S.p.A. behoudt zich het recht voor de producten te wijzigen en te verbeteren zonder voorafgaand bericht.
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Gereedschapwagen met 7 laden
• Zeven laden (588x367 mm), met kogelgelagerde geleiding.
• Ladenbodems beschermd door foam rubber matten.
• Vier wielen Ø 125 mm: 2 vaste en 3 zwenkwielen 
  (waarvan een met rem).
• Centraal veiligheidsslot aan voorzijde.
• Geintregreerde spuitbushouders en papierrol houder, 
  verstelbaar in verschillende posities.

Beta’s nieuwe gereedschapwagen

€ 599,00

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
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Beta’s nieuwe gereedschapwagen

Ladengreep vervaardigd uit 
glasfiber en versterkt nylon 
met ontsluitings mechanisme 
over de gehele lengte van de lade

Robuust 
multifunctioneel 
werkblad

Uitsparingen en gaten voor het 
bergen van schroevendraaiers

Handige “V” vormige 
uitsparing voor het 
fixeren van het werkstuk

Beschermende 

hoekbumpers 

Beschermende hoekbumpers over de gehele hoogte 
van de wagen om schade aan voertuigen 

in de werkplaats te voorkomen.

Hoger, robuuster, veiliger!
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Mobilier d’atelier

C55M7 C55C7 C55 B-PRO

C55PSP

€ 3.995,00

 055000025

C55PB-PRO/5 Werkplaats inrichting
Samengesteld als volgt:

C55B-PRO
Werkbank met werkblad 
(2050x700 mm) voorzien van een 
schokbestendige en krasvrije PVC laag, 
bestand tegen olie en koolwaterstoffen 
• Voorgeboorde gaten voor 
  bankschroef (1599F/150, 
  optioneel te bestellen)
• Verticaal verstelbare voetsteunen

C55M7
Vast ladenblok met zeven laden
(588x367 mm) met kogelgelagerde 
geleiding
• Laden bodems beschermd 
  door foam rubber matten
• Centraal veiligheidsslot 
  aan voorzijde

C55C7
Verrijdbare gereedschapswagen 
met zeven laden (588x367 mm) 
met kogelgelagerde geleiding
• 4 wielen Ø 100 mm, 2 vaste 
  (een met rem) en 2 zwenkwielen
• Laden bodems beschermd 
  door rubber matten
• Centraal veiligheidsslot 
  aan voorzijde

352

20
00

 m
m

760 m
m

2050 mm
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Is geschikt voor 
foam inlegbakken

Door de zwenkwielen is het 
uitrijden van de gereedschapwagen 

C55C7 zeer eenvoudig

Perslucht aansluiting 
en slanghaspel Ø 8 mm. 
Lengte: 10 m

Schuko contactdoos +16+10A
EU Stekker aansluiting 16+10A

Mobilier d’atelier

Professionele 

Racing bureau stoel
9563P

C55PSP
Aluminium handgreep met openings 
mechanisme over de gehele 
lengte van de lade

C55PSP
Gereedschapskast met rolluik 
en ondersteunend frame
• Aluminium rolluik, verticaal 
  te openen, met slot
• Uitneeembare geperforeerde 
  panelen voor het ophangen 
  van gereedschap

02_08_AutoPromotec_OLA_2017.indd   5 07/04/17   14:00
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 021140000

 059140109

C14

5914VU/M

Verrijdbare gereedschapskoffer, 
vervaardigd uit polypropyleen, 
met 4 laden, leeg

Assortiment van 109 gereedschappen voor koffer C14,
in foam inlegbakken

• Geinjecteerde polypropyleen behuizing 
  voor een hogere weerstand tegen schokken
• 4 stevige wielen achterzijde 
• Uitneembare gereedschapsbak
• 3 sorteerbakjes meegeleverd
• Naamplaat
• Kan tevens worden afgesloten 
  met TSA slot

€ 449,00

€ 595,00

10

Gereedschapspaneel 
ingebouwd in de deksel

 580x380x455 mm

MC T1 MC T2

MC T3

70 29

10

* Indien gebruikt in combinatie 
   met de koffer C14 moet het
   bovenste gereedschapspaneel
   verwijdert worden.
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 020370000

2037/TV
Verrijdbare gereedschapskoffer, 
vervaardigd uit dik polypropyleen, 
met vier zwenkwielen, leeg
•  Sterk schokbestendig. Geschikt voor transport 
  van gereedschap in het vliegtuigruim
• 4 afneembare zwenkwielen voor horizontaal vervoer
• 2 sorteerbakjes meegeleverd
• Rubber-beklede handgreep

€ 375,00
7

Afneembare 
wielen

Twee draaggrepen 
aan de zijkantenDe beschermde voorzijde bevat 

4 uittrekbare laden (470x255 mm):
1 lade 30 mm hoog
2 laden 60 mm hoog
1 lade 90 mm hoog

Centraal veiligheidsslot aan de 
voorzijde maakt het mogelijk 
het voorste en bovenste gedeelte 
gelijktijdig af te sluiten

 420x325x275 mm

Ingebouwd
documentvak

2 TSA goedgekeurde 
sloten met sleutels

2 uitneembare 
gereedschapspanelen

02_08_AutoPromotec_OLA_2017.indd   7 07/04/17   14:01
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 014980102

1498/2A
Electronische batterijlader 
voor wegmotoren, 12V
Maakt het laden mogelijk 
van alle Pb Wet, Agm, Gel, Mf 
en Vrla batterij type en LiFePo4 
lithium batterijen

• Twee verschillende mogelijkheden tot laden, 
  respectievelijk voor lithium en loodzuur houdende batterijen
• Automatische multi fase laad cycli
• Bescherming tegen omschakeling polariteit en kortsluiting
• IP65 beschermingsklasse
• Compleet met kabel en klemmen en kabel met oogaansluiting
• Voeding: 220-240V

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Laadstroom 1A
Laadcapaciteit 2Ah-40Ah
Frequentie 50-60 Hz
Batterij voltage 12V
Afmetingen 180x80x40 mm
Gewicht 0,5 kg



€ 75,00

Ideaal voor 
motorfiets 

lithium batterijen
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 014980030

1498CM/12
Draagbare startbooster 
voor motorfiets

VOORZIEN VAN:
• Startkabel met geisoleerde 
  klemmen en beschermings diode
• Lader stopcontact
• Lader met auto aansluiting
• USB kabel met laad adapters

3 FUNCTIES IN 1:
• Starthulp
• Extra accupack voor electronische apparaten
  (tablets, mobiele telefoons enz.)
• Heldere en felle LED spot

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Laadstroom 200A
Piek stroom 400A
USB uitgang 5V 2,1A
Afmetingen 130x50x15 mm
Gewicht 300 g



€ 135,00

Laatste generatie 

LiFePo4 batterij

130 mm
300 g

Draagbaar,

multifuntioneel

 240x185x60 mm

Extra zekerheid, 

altijd bij je.
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 009600510                           

960AD/TP2

 014640500

 014640450                          

 014640600

1464APB

1464AP

1464TDI

€ 230,00

€ 69,90

€ 395,00

€ 449,00

€ 265,00

 240x210x50 mm

 240x210x50 mm

Set voor het testen van hoge 
druk systeem in FSI benzine 
motoren, voor het gebruik 
in combinatie met artikel 
1464T

Set voor het testen van hoge 
druk systeem bij common rail 
diesel motoren,
met artikel 1464T

Set van adapters 
voor item 1464T 
• Dummy verstuivers 
• Dummy gloeibougies 
• Bougie adapters 
• Oliedop adapters
• Adapters benzine injectoren
• Set reserve pakkingen

Set voor het testen pomp druk 
in TDI motoren, voor het 
gebruik in combinatie 
met artikel 1464T

Digitaal testapparaat 
voor het meten van druk 
en compressie

Geleverd met een 200 bar 
sensor en aansluitingen

• Hoge druk pijpenset
• Aansluitingen
• 2,000 bar sensor

Geleverd met aansluitkoppeling

SPECIFICATIES
• 5" touch screen beeldscherm

• Oplaadbare polymeer lithium batterij
• Compleet met 80 bar druksensor 

(voor lage druk) en USB kabel

 430x310x50 mm

 014640050

1464T

Nieuwe 
aanvullende 

toebehoren voor 

multi functionele 

testapparaat.

Nieuw

Nieuw
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 014640550

 014640650

 014640350

1464PT

1464PF

1464IC

€ 99,00

€ 399,00

€ 299,00

 600x280x60 mm

 240x210x50 mm

Set voor het testen 
van turbo druk, voor het 
gebruik in combinatie 
met artikel 1464T

Set voor het testen van druk in het 
rem systeem, voor gebruik 
in combinatie met artikel1464T

Compleet set van dummy 
injectoren en dummy 
gloeispiralen 
voor artikel 1464T
Maakt het mogelijk de digitale 
tester 1464T aan de motor 
aan te sluiten om de druk 
te meten bij diesel motoren.

Set van adapters 
voor item 1464T 
• Dummy verstuivers 
• Dummy gloeibougies 
• Bougie adapters 
• Oliedop adapters
• Adapters benzine injectoren
• Set reserve pakkingen

Digitaal testapparaat 
voor het meten van druk 
en compressie

Geleverd met sensor
en aansluitkabel

Geleverd met adapters en aansluitkoppelingen

• 22 dummy gloeispiralen
• 5 dummy injectoren
• 1 universele dummy injector kit 
  voor trucks, marine motoren 
  en agrarische machines

SPECIFICATIES
• 5" touch screen beeldscherm

• Oplaadbare polymeer lithium batterij
• Compleet met 80 bar druksensor 

(voor lage druk) en USB kabel



 430x310x50 mm 559x312x50 mm

Nieuwe 
aanvullende 

toebehoren voor 

multi functionele 

testapparaat.

Nieuw

Nieuw
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6-delig set van open twaalfkant 
dopsleutels voor brandstofleiding 
aansluitingen

Het set bevat de volgende maten:
12-14-16-17-18-19 mm

Gereedschap voor het verwijderen 
van vastzittende gloeispiralen M8-M9-M10 
met vervormde punten
• Maakt het mogelijk het zeskant 
  van de spiraal vast te grijpen
• Voorzien van een innovatief "fast lock" systeem, 
  welke de snelheid verhoogt in de werkzaamheden.
• Voorkomt beschadiging aan het motorblok 
  en garandeert professionele uitvoering 
  van de werkzaamheden.
• Trekt de gloeispiralen uit door het gebruik 
  van het meegeleverde slaggewicht

€ 52,50

€ 285,00

 014620006

 009600900

1462CF/C6

960UC

 260x145x60 mm

 275x250x50 mm

De moer van 

de brandstofleiding 

is eenvoudig
te bereiken

Ideaal voor vastzittende 

en vervormde gloeispiralen

 

09_16_AutoPromotec_OLA_2017.indd   12 07/04/17   14:00



2017

13

De moer van 

de brandstofleiding 

is eenvoudig
te bereiken

Luchtspuit voor het schoonblazen 
van injector zittingen

Voor M8x1 - M9x1 - M10x1 - M10x1.25
gloeispiralen

Beschermplaten 
voor onderhoud aan 
de injectoren, paar
De platen moeten in de 
bankschroef geklemd worden

Bereik:
Ø 11-12-13-14-16-19-20 mm

Geleverd met:
• Afsluitklep om de luchttoevoer 
  te blokkeren 
• 4 verlengstukken 
  voor gloeispiralen houders

€ 109,00

€ 59,90

 009600940

 014620502

960RPI

1462PIM Nauwkeurig 
en veilig 

werken
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 018950060

1895 6
Ultrasonische reinigings tank, 6 l 
Met een speciaal ontgassings functie

• Ultrasonisch reinigen is gebaseerd op het 
  verhitten van vloeistof om zodoende 
  onderdelen en metalen delen in het algemeen 
  (injectoren,carburatteurs,kleppen enz) 
  effectief te reinigen
• Digitaal scherm voor weergave 
  van temperatuur en tijdinstelling
• Twee reinigings opties: "zacht" en "normaal"
• Voor normale reiniging, gebruik water 
  met een temperatuur van of 50-60 °C
• Voor een meer accurate reiniging, 
  voeg een niet schuimend schoonmaakmiddel 
  toe welke specifiek geschikt is voor 
  ultrasonische apparaten
• Bij gebruik van de ontgassing functie zal 
  de lucht sneller worden afgevoerd 
  uit de tank, waarmee de reiniging 
  efficienter en beter wordt.

€ 389,00

Ideaal voor 
injectoren

Maximale 

capaciteit: 6 Ltr

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Tank capaciteit 6 l
Afvoer kraan
Vermogen 150 W
Verwarmings vermogen 300 W
Temperatuur bereik 0÷80°C
Tijdsinstelling reiniging 0-99 minuten
Frequentie 40 kHz
Voeding 220/230V

31
0 

m
m

180 m
m

330 mm
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Mobilier d’atelier

Halve maan blokkeer sleutel 
voor het fixeren van getande poelies
Instelbaar door de draaibare handgreep, 
spant en blokkeert de poelie 
aan de buitenkant en voorkomt hiermee 
dat de omliggende sensoren 
kunnen beschadigen

Nokkenas blokkeersleutel, 
voor 1.3 16V Multijet motoren
2 3-vormige koppen voor het werken 
op alle 1.3 16V Multijet motoren van FCA, Opel, 
Ford en Suzuki groep voertuigen

 014850000

 014850150

 014850080

1485BP

1485MJ

1485VAG/K2

Multifunctioneel

€ 129,90

€ 74,50

€ 42,50

Een essentieel stuk 

gereedschap bij 

het werken zodra 

de blokkeerstiften 

in positie zijn

180°

Sleutels voor het vastzetten 
van de lagers van de 
distributieriem poelie, paar
• 3-posities draaibare kop
• 1 sleutel met 12.5-mm-diepe kop
• 1 sleutel met 21.5 mm-diepe kop
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5-delig set of twaalfkant oliefiltersleutels
voor moeilijk te bereiken oliefilters

Afmetingen:
24-27-32-36-38 mm

 014930599

1493B/S5 

 017670000

1767A

Telescopische steun
• Ontworpen om motorkleppen 
  en kofferbakdeksel te ondersteunen 
  bij het ontbreken van de gasveren.
• Kan gebruikt worden om pedalen te fixeren.

L mm 
640 ÷ 1090

 mm
8

€ 39,90

€ 47,50
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Kogellager trekker voor versnellingsbak
bij voertuigen van FCA en Opel groep
Geleverd met 2 paar armen 
en 4 verschillende bruggen
om aan te passen aan de 
verschillende modellen 
met productiejaar vanaf 2007

Hefboom voor het vastzetten 
en loshalen bij een DSG
dubbele koppeling
versnellingsbak
van de VAG groep

 015480800

 014380200

1548/C8

1438DSG

€ 329,00

€ 17,50

Voor DSG 

versnellingsbak

 420x180x60 mm
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Slangklem tang 
voor Visa® type slangklemmen

Kniptang voor stalen 
slangklemmen
Maakt het mogelijk slangklemmen 
door te knippen zonder het risico 
van beschadiging aan de ashoes,slangen enz.

 014720041

 014730582

 014740200

1472FCA

1473T

1474G

€ 21,50

€ 34,50

€ 25,90

Eenvoudig te 

ontgrendelen, zonder 

het risico van 

beschadigingen

Tang voor het 
verwijderen 
van beschermkapjes 
van gloeispiralen
Lange gebogen 
speciale bekken

235 mm

L

A

L
mm

A max
mm

220 14

Zonder het risico 

van beschadigingen
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Assortiment van gereedschappen 
voor het verwijderen en installeren 
van draagarm rubbers, 
oliekeerringen en wiellagers

Borgveertang, voor interne 
en externe ringen,
bediening door schroefdraad
Het vierkante aandrijf gedeelte maakt 
het mogelijk om grote kracht te ontwikkelen
in zowel het monteren als in het demonteren

Meegeleverde punten:
Ø 2.5-3-3.5 mm

• Rechtstreeks trekken met behulp 
  van een sleutel
• Gebruikersvriendelijk, geen perslucht 
  of hydraulisch gereedschap nodig
• Kan gebruikt worden met Beta artikel 1569/A 

Set bevat:
• trekstangen, opvulringen en persbussen 
  voor diameters 14÷32 mm

€ 479,00

€ 95,00

 015690015

 015580100

1569/B

1558/C4

 530x415x115 mm

 330x220x50 mm 



 Diameter: 
14÷32 mm
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Sleutel voor het verwijderen 
van elektrische koppelingen bij 
voertuigen uit de VAG groep
Maakt het mogelijk de koppelingen 
snel los te halen zonder dat 
er beschadigingen optreden.

Sleutel voor tankborgringen,
5 aangrijppunten
Voor het gebruik of voertuigen 
van de FCA groep, inclusief 
Freemont, 500L, 500X, 
Renegade.

Sleutel voor tankborgringen,
22 grijppunten 
Voor het gebruik op kunststof 
ringen bij voertuigen uit 
de VAG groep

 014970170

 014820014

 014820015

1497CEL

1482A/4

1482A/5

€ 11,00

€ 54,50

€ 39,50


22 mm



Ø 180 mm

Ø 145 mm
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5-delig set van rem
vloeistof aftapsleutels

Set bevat:
• 5 sleutels met de maten 7-8-9-10-11 mm
• 1 aftapslang met controle klep

Tang voor het verwijderen 
van wielbout afdekkapjes

L

H

€ 74,50

 014660100

 009840005

1466/C5

984

 260x170x50 mm

De sleutel hoeft niet 

verwijderd te worden

voor het aftappen van 

de remleiding

De remolie gaat 

in een opvangbak

€ 14,70

L
mm

H
mm

195 4
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Robuuste verrijdbare zitkruk 
met gereedschapsladen, leeg
• Totale zithoogte: 450 mm
• Vak aan voor zijde
• 4 zwenkwielen

Knie beschermmat
Vervaardigd uit anti-slip EVA foam

 022580011

 022540047

2258-O

2254T

30
 m

m

290 m
m

470 mm

Vak aan achterzijde 
met verdeling

3 laden met 
kogellagergeleiding

10,2 45
0 

m
m

475 m
m

355 mm€ 105,00

€ 14,50
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Robuuste verrijdbare zitkruk met laden, leeg
• Ronde verstelbare zitting, in hoogte verstelbaar 
  door gasveer mechanisme (430÷560 mm)
• 4 zwenkwielen

Robuuste verrijdbare zitkruk 
met gereedschaphouder
• Ronde verstelbare zitting
• Hoogte instelbaar door gasveer 
  mechanisme (410÷530 mm)
• 5 zwenkwielen

 022510011

 022500011

2251-O

2250-O

11,5

6

Voor het 

comfortabel 

werken met alles 

binnen bereik

43
0÷

56
0 

m
m

380 m
m

380 mm

41
0÷

53
0 

m
m

380 m
m

380 mm

Vierkant basis 380x380 mm 
met 2 laden aan de ene zijde 
en een lade aan de andere zijde  

2 gereedschaphouders, 
waarvan een in hoogte 
verstelbaar.

€ 99,00

€ 57,50
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Reflectie plaat met zuignap
Maakt het mogelijks zelfs 
de kleinste onvolkomenheden 
in de carrosserie te ontdekken

6-delig set matrijzen voor het maken 
van gaten voor parkeersensoren

Het set bevat de volgende maten:
Ø 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm

€ 145,00

€ 45,00

 013620010

 013670100

1362

1367/S6

Te gebruiken 

in alle posities

Loodrechte, braam vrij

LxH
mm

240x200

L

H
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Aluminium hamer met een 
rond plat slagvlak,
verwisselbare kunststof 
uitdeukpennen

Geleverd met:
• 4 kunststof pennen 
• 1 centerpunt, instelbaar 
  in 2 verschillende lengtes,
  tevens passend op de hamer

Deukentrekker 
met set van 19 kunststof lijm pads
Te gebruiken met hete lijm op gelakte delen.

Ideaal voor het verwijderen van:
• deuken veroorzaakt door hagel
• deuken veroorzaakt door andere autodeuren
• kleine deuken over het algemeen

 013600006

 013660200

1360/K6

1366A

€ 54,00

€ 49,90

€ 18,90

De accessoires kunnen 

in de handgreep 

opgeborgen worden

Snel, 
functioneel

L
mm

Ø
mm

320 34

L

Ø

 013660205

1366/KF
19-delig assortiment 
kunststof pads 
voor artikel 1366A
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Tang voor het verwijderen 
van kunststof bekleding 
pinnen met 3 aangrijppunten

Multifunctionele koevoeten, paar,
vervaardigd uit Teflon®

 014780151

 014790510

 017630001

 017630105

1478/3P

1479L/S2

1763

1763G/S500

€ 38,00

€ 22,00

€ 17,90

€ 39,00

Hoge belastings 

weerstand

Slechts twee gereedschappen 

voor vele toepassingen

Tang voor 
bekledingskrammen

500 autobekleding 
krammen

170 mm
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Compact en licht 

in gewicht: 640 g Mini orbitale schuurmachine
• Geleverd met twee steunpads 
  Ø 50 mm en Ø 75 mm, 
• Assortiment van 10 schuurpapier 
  schijven van elke maat, korrel 400, 600, 800 
• Pistoolvormig handgreep
• Krachtregelknop 
• Koperen inlaat aansluiting*
• Geschikt voor het werken 
  in beperkte ruimtes

Carrosserie voelermaten 
voor de schadehersteller, paar,
10-bladen, met zuignap

Geschikt voor:
• Afstellen achterruit
• Het vasthouden van ingestelde 
  positie tijdens monteren

€ 139,50

€ 21,50

 019370171

 013440010

1937KC

1344

 280x280x90 mm



Onbelast toerental tpm 15000
Vermogen kW 0,25
Schijf diameter mm  50 - 75
Schroefdraad aansluiting M6 x 1,0
Luchtinlaat GAS 1/4”
Werkdruk bar 6,2
Luchtslang binnen (Ø) mm 10
Luchtverbruik l/min 79
Gewicht kit kg  1,4

*
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Compact,
 Veelzijdig

€ 89,00

€ 57,50

 019470051

 018380201

1947G

1838SLR

Ultra dun

Pneumatische vetpistool
• Geschikt voor 400 g vetpatronen 
  of los vet tot 500 cc
•  Gegoten aluminium behuizing
• Ergonomische handgreep, 
  noodzakelijk voor moeilijk
  te bereiken plaatsen
• Koker afmeting: 
  54 (binnen) x 260 mm

Koker afmeting mm 54x260
Luchtinlaat GAS 1/4"
Werkdruk bar 3÷10
Gewicht kg 1,16





200

100

260 
mm

54 mm

Oplaadbare, zwenkbare LED inspectie lamp
• Compacte voorzijde LED (200 lumen) 
  en top spot LED (100 lumen) voor inspectie.
• Het licht gedeelte is niet meer dan 9 mm dik
• Brandtijd: 5/2.5 uur (afhankelijk 
  van de lichtinstelling)
• Met USB lader
• Metalen ophanghaak en magneet
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10 kg

Vetafgifte pomp met pistool, 
10 kg, met hogedruk slang, 2 m
• Compleet met een draaibare koppeling 
  waarmee het verward raken 
  van de slang uitgesloten is.
• Gegoten aluminium behuizing 
  met controle klep

Hoge druk, zelfklemmende 
6 pins vetnippel
• Eenvoudig om los te maken, 
  zelfs als er druk op staat.
• Draad type M10x1: 
  geschikt voor alle type vetpistolen: 
  electrisch, pneumatisch, handmatig enz.
• Beschermd tegen vervorming tot 550 bar

Eenmaal geplaatst, blijft het op de vetnippel 
zitten; deze hoeft niet meer vastgehouden 
worden zoals bij de standaard vetnippels.

€ 99,00

€ 26,50

 017500100

 017500111

1750KG10

1750TA

3 verschillende druk 
niveaus zijn beschikbaar:
• 4 g - 275 bar 
• 7 g - 206 bar 
• 9 g - 137 bar

ZELF KLEMMEND

 Is bestand tegen 

een druk tot 550 bar

3,5

54 mm
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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

 8-delig set haakse stiftsleutels, 
met Torx® profiel en kogelkop. 
Lange uitvoering.

 Set van 38 zeskant bits, 10 mm 
en 1 T-handgreep bithouder 
met cardangewricht.
In metalen kist met foaminleg

852

€ 114,00

€ 47,50

 000970364

 008670938

97BTXL/SC8

867/C38

 Nieuwe bit houder 

met T handgreep en 

cardangewricht

Zelfklemmende 
houder

Lange uitvoering

  



 420x185x60 mm

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

+25%
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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

+25%

Suede schoen, geperforeerd,
met schuurbestendig 
inzetstuk op het 
neusgedeelte
• Composiet beschermneus
• Spijkerbestendige tussen 
  zool uit composiet materiaal
• Enkelvoudige dichtheid 
  polyurethaan

Suede schoen met sterk 
ventilerende 
net inzetstukken
• Composiet beschermneus
• Spijkerbestendige tussen 
  zool uit composiet materiaal
• Enkelvoudige dichtheid 
  polyurethaan 

Actieve nubuck schoen, 
waterafstotend,
met schuurbestendig 
inzetstuk op het 
neusgedeelte
• Composiet beschermneus
• Spijkerbestendige tussen 
  zool uit composiet materiaal
• Enkelvoudige dichtheid 
  polyurethaan

7212FG 

7213FG

7214FN 

€ 41,50

€ 41,50

€ 47,50

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
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Geldig van 24/5/2017 tot 31/12/2017. Netto prijzen, exclusief BTW

998023865

Beta Utensili S.p.A. behoudt zich het recht voor de producten te wijzigen en te verbeteren zonder voorafgaand bericht.


Prijzen exclusief BTW.
Geldig van 24/5/2017 
tot 31/12/2017
of zolang de voorraad strekt

Nijverheidsstraat 3b
B-8020 Oostkamp
Tel: 050/31 28 62 
Fax: 050/31 94 41
info@ckfive.be
www.ckfive.com
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