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DE GESCHIEDENIS VAN ITALIAANSE GEREEDSCHAPPEN 



1923 - Alessandro Ciceri richt het bedrijf op  “Alessandro 
Ciceri & Figli”, een producent van ijzer en staal producten.
1939 – Het handelsmerk Beta wordt geregistreerd en het 
richtte zich voornamelijk op het produceren van professionele 
gereedschappen.
1960 - Beta Utensili heeft meer dan twee honderd 
medewerkers in dienst, exporteerde de producten en 
kreeg de reputatie al een sterk groeiende producent van 
professionele gereedschappen.
1969 – De revolutionaire oranje gekleurde metalen “Tank” 
gereedschapswagen werd ontwikkeld; vanaf dit moment werd 
de kleur oranje het unieke kenmerk van het handelsmerk 
Beta.
1971 - Beta Utensili kwam in de wereld van het motor racen, 
met als doel het testen en ontwikkelen van producten. 
1975 – Het bedrijf boekte de eerste overwinning in de 
Formule 1 met een oranje gekleurde March-Beta Utensili 
gereden door Vittorio Brambilla, op de Oostenrijkse Grand 
Prix te Zeltweg, in de stromende regen. 
1980 - Beta Utensili verhoogde haar activiteiten in de 
belangrijkste Europese markten, mede door het stap voor 
stap openen van dochterondernemingen in Frankrijk, 
Engeland, Nederland, Spanje en Polen.
1995 – Niet meer dan 8 maanden waren nodig om het Kwaliteit 
Systeem conform de ISO 9001 standaard te verkrijgen.
2000 – De introductie van de nieuwe Beta Utensili catalogus 
was het bewijs van doorgaande groei. Het assortiment van 
beschikbare producten was verdubbeld tot meer dan 10,000 
referenties, welke zijn onderverdeeld in 20 productgroepen.
2002 - Beta Utensili’s programma werd verder uitgebouwd, 
door het introduceren van veiligheidsschoenen en werk –en 
vrijetijdskleding, onder de product naam “Beta Work” .
2009 - Beta breidde verder uit door het openen van 
dochteronderneming Beta China.
2012 - Beta Brazil werd opgericht.
2016 – Beta introduceert een nieuw modulaire 
werkplaatsinrichting in combinatie met equipment.
2017 – Een voortdurende groei is zichtbaar in het huidige 
product assortiment - wereldwijd gedistribueerd -, welke meer 
dan 12.000 referenties omvat en ontworpen zijn om aan hoog 
gestelde professionele eisen te voldoen.

BETA UTENSILI S.p.A. - 20845 Sovico (MB) 
Via A.Volta, 18 - Tel. 039.2077.1 - Telefax 039.2010742

www.beta-tools.com - info@beta-tools.com

Robur toebehoren voor kabels: 67039 Sulmona (AQ) 
Zona industriale - C.da S. Nicola - Tel. 0864.2504.1 - Telefax 0864.253132

www.roburitaly.com - info@roburitaly.com

1939 1950 1960 1970 1980

1939 Smederij afdeling 1950 Galvaniseren afdeling

1955 Knip afdeling

1969 Tank gereedschapswagen

1981 Nieuwe assortimenten 2016 Simone Corsi

1974 Vittorio Brambilla

1975 Chroom afwerking

1980 Technische afdeling

1960 Expeditie magazijn 
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BETA IBERIA S.L.
Avenida de Castilla 26 Nave 4 - 28830 San Fernando de Henares - MADRID

Tel. 91 6778340 - Fax 91 6758558
e-mail: beta.iberia@beta-tools.com




