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GROOT 
MEETBEREIK

INSTELLING

665

Mechanische momentsleutel met digitale instelling en omschakelbare ratel, voor links en rechtsom vastdraaien, 
torsie nauwkeurigheid ± 3%
• Automatische uitschakeling na 30 seconden onder het minimum ingestelde koppel
• Scherm zal het ingestelde koppel behouden
• Aanhaalkoppel uitleesbaar tot 0.1%
• Voeding: 1 3V batterij (meegeleverd)

INSTELLINGINSTELLINGINSTELLINGINSTELLINGINSTELLINGINSTELLINGINSTELLINGINSTELLINGINSTELLINGINSTELLINGINSTELLINGINSTELLING

NAUWKEURIGHEID 
±3% nauwkeurigheid overtreffen 
de standaard bepalingen

LEESBAARHEID 
Helder, simpele en recht 
door zee weergave

HANDZAAM
Resulteert in een eenvoudiger 
handeling en een verbeterde 
nauwkeurigheid

665/6
 006650006 655 g

665/20
 006650020 995 g

665/10
 006650010 725 g

665/30
 006650030 1260 g

665/10X
 006650011 725 g

BETROUWBAARHEID 
Beta’s robuuste ratelkop zorgt voor 
een probleemloze werking met een 
terughaalhoek van minder dan 5 graden

Nm  D (mm) A (mm) L (mm) 
665/6 10÷60 3/8 30 33 335 006650006
665/10 20÷100 3/8 30 33 375 006650010
665/10X 20÷100 1/2 30 37 375 006650011
665/20 40÷200 1/2 40 43 470 006650020
665/30 60÷330 1/2 40 43 590 006650030

 € 139,00  € 155,00  € 145,00  € 182,00  € 148,00 
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Kalibratie apparaat
• Het apparaat kalibreert de momentsleutels 665 met behulp van de moment meters 680 en 682,  zonder deze te moeten demonteren
• Kalibratie wordt uitgevoerd op diverse punten om het niet lineaire gedrag van de veer te compenseren
• Voorzien van een micro USB aansluiting, voor het maken van updates

Kalibratie apparaatKalibratie apparaat
• Het apparaat kalibreert de momentsleutels 665 met behulp van de moment meters 680 en 682,  zonder deze te moeten demonteren• Het apparaat kalibreert de momentsleutels 665 met behulp van de moment meters 680 en 682,  zonder deze te moeten demonteren• Het apparaat kalibreert de momentsleutels 665 met behulp van de moment meters 680 en 682,  zonder deze te moeten demonteren• Het apparaat kalibreert de momentsleutels 665 met behulp van de moment meters 680 en 682,  zonder deze te moeten demonteren• Het apparaat kalibreert de momentsleutels 665 met behulp van de moment meters 680 en 682,  zonder deze te moeten demonteren• Het apparaat kalibreert de momentsleutels 665 met behulp van de moment meters 680 en 682,  zonder deze te moeten demonteren• Het apparaat kalibreert de momentsleutels 665 met behulp van de moment meters 680 en 682,  zonder deze te moeten demonteren• Het apparaat kalibreert de momentsleutels 665 met behulp van de moment meters 680 en 682,  zonder deze te moeten demonteren• Het apparaat kalibreert de momentsleutels 665 met behulp van de moment meters 680 en 682,  zonder deze te moeten demonteren• Het apparaat kalibreert de momentsleutels 665 met behulp van de moment meters 680 en 682,  zonder deze te moeten demonteren
• Kalibratie wordt uitgevoerd op diverse punten om het niet lineaire gedrag van de veer te compenseren• Kalibratie wordt uitgevoerd op diverse punten om het niet lineaire gedrag van de veer te compenseren• Kalibratie wordt uitgevoerd op diverse punten om het niet lineaire gedrag van de veer te compenseren• Kalibratie wordt uitgevoerd op diverse punten om het niet lineaire gedrag van de veer te compenseren• Kalibratie wordt uitgevoerd op diverse punten om het niet lineaire gedrag van de veer te compenseren• Kalibratie wordt uitgevoerd op diverse punten om het niet lineaire gedrag van de veer te compenseren• Kalibratie wordt uitgevoerd op diverse punten om het niet lineaire gedrag van de veer te compenseren• Kalibratie wordt uitgevoerd op diverse punten om het niet lineaire gedrag van de veer te compenseren• Kalibratie wordt uitgevoerd op diverse punten om het niet lineaire gedrag van de veer te compenseren• Kalibratie wordt uitgevoerd op diverse punten om het niet lineaire gedrag van de veer te compenseren
• Voorzien van een micro USB aansluiting, voor het maken van updates• Voorzien van een micro USB aansluiting, voor het maken van updates• Voorzien van een micro USB aansluiting, voor het maken van updates• Voorzien van een micro USB aansluiting, voor het maken van updates• Voorzien van een micro USB aansluiting, voor het maken van updates• Voorzien van een micro USB aansluiting, voor het maken van updates
• Kalibratie wordt uitgevoerd op diverse punten om het niet lineaire gedrag van de veer te compenseren• Kalibratie wordt uitgevoerd op diverse punten om het niet lineaire gedrag van de veer te compenseren
• Voorzien van een micro USB aansluiting, voor het maken van updates• Voorzien van een micro USB aansluiting, voor het maken van updates

KALIBRATIE 
Drie punts kalibratie om het niet lineaire 
gedrag van de veer te compenseren; 
dit kan gedaan worden zonder dat het 
noodzakelijk is de sleutel te demonteren

SNELHEID 
Snelle, efficiente 
aanhaalmoment instelling

665/SW
 006650100 40 g

Kalibratie apparaatKalibratie apparaatKalibratie apparaatKalibratie apparaat

LEVERBAAR 
VANAF 

SEPTEMBER

 € 12,50 
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42SLIM/B8I

42SLIM/B8E

Set van 8 ringsteeksleutels met dunne bekken
Dunne steek aan bek uiteinden

 10-11-12-13-14-15-17-19 mm

Set van 8 ringsteeksleutels met dunne bekken
Dunne steek aan bek uiteinden

  10-11-12-13-16-17-18-19 mm

Sterk en dun: deze twee woorden omschrijven volledig de 
eigenschappen van de nieuwe ringsteeksleutels met de dunne 
steek uiteinden geproduceerd door Beta. 

De dikte is gereduceerd met ongeveer 30%, welke gelijk is aan 
het midden van de sleutel, waardoor de monteur kan werken in 
kleine ruimtes, terwijl de uitvoering hiervan beslist de normen, 
zoals deze beschreven worden in de ISO 1711 overtroffen 
worden.
De andere kenmerken van de sleutel zijn gelijk aan die van Beta's 
Klassieke ringsteeksleutel: opmerkelijke stevigheid, excellente 
ergonomische eigenschappen, duurzame bescherming tegen 
corrosie.

42SLIM/B8I

42SLIM/B8E

 000420468

 000420469

700 g

710 g

42SLIM 4242SLIM 42

Sterk en dunSterk en dun
eigenschappen van de nieuwe ringsteeksleutels met de dunne eigenschappen van de nieuwe ringsteeksleutels met de dunne 
steek uiteinden geproduceerd door Beta. steek uiteinden geproduceerd door Beta. 

De dikte is gereduceerd met ongeveer 30%, welke gelijk is aan De dikte is gereduceerd met ongeveer 30%, welke gelijk is aan 
het midden van de sleutel, waardoor de monteur kan werken in het midden van de sleutel, waardoor de monteur kan werken in 
kleine ruimtes, terwijl de uitvoering hiervan beslist de normen, kleine ruimtes, terwijl de uitvoering hiervan beslist de normen, 
zoals deze beschreven worden in de ISO 1711 overtroffen zoals deze beschreven worden in de ISO 1711 overtroffen 
worden.worden.42SLIM/B8E

LEVERBAAR 
VANAF 

SEPTEMBER

 € 63,50 

 € 61,50 
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De nieuwe materialen die gebruikt 
worden voor de bi-materialen 

handgrepen geven de beste optie 
tussen zachtheid en kracht, terwijl - 

vanzelfsprekend - het toepassingspunt 
van het uitoefenen van de kracht in het 

midden van de handpalm is.

SNIJVLAKKEN 
HARDHEID: 

65HRC

De constructie van de tang is 
vervaardigd uit een betrouwbaar 

molybdenum staal, welke thermisch 
behandeld is, om verzekert te zijn van 

flexibiliteit en stevigheid en tevens 
een stevige grip te hebben onder elke 

omstandigheid.

De perfect uitgelijnde bekpunten 
en het dunne profiel garanderen 

overal een stevig grip, zelfs in een 
extreem kleine ruimte.

• OPMERKELIJKE 
SNIJCAPACITEIT

handgrepen geven de beste optie handgrepen geven de beste optie 
tussen zachtheid en kracht, terwijl - tussen zachtheid en kracht, terwijl - 

vanzelfsprekend - het toepassingspunt vanzelfsprekend - het toepassingspunt 
van het uitoefenen van de kracht in het van het uitoefenen van de kracht in het 

midden van de handpalm is.midden van de handpalm is.midden van de handpalm is.midden van de handpalm is.

SNIJVLAKKEN SNIJVLAKKEN SNIJVLAKKEN SNIJVLAKKEN SNIJVLAKKEN SNIJVLAKKEN 
HARDHEID: HARDHEID: HARDHEID: HARDHEID: 

65HRC65HRC65HRC65HRC

Hardheid van M2 staal snijvlakken =

Schuifspanning - statische test =

Gemiddelde levensduur van de 
snijvlakken (test ISO 5744) =

65HRC
-73%
+127%

1150HPC

Combinatietang met geintregreerde snijvlakken 
en gedecentraliseerd scharnierpunt. 
Voor zware toepassingen, satijn verchroomde afwerking,
twee componenten handgreep

1150HPC
 011500618 290 g

PATENT PENDING

De gedecentraliseerde pen 
verplaatst het scharnier punt dichter 
naar het snijpunt met als resultaat 
een verbeterde hefboomwerking.

PAREL 
CHROOM 

AFWERKING

De nieuwe materialen die gebruikt De nieuwe materialen die gebruikt De nieuwe materialen die gebruikt De nieuwe materialen die gebruikt De nieuwe materialen die gebruikt De nieuwe materialen die gebruikt 
worden voor de bi-materialen worden voor de bi-materialen worden voor de bi-materialen worden voor de bi-materialen worden voor de bi-materialen worden voor de bi-materialen 

handgrepen geven de beste optie handgrepen geven de beste optie handgrepen geven de beste optie handgrepen geven de beste optie handgrepen geven de beste optie handgrepen geven de beste optie 

De constructie van de tang is De constructie van de tang is De constructie van de tang is De constructie van de tang is 
vervaardigd uit een betrouwbaar vervaardigd uit een betrouwbaar vervaardigd uit een betrouwbaar vervaardigd uit een betrouwbaar 

molybdenum staal, welke thermisch molybdenum staal, welke thermisch molybdenum staal, welke thermisch molybdenum staal, welke thermisch 
behandeld is, om verzekert te zijn van behandeld is, om verzekert te zijn van behandeld is, om verzekert te zijn van behandeld is, om verzekert te zijn van 

flexibiliteit en stevigheid en tevens flexibiliteit en stevigheid en tevens flexibiliteit en stevigheid en tevens flexibiliteit en stevigheid en tevens 
een stevige grip te hebben onder elke een stevige grip te hebben onder elke een stevige grip te hebben onder elke een stevige grip te hebben onder elke 

De perfect uitgelijnde bekpunten De perfect uitgelijnde bekpunten De perfect uitgelijnde bekpunten De perfect uitgelijnde bekpunten 
en het dunne profiel garanderen en het dunne profiel garanderen en het dunne profiel garanderen en het dunne profiel garanderen 

overal een stevig grip, zelfs in een overal een stevig grip, zelfs in een overal een stevig grip, zelfs in een overal een stevig grip, zelfs in een 

handgrepen geven de beste optie handgrepen geven de beste optie handgrepen geven de beste optie handgrepen geven de beste optie handgrepen geven de beste optie handgrepen geven de beste optie 
tussen zachtheid en kracht, terwijl - tussen zachtheid en kracht, terwijl - tussen zachtheid en kracht, terwijl - tussen zachtheid en kracht, terwijl - tussen zachtheid en kracht, terwijl - tussen zachtheid en kracht, terwijl - 

vanzelfsprekend - het toepassingspunt vanzelfsprekend - het toepassingspunt vanzelfsprekend - het toepassingspunt vanzelfsprekend - het toepassingspunt vanzelfsprekend - het toepassingspunt vanzelfsprekend - het toepassingspunt 
van het uitoefenen van de kracht in het van het uitoefenen van de kracht in het van het uitoefenen van de kracht in het van het uitoefenen van de kracht in het van het uitoefenen van de kracht in het van het uitoefenen van de kracht in het 

midden van de handpalm is.midden van de handpalm is.midden van de handpalm is.midden van de handpalm is.

65HRC
-73%
+127%

Combinatietang met geintregreerde snijvlakken Combinatietang met geintregreerde snijvlakken 

Voor zware toepassingen, satijn verchroomde afwerking,Voor zware toepassingen, satijn verchroomde afwerking,

De gedecentraliseerde pen De gedecentraliseerde pen De gedecentraliseerde pen De gedecentraliseerde pen 
verplaatst het scharnier punt dichter verplaatst het scharnier punt dichter verplaatst het scharnier punt dichter verplaatst het scharnier punt dichter 
naar het snijpunt met als resultaat naar het snijpunt met als resultaat naar het snijpunt met als resultaat naar het snijpunt met als resultaat 
een verbeterde hefboomwerking.een verbeterde hefboomwerking.een verbeterde hefboomwerking.een verbeterde hefboomwerking.

PAREL PAREL 
CHROOM CHROOM CHROOM CHROOM 

AFWERKINGAFWERKINGAFWERKINGAFWERKINGAFWERKINGAFWERKING

 € 34,50 
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C45

C45/A

Samengestelde werkplaatsinrichting C45/X
• Werkblad vervaardigd uit MDF en voorzien van 
  roestvaststalen afwerking (C45PX/3-2,0MT)

Samengestelde werkplaatsinrichting C45/AX
• Werkblad vervaardigd uit MDF en voorzien van 
  roestvaststalen afwerking (C45PX/3-2,0MT)

Samengestelde werkplaatsinrichting C45/W
• Multiplex houten werkblad
  (C45PW/3-2,0MT)

Samengestelde werkplaatsinrichting 
C45/AW
• Multiplex houten werkblad 
  (C45PW/3-2,0MT)

C45/X
 045000010 294 kg

C45/W
 045000020 260 kg

C45/AX
 045000030 206 kg

C45/AW
 045000040 172 kg

C45/X C45/W

20
00

 m
m

490 m
m

2915 mm

20
00

 m
m

490 m
m

2000 mm

SAMENGESTELDE 
WERKPLAATSINRICHTING C45

C45/AX
C45/AW

• Vast ladenblok met 7 laden 
  566x406 mm
• Vast serviceblok
• Twee deurs onderkast

• 3 ophangkasten
• 3 geperforeerde gereedschapspanelen
• 2 brede bevestigingssteunen
• 2 smalle bevestigingssteun

Samenstelling bestaat uit:

• Vast ladenblok met 7 laden 566x406 mm
• Vast serviceblok
• Gereedschapswagen met 7 laden 532x406 mm
• Onderkast met dubbele deur

• 3 geperforeerde gereedschapswanden
• 3 ophangkasten
• 3 brede bevestiging steunen
• 1 smalle bevestigings steun

Samenstelling bestaat uit:

 € 2.250,00 

 € 2.195,00 

 € 1.595,00 

 € 1.545,00 
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SAMENGESTELDE 
WERKPLAATSINRICHTING C45

• 3 geperforeerde gereedschapswanden
• 3 ophangkasten
• 3 brede bevestiging steunen
• 1 smalle bevestigings steun

C45/B

C45/C

C45/BX
 045000043 275 kg

C45/BW
 045000053 260 kg

C45/CX
 045000063 275 kg

C45/CW
 045000073 260 kg

Samengestelde werkplaatsinrichting C45/BX
• Werkblad vervaardigd uit MDF en voorzien van 
  roestvaststalen afwerking (C45PX/2-1,3MT)

Samengestelde werkplaatsinrichting 
C45/BW
• Multiplex houten werkblad 
  (C45PW/2-1,3MT)

• Vast ladenblok met 5 laden 566x406 mm
• Twee deurs onderkast
• Enkel deurs hoge kast
• 2 ophangkasten

• 2 geperforeerde 
  gereedschapspanelen
• 2 brede bevestigingssteunen
• 1 smalle bevestigingssteun

Samenstelling bestaat uit:

Samengestelde werkplaatsinrichting C45/CX
• Werkblad vervaardigd uit MDF en voorzien van 
  roestvaststalen afwerking (C45PX/2-1,3MT)

Samengestelde werkplaatsinrichting 
C45/CW
• Multiplex houten werkblad 
  (C45PW/2-1,3MT)

• Vast ladenblok met 7 laden 566x406 mm       
• Vast serviceblok
• Enkel deurs hoge kast
• 2 ophangkasten

• 2 geperforeerde 
  gereedschapspanelen
• 2 brede bevestigingssteunen
• 1 smalle bevestigingssteun

Samenstelling bestaat uit:

C45/BX C45/BW

C45/CX C45/CW

20
00

 m
m

490 m
m

1900 mm

20
00

 m
m

490 m
m

1900 mm

 € 1.455,00 

 € 1.395,00 

 € 1.545,00 

 € 1.495,00 
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C45/BPX-1,3
 045000083 140 kg

C45/BPX-2,0
 045000090 158 kg

C45/BPW-1,3
 045000093 135 kg

C45/BPW-2,0
 045000100 148 kg

C45/BP-1,3

C45/BP-2,0

Samengestelde werkplaatsinrichting C45/BPX-1,3
• Werkblad vervaardigd uit MDF en voorzien van 
  roestvaststalen afwerking (C45PX/2-1.3MT)

Samengestelde werkplaatsinrichting C45/BPX-2,0
• Werkblad vervaardigd uit MDF en voorzien van 
  roestvaststalen afwerking (C45PX/3-2.0MT)

Samengestelde werkplaatsinrichting 
C45/BPW-1,3
• Multiplex houten werkblad 
  (C45PW/2-1.3MT)

Samengestelde werkplaatsinrichting 
C45/BPW-2,0
• Multiplex houten werkblad  
  (C45PW/3-2.0MT)

C45/BPX-1,3 C45/BPW-1,3

• Vast ladenblok met 7 laden 566x406 mm
• Vast ladenblok met 5 laden 566x406 mm
• 2 geperforeerde gereedschapspanelen

• 1 brede bevestigingssteun
• 2 smalle bevestigingssteunen

Samenstelling bestaat uit:

C45/BPX-2,0 C45/BPW-2,0

• Vast ladenblok met 7 laden 566x406 mm
• Vast ladenblok met 5 laden 566x406 mm
• 3 geperforeerde gereedschapspanelen

• 2 brede bevestigingssteunen
• 2 smalle bevestigingssteunen

Samenstelling bestaat uit:

20
00

 m
m

490 m
m

1300 mm

20
00

 m
m

490 m
m

2000 mm

SAMENGESTELDE 
WERKPLAATSINRICHTING C45

 € 995,00 

 € 1.145,00 

 € 950,00 

 € 1.095,00 
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SAMENGESTELDE 
WERKPLAATSINRICHTING C45

C45LMP
 045000320 307 g

CP
 088880470 522 g

C45LMP

 LED verlichting voor werkplaatsinrichting C45 
• Lengte: 630 mm
• Zelfklevend, eenvoudig te monteren onder de hangkast
• AAN/UIT schakelaar
• 570 lumens

CP

Wand spuitbushouder, vervaardigd uit staal
• Kan gemonteerd worden op gereedschapspanelen

C45LMP
 045000320

C45LMP
 045000320 307 g

PM/6C
 088880440 970 g

PM/5C
 088880450 1,8 kg

PM/6C

6-vaks magazijnbakjes, vervaardigd uit kunststof,
met wandhouder
 • Binnen afmetingen van de bakjes: 80x60 mm
• Passen op de wandpanelen van de C45 en RSC55

PM/5C

5-vaks magazijnbakjes, vervaardigd uit kunststof,
met wandhouder
• Binnendiameter van de bakjes: 95x120 mm
• Passen op de wandpanelen van de C45 en RSC55Passen op de wandpanelen van de C45Passen op de wandpanelen van de C45Passen op de wandpanelen van de C45Passen op de wandpanelen van de C45Passen op de wandpanelen van de C45Passen op de wandpanelen van de C45 Passen op de wandpanelen van de C45Passen op de wandpanelen van de C45Passen op de wandpanelen van de C45Passen op de wandpanelen van de C45Passen op de wandpanelen van de C45Passen op de wandpanelen van de C45 enen RSC55RSC55

522 g

Input: 100-240V 0,6A
Output: 12V 1.50A 18.0W

 280x115x95 mm

 600x115x95 mm
 600x165x140 mm

  1361x463x38 mm  1361x463x38 mm   2041,5x463x38 mm  2041,5x463x38 mm

C45PX/3-2MTC45PX/2-1,3MT
 045000110 045000103 31,8 kg21 kg

C45PW/3-2MTC45PW/2-1,3MT
 045000120 045000113 30 kg20 kg

C45PX

Werkblad vervaardigd uit MDF hout en voorzien van 
roestvaststalen afwerking
• werkblad dikte: 38 mm

C45PW

Houten werkblad
• werkblad dikte: 38 mm

 1361x463x38 mm 1361x463x38 mm  2041,5x463x38 mm

 € 175,00 

 € 42,50  € 54,50 

 € 65,00  € 55,00 

 € 235,00  € 115,00  € 195,00 
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C45MA
 045000212 29,4 kg

C45MS
 045000219 37 kg

C45MA

Onderkast met dubbele deur voor werkplaatsinrichting
• Met slot
• Legplank, in hoogte verstelbaar
• Binnen afmetingen: 
  670x420 mm

C45MS

Vast serviceblok voor werkplaats inrichting C45
• Ingebouwde afvalbak
• Papierrolhouder met 
  perforatiekant

C45C7
 045000207 50 kg

C45C7

Gereedschapswagen met 7 laden, voor 
werkplaatsinrichting
• 7 laden (532x406 mm) met kogellager geleiding
• 4 zwenkwielen Ø 100 mm (1 met rem)
• Ladenbodems beschermd door zacht rubber matten
• Centraal veiligheidsslot aan voorzijde 
• Kan voorzien worden van zacht foam inlegbakken
• Handgrepen geintregreerd in het frame voor een 
  beter gebruikersgemak

 649x458x861,5 mm

C45M5
 045000215 49,3 kg

C45M5

Vaste ladenkast met 5 laden, voor werkplaats inrichting
• 5 laden (566x406 mm) met kogellager geleiding
• Ladenbodems beschermd door zacht rubber matten
• Centraal veiligheidsslot 
• Kan voorzien worden van 
  zacht foam inlegbakken

C45M7
 045000217 54,3 kg

C45M7

Gereedschapswagen met 7 laden, voor werkplaatsinrichting
• 7 laden (566x406 mm) met kogellager geleiding
• 4 zwenkwielen Ø 100 mm (1 met rem)
• Ladenbodems beschermd door zacht rubber matten
• Centraal veiligheidsslot aan 
  voorzijde 
• Kan voorzien worden van zacht 
  foam inlegbakken
• Handgrepen geintregreerd 
  in het frame voor een beter 
  gebruikersgemak

 680x458x910 mm 680x458x910 mm

 680x458x910 mm 680x458x910 mm

 € 225,00  € 279,00 

 € 399,00 

 € 349,00  € 399,00 
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SMALLE 
BEVESTIGING 

STEUN

BREDE 
BEVESTIGING 

STEUN

C45AS1
 045000450 57,5 kg

C45AS2
 045000480 80 kg

C45AS1

Plaatstalen hoge kast met enkele 
deur voor werkplaatsinrichting,
met beugels
• 4 uitneembare planken, in hoogte 
  verstelbaar
• Met slot
• Binnen afmetingen: 590x430 mm

C45AS2

Plaatstalen hoge kast 
met dubbele deur voor 
werkplaatsinrichting,
met beugels
• 4 uitneembare planken, 
  in hoogte verstelbaar
• Met slot
• Binnen diamete: 910x430 mm

C45PM
 045000301 10 kg

C45SS
 045000332 1,5 kg

C45PM

Gereedschapspaneel met 1 hangkast voor werkplaats 
inrichting C45
 680x281x350 mm, voorzien van gasveren, maken het eenvoudig 
de deur te openen en te sluiten

C45SS

Smalle bevestigings steun, voor artikel C45

  680x281x350 mm
   1420x32,5x30 mm

C45PF
 045000311 5,3 kg

C45SL
 045000365 2 kg

C45PF

 1 geperforeerd 
gereedschapspaneel 
voor werkplaatsinrichting 
C45

C45SL

Brede bevestigings steun, voor 
artikel C45

  1420x65x30 mm

 600x458x2000 mm  915x458x2000 mm

10 kg
 680x281x350 mm

  1052x614,5x24 mm

 € 59,00  € 19,50 

 € 119,00 

 € 395,00 

 € 14,50 

 € 555,00 
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5958U

85-delig assortiment gereedschappen

5958U
 059580028 11,3 kg

Beta N.Aantal/Omschrijving
17 ringsteeksleutels 6÷22 mm 42
12 haakse inbussleutels  2÷10 mm 96N/SC12
13 1/2" zeskant dopsleutels op dophouder  10÷22 mm 920A/SB13
8 1/2" zeskant dopsleutels op dophouder  23÷32 mm 920A/SB8
1 1/2" verlengstuk 125 mm 920/21 
1 1/2" verlengstuk 255 mm 920/22
1 1/2" cardangewricht 920/25
1 1/2" wringstaaf 920/42
1 1/2" omschakelbare ratel  920/55
1 borgveertangen, inwendig rechte punten  180 mm 1032
1 borgveertangen, uitwendig rechte punten  175 mm 1036

Aantal/Omschrijving Beta N.

SAMENGESTELDE 
WERKPLAATSINRICHTING C45

1 waterpomptangen 250 mm 1048
1 Verstelbare griptang 240 mm 1052
1 zijkniptang, zware uitvoering  160 mm 1084BM
1 elektricienschaar, rechte bladen 1128BMX
1 combinatietang  hoogverchroomd  180 mm 1150BM
1 Telefoontangen, lange halfronde bekken verchroomd twee componenten 

handgreep  160 mm
1166BM

7 schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven  3x75 - 3,5x100 - 
4x125 - 5,5x150 - 6,5x150 - 8x200 - 10x200 mm

1260

4 schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven  PH0x60 - 
PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm

1262/S

1 bankhamer 300 g 1370
1 kunststof hamer Ø 35 mm 1390
1 rolbandmaat 5 m 1692
5 200 mm 1719BMA8/S
1 zaagbeugel 1725
1 kunststof oliekan met pomp 150 cc 1754
1 afbreekmes, plat model 1771

 € 599,00 
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5945VUM

Assortiment van 231 gereedschappen

MM10

MM140

MM61

MM210

MM105

Beta N. TR TRAantal/Omschrijving Beta N.Aantal/Omschrijving
21 ringsteeksleutels 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-

20-21-22-24-27-30-32 mm
42 MM10

8 haakse stiftsleutels met kracht handgreep  2-2,5-3-4-5-6-
7-8 mm

96T MM61

1 bankhamer 300 g 1370 MM61
1 kunststof hamer Ø 35 1390 MM61
2 koudbeitels, geprofileerd model 100-200 mm 35 MM61
5 halfzoete vijlen 200 mm 1719BMA8/S5 MM61
9 Haakse stiftsleutels met kogelkop   1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm 96BPC/SC9 MM105
1 bithouderdop  1/4 -  1/4 895/1 MM105
1 bithouderdop  1/4 -  3/8 895/3 MM105
1 bithouderdop  5/16 -  1/2 895/6 MM105

13 1/4" dopsleutels, zeskant  4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm 900 MM105
9 1/4” Dopsleutels zeskant, lange uitvoering  5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm 900L MM105
5 1/4" schroevendraaierdoppen voor inbusschroeven  3-4-5-6-7 mm 900ME MM105
4 Schroevendraaierdoppen voor sleufschroeven  0,8x4-

1x5,5x1,2x6,5-1,2x8 mm
900LP MM105

4 Schroevendraaierdoppen voor Phillips® kruiskopschroeven 
 PH1-PH2-PH3-PH4

900PH MM105

7 Schroevendraaierdoppen voor Torx® schroeven  T10-T15-
T20-T25-T27-T30-T40

900TX MM105

1 Verloopstuk 1/4” naar 3/8”  1/4 -  3/8 900/16 MM105
1 1/4” verlengstuk 50 mm 900/20 MM105
1 1/4” verlengstuk 100 mm 900/20L MM105
1 1/4” verlengstuk 150 mm 900/21 MM105
1 1/4" cardangewricht 900/25 MM105
1 1/4" steekhecht 176 mm 900BG/30 MM105
1 1/4" wringstaaf met schuifstuk 115 mm 900/42 MM105
1 1/4" omschakelbare ratel  125 mm 900/55 MM105

17 zeskant dopsleutels 3/8"  6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-
17-18-19-20-21-22 mm

910A MM105

1  3/8 -  1/4 910/15 MM105
1 verloopdop, 1/2" naar 3/8"  3/8 -  1/2 910/16 MM105
1 verlengstuk - 3/8" 125 mm 910/21 MM105
1 verlengstuk - 3/8" 250 910/22 MM105
1 3/8" cardangewricht 910/25 MM105
1 3/8" wringstaaf met schuifstuk 210 mm 910/42 MM105
1 3/8" omschakelbare ratel  200 mm 910/55 MM105

21 1/2" dopsleutels, zeskant  8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-
19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm

920A MM105

1 Verloopdop 1/2” naar 3/8”  1/2 -  3/8 920/15 MM105
1 1/2" cardangewricht 920/25 MM105

1 1/2" verlengstuk met kogelkop 125 mm 920AN MM105
1 1/2" verlengstuk met kogelkop 250 mm 920AN MM105
1 1/2" wringstaaf 305 mm 920/42 MM105
1 1/2" omschakelbare ratel  275 mm 920/55 MM105
3 3/8" Bougiedopsleutels  16 mm (5/8")-17,8 (11/16")-20,8 

(13/16")
956E MM105

5 schroevendraaiers voor Torx® schroeven  T10-T15-T20-
T25-T30

97TTX MM140

1 zijkniptang, zware uitvoering  160 mm 1084BM MM140
1 combinatietang  hoogverchroomd  180 mm 1150BM MM140
1 Telefoontangen, lange halfronde bekken verchroomd twee 

componenten handgreep  160 mm
1166BM MM140

1 borgveertangen, inwendig rechte punten  19÷60 mm 1032 MM140
1 borgveertangen, inwendig 90° gebogen punten  19÷60 

mm
1034 MM140

1 borgveertangen, uitwendig rechte punten  19÷60 mm 1036 MM140
1 borgveertangen, uitwendig 90° gebogen punten  19÷60 mm 1038 MM140
1 waterpomptangen 250 mm 1048 MM140
1 Verstelbare griptang 240 mm 1052 MM140

38 Microschroevendraaier met 36 verwisselbare 4-mm bits en 
magnetisch verlengstuk

1256/C36-2 MM140

6 schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven  
04x2,5x50-0,5x3x75-0,8x4x100-1,0x5,5x125-1,2x6,5x150-
1,2x8x200 mm

1201 MM210

1 Schroevendraaiers voor sleufschroeven  0,8x4x30 mm 1201N MM210
4 schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven  

PH0x60-PH1x80PH2x100PH3x150 mm
1202 MM210

1 Schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven  
PH1x30 mm

1202N MM210

12 schroevendraaiers voor Torx® schroeven  T06-T07-T08-
T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

1207TX MM210

1 spanningszoeker  0,5x3,5x100 mm 1253 MM210

SAMENGESTELDE 
WERKPLAATSINRICHTING C45

5945VUM
 059450001 19,6 kg

 € 1.299,00 
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C43

Trolley, drie compartementen
Belangrijkste kenmerken:
• Plaatstalen constructie gecombineerd met kunststof delen
• 3 afneembare modules:
  1 top gereedschapskoffer, 222 mm hoog
  1 centrale module, 168 mm hoog, met 2 laden, 60 mm hoog
  1 bodem module, 332 mm hoog, met klepsluiting, 280 mm hoog, met wielen
• Wielen ø 128 mm
• Telescopische handgreep, verstelbaar in 4 posities
• Voorzien van een ontgrendel systeem om toegang te hebben tot alle modules
• Bovenste gereedschapskoffer is voorzien van uitneembare bak en in de deksel 
  2 afsluitbare vakken voor kleine delen

141414

C43
 043000003 15,5 kg

72
2 

m
m

306 m
m

495 mm

 € 139,00 
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1897

Bruikbare afmetingen van de cabine 600x520x320 mm
Buiten afmetingen 660x530x500 mm
Gewicht 38 kg
Werkblad geperforeerd stalen blad
Verlichting LED
Luchtverbruik 340 l/min bij 7 atm
Voeding 220 V - 50 Hz

1897
 018970066 38 kg

1897/CRB

Corund straalgrit voor 
straalcabine 1897 in 25 kg zak

1897/CRB
 018970101 25 kg

1897/MV

Glasparel straalgrit voor 
straalcabine 1897 in 25 kg zak

1897/G

Granulaat grit voor straalcabine 
1897 in 25 kg zak

1897/G
 018970104 25 kg

1897/MV
 018970103 25 kg

1897
 018970066 38 kg

1897/KSA

Straalcabine artikel 1897,
compleet met water en stofzuigers artikel 1871M/AS
• Automatische filter reiniging 
• Twee traps motor
• Volt: 230/240 V
• Max. vermogen: 1200 W
• Max. automaatschakeling: 2000 W
• Max. automaatschakeling perslucht: 15 bar
• Luchtverplaatsing: 60 l/sec.
• Max. zuigkracht: 220 mbar
• Max. tank capaciteit: 35 l, vervaardigd uit anti-statisch PE-HD
• Akoustische emissie: <68 dB(A)
• Kabellengte: 7 m

1897/KSA
 018970660 49 kg

Professionele straalcabine, tafelmodel
Uitermate aanbevolen voor het stralen van oppervlakten van verschillende materialen (metaal, 
kunststof, glas, keramiek, hout, enz.). De cabine is zorgvuldig vervaardigd uit verstevigd plaatstaal met 
als resultaat ongeëvenaarde stijfheid en stevigheid.
De cabine is voorzien van het volgende:
• Toegangsdeur met magneet sluiting
• Geperforeerd stalen werkblad
• Standaard aansluiting voor stofzuigers, ø 36 mm
• Beschermende polycarbonaat kijkscherm, 6 mm
• LED lamp
• Pneumatisch systeem (compressor luchtinlaat)
• Straalpistool met trekker bediening

 € 1.999,00 

 € 115,00  € 89,00  € 149,00 

 € 2.750,00 
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VOLLEDIG 

1885

Service apparaat voor automatische versnellingsbakken
Spoelt en reinigt op een veilige manier alle automatische versnellingbakken door een eenvoudige en begeleidende procedure.
Voorkomt schade aan de automaat door verouderde en vervuilde olie en verhelpt eenvoudig en snel typische foute kenmerken zoals: 
excessief ratelgeuid, geblokkeerde versnellingen, onverwachtte geblokkeerde versnelling, lange schakeltijd.

FUNCTIONELE SPECIFICATIES
• Automatische werking
• Stap voor stap begeleidende procedure met geintregreerde database
• Uitgebalanceerde hoeveelheid van de vervangen olie welke overeenkomt met de afgenomen 
  hoeveelheid olie, met een zekerheid dat het systeem altijd gevuld wordt met de voorgeschreven 
  hoeveelheid olie
• Kijkglas voor de visuele inspectie van de oliehoeveelheid
• Afdruk specificaties van elke operatie

AUTOMATISCHE SPECIFICATIES
• Toevoer reinigingsvloeistof (optioneel)
• Spoelen van het versnellingsvak systeem
• Het legen van de olie uit de carter
• Het legen van de olie uit de koppelomvormer
• Het vullen met olie van de koppelomvormer

TECHNISCHE SPECIFICATIES
• Voeding: 220 V 50 Hz
• Verlichte scherm met olie meters met 2 witte licht LEDs
• 2 electronische weegschalen
• Electronische weegschaal, nauwkeurigheid +/- 10 g
• Electronisch scherm met grafische weergave

1885
 018850010 70 kg

INCLUSIEF 
DATABASE 

 € 4.790,00 
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1893

Volautomatisch service station airconditioning
Volledig automatisch model, compleet met voertuig database met gas hoevelheden, compressorolie hoeveelheden en welke types, zelfstellende diagnose 
software voor routine onderhoud werkzaamheden. Database kan geupdate worden via software. Het apparaat werkt zowel handmatig (waarbij de monteur stap 
voor stap de werking controleert) en in de volautomatische instelling (geen monteur nodig tijdens het proces).

+
R134A (250 ml)

+
1234YF (250 ml)

FUNCTIONELE SPECIFICATIES
• Automatische werking
• Voertuig- aanhangwagen database met gas, compressorolie hoeveelheden en types
• Automatische gas herstel van het systeem
• Compensatie van de hoeveelheid vervangen gas in het systeem
• Automatische onttrekking van niet condenseerbare gassen
• Automatische verslag van storingen en aanbevolen onderhouds werkzaamheden
• Meters, ø 80 mm
• Digitale vacuometer

TECHNISCHE SPECIFICATIES
• Gas tank: 15 kg
• Vacuum pomp: 75 l/min
• Elektronische weegschaal: 50 kg
• Elektronisch verlicht scherm
• Herstel graad: 500 rpm
• Voeding: 230 V

1893/134A
 018930001 70 kg

1893/1234YF
 018930012 70 kg

1893TR/CI

Lekdetectie UV 
additief voor 
airconditioningsysteem

1893TR/CI
 018930903 300 g

GAS R134A GAS R1234YF

 018930012

 € 3.850,00  € 3.960,00 

 € 33,90 
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 2 t

Max. hoogte: 500

3029/2T

Lage hydraulische garagekrik, 2 tons met 4 wielen
• Snel liften door voetpedaal
• Stalen constructie en nylon wielen
• Minimum hoogte: 75 mm

3029/2T
 030290020 36 kg

3029L/2T

Lange en lage hydraulische garagekrik, 2 ton
Maakt het mogelijk om voertuigen te heffen welke een kleine ruimte 
hebben tussen de grond en het hefpunt
• Gecontroleerde daalsnelheid
• Snel liften door voetpedaal
• Nylon wielen

3029L/2T
 030290120 41 kg

3029L/2T
 030290120

720 mm
290 mm

930 mm

320 mm

295 mm

 € 219,00 

 € 249,00 
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1895G

Testgenerator voor (benzine en LPG) elektrische 
injectoren en magneetventielen
Maakt het mogelijk om autonoom de efficientie te testen van delen zoals:
• EGR magneetkleppen
• Elektrische-injectoren van benzine en LPG motoren
• Magneetkleppen voor variabele geometrische turbine instelling
• Compressoren voor de nieuwe generatie airco's

VOORDELEN
• Maakt het mogelijk om vast te stellen of het deel mechanisch werkt
• Gecombineerd met een ultrasonische reiniginstank, is het mogelijk 
  de delen efficient reinigen en gelijktijdig deze elektronisch te 
  controleren tijdens de spoelfase
• Essentieel voor het testen van de airco, om te 
  controleren of de compressor en controle klep 
  efficient werken

SPECIFICATIES
Benzine en LPG injector controle: 
• Uitgangen aantal: 4
• Test tijdsduur: 1-60 s
• Werkingstijd: 5-10 ms
• Impuls frequentiebereik: 1-10 Hz

PWM controle: 
• Uitgangen aantal: 1
• Testduur: 1-60 min
• Automatisch of handmatig
• Werkingscyclus instelling: 10%-85%
• Signaal frequentie regeling: 120-250 Hz

Omvat 4 connectoren met insteek FASTON aansluitingen
Voeding: 110-220 V

1895/S

Instelbare steun voor de 
ultrasonische reiniging tanks 1895
 Houdt de injectoren in de juiste positie in de 
tank tijdens het ultrasonisch reinigen

1895/S
 018950501 410 g

1895G
 018950800 4 kg

74
 m

m

240 m
m

334 mm

ultrasonische reiniging tanks 1895ultrasonische reiniging tanks 1895

• Magneetkleppen voor variabele geometrische turbine instelling• Magneetkleppen voor variabele geometrische turbine instelling

• Maakt het mogelijk om vast te stellen of het deel mechanisch werkt• Maakt het mogelijk om vast te stellen of het deel mechanisch werkt• Maakt het mogelijk om vast te stellen of het deel mechanisch werkt• Maakt het mogelijk om vast te stellen of het deel mechanisch werkt
• Gecombineerd met een ultrasonische reiniginstank, is het mogelijk • Gecombineerd met een ultrasonische reiniginstank, is het mogelijk • Gecombineerd met een ultrasonische reiniginstank, is het mogelijk • Gecombineerd met een ultrasonische reiniginstank, is het mogelijk 
  de delen efficient reinigen en gelijktijdig deze elektronisch   de delen efficient reinigen en gelijktijdig deze elektronisch te te 

74
 m

m

340 mm

140 mm

 € 68,00 

 € 1.025,00 
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1465

1760/RSE

Motor efficientie tester
Het apparaat maakt het mogelijk de compressie te testen van een 
endothermische motor in slechts enkele seconden zonder deze 
aan te sluiten aan de motor. Het meten van de spanning van de 
accu met behulp van daarvoor specifieke software is voldoende.

Signaal detector
Maakt het mogelijk het elektrische voedingssignaal te 
testen van de afzonderlijke delen, inclusief common 
rail elektrische-injectoren, benzine/LPG elektrische-
injectoren, piezoelektrische injectoren, stroom regelende 
magneetkleppen, EGR magneetkleppen en convertoren.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Werk voltage: 12V DC (voertuig accu)
Afmetingen: 140x75x30 mm
Lengte kabel: 1300 mm

Voor het stellen van een diagnose van de afzonderlijke delen van 
het elektrische systeem is het in de nabijheid brengen van de sonde 
bij het te testen onderdeel voldoende.
Bij systemen met elektromechanische/elektronische delen welke 
aangestuurd worden door een controle unit, 
controleert dit apparaat of:
• controle unit voorzien is van voeding en de controle functie werkt
• kabel aansluiting tussen het onderdeel en controle unit efficient is.
• het geteste onderdeel niet is aangesloten
• het onderdeel geen kortsluiting heeft gehad
• het onderdeel elektronisch funtioneert 

1465
 014650010 365 g

het elektrische systeem is het in de nabijheid brengen van de sonde het elektrische systeem is het in de nabijheid brengen van de sonde 

ent is.ent is.

1760/RSE
 017600170 365 g

  Stap 1 bereken het toerental van de motor
  Stap 2 test de accuspanning tijdens elke omwenteling

  Stap 3 Geeft aan het opgenomen vermogen en compressie 
gecalculeerd tijdens start procedure voor elke zuiger

  Stap 4 test de laadspanning van de accu en de efficientie 

14
0 

m
m

30 m
m

75 mm

14
0 

m
m

30 m
m

75 mm

30 m
m

75 mm

RELATIVE COMPRESSION ABSORBED ELECTRIC POWER

 € 699,00 

 € 277,00 
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960/C6

3/8" zeskant dopsleutels
voor het demonteren en installeren van 
uitlaatgas sensors
Set bevat:
• 3 korte in de maten, 13, 14, 17 mm 
• 3 lange in de maten, 13, 14, 17 mm

960/C6
 009600055 800 g

ZEER 
STERK

960EPC/L

Gereedschapsset voor het verwijderen van 
gloeispiralen met elektrode 
 M8x1 - M9x1 - M10x1 - M10x1,25

 Maakt het mogelijk de gloeispiraal te verwijderen indien deze breekt 
tijdens het demonteren en deels blijft steken in de cilinderkop.

TEVENS GESCHIKT 
VOOR GLOEISPIRALEN MET 

KERAMISCHE KOP

 1462/EI

Universele vibratie gereedschap voor het demonteren 
van injectoren
•  Helpt bij het volledig verwijderen van vastzittende injectoren uit hun behuizing, 
  zonder de cilinderkoppen te beschadigen of de injectoren af te breken
• Kan gebruikt worden in combinatie met elk ander injector 
  verwijdergereedschap, met of zonder slagvlak
• Het apparaat werkt direct op de trekstang, welke gekoppeld is aan 
  de injector, door vibraties en pulse
• Controle klep maakt het instellen van de intensiteit mogelijk 
  afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden

 BESTAAT UIT DE COMPONENTEN
1 adapter voor gebogen grip
1 gebogen adapter
1 adapter voor rechthoeking grip
2 trekspindels
1 pneumatisch trilapparaat

1462/EI
 014620240 2,2 kg

Universele vibratie gereedschap voor het demonteren Universele vibratie gereedschap voor het demonteren 

Helpt bij het volledig verwijderen van vastzittende injectoren uit hun behuizing, Helpt bij het volledig verwijderen van vastzittende injectoren uit hun behuizing, 
  zonder de cilinderkoppen te beschadigen of de injectoren af te breken  zonder de cilinderkoppen te beschadigen of de injectoren af te breken

• Het apparaat werkt direct op de trekstang, welke gekoppeld is aan • Het apparaat werkt direct op de trekstang, welke gekoppeld is aan • Het apparaat werkt direct op de trekstang, welke gekoppeld is aan • Het apparaat werkt direct op de trekstang, welke gekoppeld is aan 

BESTAAT UIT DE COMPONENTENBESTAAT UIT DE COMPONENTEN

960EPC/L
 009600890 2 kg

AFBREEKDEEL

 € 48,50 

 € 399,00 

 € 525,00 
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1461/C31B

1461/C32G

 Afstel apparaat voor Volkswagen/Audi/Seat en Skoda benzine 
motoren
Motoren: 1.0-1.2-1.4 TSI/TFSI

Afstelapparaat voor Opel diesel motoren
Motoren: 1.6 CDTi (B16)

1461/C31B
 014610232 2 kg

1461/C33B

Afstelapparaat voor Opel benzine motoren
Motoren: 1.0 - 1.0 Turbo SIDI Ecoflex

1461/C33B
 014610234 900 g

1461/C32G
 014610233 2,3 kg

 270x230x80 mm

 270x230x80 mm

 € 335,00 

 € 67,00 

 € 205,00 
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1490F

 Bandsleutel voor oliefilters

1490F
 014900201 250 g

1494VW/K

Carterplug service set,
voor VAG automobielen

1491A

Instelbare oliefiltertang 
Nauwkeurige afstelling door opgelegd scharnier

1491A
 014910040 620 g

Instelbare oliefiltertang voor vrachtautos
Nauwkeurige instelling door opgelegd scharnier
Te gebruiken op droogfilters

Set bevat:
• 1 speciale bit dopsleutels voor kunststof oliecarter schroeven
• 6 kunststof carterpluggen

1491T

1491T
 014910050 1,5 kg

1494VW/K
 014940310 120 g

250 g
1491A

 014910040 620 g

1491T
 014910050 1,5 kg

1493H

Zelfspannende oliefilter sleutel met 3 grijppunten,
voor het rechts en linksom vastdraaien

1493H
 014930077 550 g

Ø Max: 200 mm
Ø min: 55 mm
Ø Max: 140 mm

Ø min: 70 mm
Ø Max: 200 mm Ø min: 72 mm

Ø Max: 127 mm

 € 17,50 

 € 48,50 

 € 18,25 

 € 19,90 

 € 14,90 
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1493VW
 014930086 130 g

1494BMW
 014940315 30 g

1494FPC
 014940320 40 g

1758B
 017580030 500 g

1493VW

Diesel oliefilter sleutel, voor VAG 
en Volvo automobielen

1494BMW

Speciale adapters voor kunststof 
oliecarter pluggen, voor BMW 
motoren

 10 mm
 17 mm

1494FPC

Speciale adapters voor kunststof 
oliecarter pluggen, voor Ford, 
Peugeot en Citroën motoren

 17 mm

1758B

Zeer geschikt voor 
VAG automobielen
Vultrechter, anti-terugslag 
met snelsluitingen

1758B
 017580030 500 g

Zeer geschikt voor Zeer geschikt voor 
VAG automobielenVAG automobielen
Vultrechter, anti-terugslag Vultrechter, anti-terugslag 
met snelsluitingenmet snelsluitingen

 € 8,90  € 6,50  € 7,90 

 € 21,50 
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COMPONENTEN ZIJN 
GEHEEL VERVAARDIGD 

1438 EVO
 014380011 1,9 kg

1472MT/VW
 014720500 100 g

1482D
 014820026 500 g

1756G
 017560615 850 g

1438 EVO
1,9 kg

 290x200x60 mm

1482D 1756G

1438 EVO

Universele koppelingsplaat centreerset
Set bevat:
• Vliegwiel opvulringen 
  ø 10-12-14-15-16-17-19-25-27-30 mm
• 1 koppelings centreergeleider
• 2 koppelingsplaten geleidende kegels
• 3 geleider schroefpennen
• 2 uitzettende geleiders
  ø 15÷19 mm
  ø 20÷27 mm

1472MT/VW

1482D
 014820026 500 g

1482D
500 g

Tang voor snelkoppeling van brandstofleiding, 
met flexibele verlenging

Set omvat:
• 2 slangen met snelkoppeling voor 
  het aansluiten op dieselolie slangen
• 2 insteekkoppelingen, vervaardigd 
  uit metaal
• 1 kegelvormige adapter voor 
  rubberen slangen

Diesel oliespuit capaciteit: 1.5 l
Is geschikt voor:
• het vullen van diesel olie filters
• het vullen van DPF tank

Een paar ontgrendel pennen voor
luchtinlaat kanalen in VAG automobielen
Toepasbaar op benzine voeruigen met turbo 
motoren 1.0 - 1.2 - 1.4

2525

• 2 slangen met snelkoppeling voor • 2 slangen met snelkoppeling voor 
  het aansluiten op dieselolie slangen  het aansluiten op dieselolie slangen
• 2 insteekkoppelingen, vervaardigd • 2 insteekkoppelingen, vervaardigd 

• 1 kegelvormige adapter voor • 1 kegelvormige adapter voor 

 € 149,50  € 6,60 

 € 49,50  € 69,90 
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989A

Tang voor het verwijderen van geplakt wiellood
Het profile van de bekken is special ontworpen om wiellood 
te verwijderen zonder contact te maken met de velg

989A
 009890011 400 g

1466TLF

Remvloeistof opvangtank capaciteit: 1.5 l
Snelkoppeling voor aftapslang Ø 5.5 mm

1466TLF
 014660201 300 g

1466L 11

Remvloeistof aftapsleutel, 11 mm,
lange uitvoering

1466L 11
 014660211 90 g

1485TC

Hefboom voor multiriem spanner, 
gemonteerd op Ford, PSA, FCA motoren

1485TC
 014850330 680 g

989A
 009890011 400 g

1466L 11
 014660211 90 g

300 g

1485TC
 014850330 680 g

 € 22,50  € 28,50 

 € 19,90  € 29,50 
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AdBlue

728L

Zeskant slagdop, 3/4" aandrijf vierkant,
lange uitvoering, gefosfateerd

728L
 007280344 1,05 kg

1431/C5

Tapse uitdraaiset voor beschadigde schroeven en 
draadeinden
Slag 
mechanisme

1431/C5
 014310005 150 g

1879 6

Handmatig bediende vloeistof afzuigapparaat, 6 l
• 3 harde slangen die onderling aan elkaar verbonden kunnen worden
• 1 slang specifiek ontworpen voor remvloeistof ontluchting

1879 6
 018790000 3,7 kg

1880ADB

Roterende AdBlue® 
vatpomp
• 5 liter capaciteit per twintig 
  omwentelingen
• Zuigbuis verlenging tot 
  1.20 m
• 1 fijne draad vataansluiting
• 1 grove draad 
  vataansluiting

1880ADB
 018800101 1,95 kg3,7 kg

44 mm

Slag Slag 
mechanismemechanisme

1431/C5
 014310005 150 g

M (mm) A (mm)
1431/C5 6÷18 3÷9

M

A

90 mm € 37,50 

 € 19,90 

 € 145,00  € 76,00 
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1360/KP3

1361/C12

Carrosserie hamers met bolle en pen kop, 
uitdeukpen, vervaardigd uit kunststof
Kit omvat:
• 1 210 g hamer met kop Ø 30 mm
• 1 290 g hamer met kop Ø 40 mm
• 1 75 g uitdeukpen met 5 mm punt

Set van Teflon® pennen
voor schadeherstel werkzaamheden

1360/KP3
 013600503 580 g

1361/C12
 013610012 600 g

1479ML/S3

3 delig set universele breekijzers,
Vervaardigd uit kunststof
Zeer aanbevolen voor precisie werkzaamheden

1479ML/S3
 014790603 15 g

BESCHADIGT NIET 

1479ML/S3

3 delig set universele breekijzers,3 delig set universele breekijzers,3 delig set universele breekijzers,3 delig set universele breekijzers,
Vervaardigd uit kunststofVervaardigd uit kunststofVervaardigd uit kunststofVervaardigd uit kunststof
Zeer aanbevolen voor precisie werkzaamhedenZeer aanbevolen voor precisie werkzaamhedenZeer aanbevolen voor precisie werkzaamhedenZeer aanbevolen voor precisie werkzaamhedenZeer aanbevolen voor precisie werkzaamhedenZeer aanbevolen voor precisie werkzaamheden

15 g

 275x160x57 mm

 € 49,50 

 € 74,50 

 € 8,50 
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1297TXL/S5

5 delig set van Beta Max lange schroevendraaiers 
voor Torx® schroeven
 T15-T20-T25-T30-T45

1297TXL/S5
 012970325 620 g

500°C
1000°C

1760/IR500

Digitale infrarood thermometer met dubbele laser 
geleiding systeem

1760/IR500
 017600350 350 g

1760/IR1000

Digitale infrarood thermometer met dubbele laser 
geleiding systeem

1760/IR1000
 017600400 350 g
1760/IR1000

 017600400 350 g

TECHNISCHE DATA
Temperatuur bereik: -50 ÷ 500 °C (-22 ÷ +932 °F)
Beeld resolutie: 0,1 °C (0.1 °F) 
Emissiviteit instelbaar: 0.1 ÷ 1
Nauwkeurigheid: -50 °C ÷ +20 °C (+/- 3 °C); 
  20 ÷ 500 °C (+/-2% or 2 °C)
Optische resolutie (D:S): 12:1
Automatsche uitschakeling: ca. 10 seconden
Werktemperatuur: 0 °C ÷ 50 °C
Opberg temperatuur: -20 °C ÷ 60 °C
Voeding: 1 9V batterij

TECHNISCHE DATA
Temperatuur bereik: -50 °C ÷ ^1000 °C (-58 °F ÷ +1832 °F)
Beeld resolutie: 0.1 °C (0.1 °F) 
Emissiviteit instelbaar: 0.1 ÷ 1
Nauwkeurigheid: -50 °C ÷ 20 °C (+/- 3.5 °C); 
  20 °C ÷ 300 °C (+/-1% or 1 °C); 
  300 °C ÷ 1000 °C (+/-1.5%)
Optische resolutie (D:S): 20:1
Werktemperatuur: 0 °C ÷ 50 °C
Opberg temperatuur: -10 °C ÷ 60 °C
Voeding: 2 1.5V (AAA type batterijen)

 L (mm) L1 (mm)

T15 210 319
T20 210 319
T25 210 319
T30 210 330
T45 210 342

5 delig set van Beta Max lange schroevendraaiers 5 delig set van Beta Max lange schroevendraaiers 

1297TXL/S5
 012970325

L1

L

 € 45,00 

 € 98,00  € 164,00 
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Ø 630 mm

 Max

 TECHNISCHE DATA 
Werk bereik: min. 130 mm - max. 186 mm
Afmetingen: 300 x 300 mm
Max. belasting capaciteit: 20 t

3036
 030360063 4,2 kg

3036

3027/PR

Wiel en banden transporter
Streepvrije wielen

Pers ondersteunende hulpstuk voor het verwijderen of 
plaatsen van naven, lagers en silentblokken
Universeel systeem maakt het mogelijk om naven, lagers en 
silentblokken in of uit te persen uit hun behuizing  met behulp van een 
pers. Het hulpstuk dient als basis met hulpstukken.
Het hulpstuk positioneert zich aan de onregelmatige geometrische 
vormen van naven, kegels waarop gewerkt moet worden.

plaatsen van naven, lagers en silentblokkenplaatsen van naven, lagers en silentblokken
Universeel systeem maakt het mogelijk om naven, lagers en Universeel systeem maakt het mogelijk om naven, lagers en 
silentblokken in of uit te persen uit hun behuizing  met behulpsilentblokken in of uit te persen uit hun behuizing  met behulp van een  van een 

Het hulpstuk positioneert zich aan de onregelmatige geometrischHet hulpstuk positioneert zich aan de onregelmatige geometrische e 
vormen van naven, kegels waarop gewerkt moet worden.vormen van naven, kegels waarop gewerkt moet worden.

3036

3027/PR
 030270400 14 kg

 € 65,50 

 € 379,00 
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1927XM

1928XM

Compacte omschakelbare slagmoersleutel
• Enkele hamer slagmechanisme
• Uitzonderlijk compact en krachtig
• Omschakelknop met een hand te bedienen
• Drie instelposities voor slagkracht
• Luchtuitlaat door de handgreep
• Ophanghaak

Compacte omschakelbare slagmoersleutel
• dubbel hamer slagmechanisme
• opmerkelijk compact en krachtig
• een-hands omschakelknop
• drie slagkracht instelposities
• luchtuitlaat door de handgreep

1927XM
 019270030 1,3 kg • KRACHTIG

Onbelast toerental 10.000 obr./min.
Max. koppel 770 Nm
Bout capaciteit Cl 8.8 M2234 mm
Bout capaciteit Cl 12.9 M1827 mm
Luchtinlaat 1/4" GAS
Werkdruk 6,2 bar
Binnendiameter 
slang (Ø)

10 mm

Gemiddeld luchtverbruik 122 l/min

1928XM
 019280030 2,9 kg

1.600 Nm
Onbelast toerental 4.800 rpm
Max. koppel 1.600 Nm

Bout capaciteit Cl 8.8 M2741 mm
Bout capaciteit Cl 12.9 M2436 mm
Luchtinlaat 3/8" GAS
Werkdruk 6,2 bar
Binnendiameter 
slang (Ø)

10 mm

Gemiddeld luchtverbruik 570 l/min
165 mm

200 mm

 € 145,00 

 € 289,00 
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www.beta-tools.com

Geldig tot 31/12/2019 of zolang de voorraad strekt. Prijzen exclusief BTW.

Beta Utensili S.p.A behoudt zich het recht voor om producten te verbeteren en aan te passen zonder voorafgaand bericht.

NEW PARTNERSHIP
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