
Obowiązuje do 31/12/2017 lub do wyczerpania zapasu. 
Ceny netto. Nie zawierają podatku VAT.

Obowiązuje do 31/12/2017 lub do wyczerpania zapasu. Ceny netto. Nie zawierają podatku VAT.
Zamieszczone zdjęcia narzędzi należy traktować jako przykładowe. Beta zastrzega sobie prawo do wprowadzania
zmian oraz udoskonaleń w swoich produktach bez powiadomienia.

COP_Autopromotec_POL_2017.indd   3 14/04/17   12:16



2

Wózek narzędziowy z siedmioma szufladami
• Siedem szuflad (588x367 mm) z prowadnicami kulkowymi.
• Dna szuflad wyłożone wyściółką ochronną z porowatej gumy. 
• Cztery koła Ø 125 mm: 2 stałe i 2 skrętne (jedno z hamulcem).
• Centralny zamek z przodu. 
• Boczna półka na butelki i wieszak na rolkę ręcznika papierowego, 
  możliwe do zamontowania w różnych pozycjach.

Nowy wózek narzędziowy Beta

2.900,00 zł
2.300,00 zł

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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Nowy wózek narzędziowy Beta

System otwierania z uchwytem 
odblokowującym na całej długości 
szuflady, uchwyty odblokowujące
wykonane z nylonu i włókna 
szklanego

Solidny, wielofunkcyjny 
blat roboczy

Przegródki na drobne 
przedmioty i otwory na wkrętaki

Praktyczny rowek klinowy 
do unieruchomienia 
elementów

 Osłony 
narożników

Gumowe osłony narożników, aby uniknąć uszkodzenia 
pojazdów w warsztacie. 

Wyższy, mocniejszy, bezpieczniejszy!
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Mobilier d’atelier

C55M7 C55C7 C55 B-PRO

C55PSP

19.890,00 zł
15.900,00 zł

 055000025

C55PB-PRO/5 Zestaw mebli warsztatowych systemu RSC55
Elementy składowe:

C55B-PRO
Stół z blatem roboczym (2050x700 mm) 
pokryty odporną na uderzenia
i zadrapania powłoką PCW, 
odporną na oleje i węglowodory
• Otwory do mocowania imadła 1599F/150
  (imadło należy zamawiać oddzielnie)
• Regulacja nóg w pionie

C55M7
Moduł stały z 7 szufladami
(588x367 mm) z prowadnicami 
kulkowymi
• Zamek centralny z przodu
• Dna szuflad wyłożone wyściółką 
  ochronną z porowatej gumy

C55C7
Wózek narzędziowy z 7 szufladami
(588x367 mm) z prowadnicami kulkowymi
• 4 koła Ø 100 mm, 2 stałe (jedno 
  z hamulcem) i 2 skrętne
• Zamek centralny z przodu
• Dna szuflad wyłożone wyściółką 
  ochronną z porowatej gumy

352

20
00

 m
m

760 m
m

2050 mm
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Szuflady przystosowane 
do wkładek profilowanych

Skrętne koła pozwalają na łatwe
 wysunięcie wózka narzędziowego 

C55C7

Złącze sprężonego powietrza z 
wbudowanym zwijadłem z przewodem 
Ø 8 mm o długości 10 m

Gniazdko elektryczne Schuko+16+10A
Gniazdko elektryczne EU 16+10A

Mobilier d’atelier

Fotel biurowy 

Racing
9563P

C55PSP
System otwierania szuflad 
listwą aluminiową na całej 
długości szuflady

C55PSP
Tablica narzędziowa z roletą 
i ramą montażową
• Roleta aluminiowa, ustawialna w pionie, 
  z zamkiem
• Panel perforowany zdejmowalny 
  do wieszania narzędzi

02_08_AutoPromotec_POL_2017.indd   5 13/04/17   16:53
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 021140000

 059140109

C14

5914VU/M

Skrzynia narzędziowa na kółkach, z 4 szufladami, 
wykonana z polipropylenu, bez narzędzi

Zestaw 109 narzędzi do skrzyni narzędziowej na kółkach C14, 
we wkładach profilowanych

• Korpus z formowanego wtryskowo polipropylenu 
  dla większej odporności na uderzenia
• 4 solidne tylne koła
• Wyjmowana taca na narzędzia 
  w górnej części
• 3 pojemniki na drobne elementy
• Identyfikator
• Możliwość zamknięcia na kłódkę

2.400,00 zł

2.528,00 zł

1.950,00 zł

2.010,00 zł

10

Panel na narzędzia 
wbudowany w wieko

 580x380x455 mm

MC T1 MC T2

MC T3

70 29

10

* Przy użyciu zestawu ze skrzynią 
   narzędziową na kółkach C14, 
   należy wyjąć tacę na narzędzia 
   z górnej części.
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 020370000

2037/TV
Walizka narzędziowa na 4 skrętnych kółkach, 
wykonana z polipropylenu, bez narzędzi
•  Odporna na uderzenia. Odpowiednia 
  do transportu narzędzi samolotem
• 4 odłączane skrętne kółka ułatwiające 
  przemieszczanie
• 2 pojemniki na drobne elementy
• Rękojeść pokryta gumą

1.860,00 zł
1.490,00 zł

7 Odłączane 
kółka

Dwa boczne 
uchwytyUchylany front osłania 4 szuflady 

(470x255 mm):
1 szufladę o wysokości 30 mm
2 szuflady o wysokości 60 mm
1 szufladę o wysokości 90 mm

Zamek centralny z przodu 
pozwalający na jednoczesne 
zamknięcie górnego i przedniego
wieka

 420x325x275 mm

Wbudowana kieszeń
na dokumenty

2 zamki zatwierdzone 
przez TSA z kluczykami

2 pojemniki na drobne 
elementy
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 014980102

1498/2A
Ładowarka elektroniczna 
akumulatorów motocyklowych, 12V
Pozwala na ładowanie wszystkich 
typów akumulatorów ołowiowych Wet,
Agm, Gel, Mf i Vrla i akumulatorów 
litowych LiFePo4

• Dwa różne typy ładowania, odpowiednio do akumulatorów 
  litowych i kwasowo-ołowiowych 
• Automatyczny wieloetapowy cykl ładowania
• Zabezpieczenie przed zamianą biegunów i zwarciem
• Stopień zabezpieczenia: IP65
• W zestawie przewód z zaciskami akumulatorowymi 
  i przewód z końcówkami oczkowymi 
• Napięcie zasilania: 220-240V

DANE TECHNICZNE
Prąd ładowania 1A
Pojemność ładowania 2Ah-40Ah
Częstotliwość 50-60 Hz
Napięcie akumulatora 12V
Wymiary 180x80x40 mm
Waga 0,5 kg



380,00 zł
305,00 zł

Idealna do litowych 
akumulatorów 

motocyklowych
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 014980030

1498CM/12
Urządzenie rozruchowe mini do motocykli

WYPOSAŻENIE
• Kable rozruchowe z izolowanymi zaciskami 
  i diodowym układem zabezpieczającym
• Zasilacz sieciowy
• Zasilacz samochodowy
• Przewód USB z różnymi końcówkami do ładowania

3 FUNKCJE W 1 URZĄDZENIU:
• Awaryjny rozruch silników
• Ładowanie urządzeń elektronicznych 
  (tablety, smartfony itd.)
• Latarka LED o wysokiej jasności

DANE TECHNICZNE
Prąd rozruchowy 200A
Wartość szczytowa prądu 400A
Gniazdo USB 5V 2,1A
Wymiary 130x50x15 mm
Waga 300 g



720,00 zł
575,00 zł

Akumulator 

LiFePo4 najnowszej 
generacji

130 mm
300 g

Przenośny, 
wielofunkcyjny

 240x185x60 mm

Bezpieczeństwo 
w Twoim ręku

09_16_AutoPromotec_POL_2017.indd   9 13/04/17   16:57



10

 009600510                           

960AD/TP2

2.030,00 zł 1.360,00 zł
1.600,00 zł 1.040,00 zł

 014640500

 014640450                          

 014640600

1464APB

1464AP

1464TDI

1.150,00 zł

340,00 zł 2.345,00 zł

920,00 zł

275,00 zł 1.815,00 zł 240x210x50 mm

 240x210x50 mm

Zestaw do pomiaru wysokiego 
ciśnienia w silnikach
benzynowych (FSI),
do użytku z próbnikiem 
model 1464T

Zestaw akcesoriów do pomiaru 
wysokiego ciśnienia w układach 
common rail, do użytku
z próbnikiem model 1464T

Zestaw dopasowujący 
do użytku z próbnikiem
model 1464T 
• Końcówki pomiarowe zastępujące 
  wtryskiwacz lub świecę żarową
• Końcówki pomiarowe zastępujące 
  świecę zapłonową 
• Końcówki dopasowujące
  do sprawdzania ciśnienia oleju
• Końcówki pomiarowe 
  do układu wtrysku benzyny
• Komplet uszczelek

Zestaw do pomiaru ciśnienia 
na wyjściu pomp TDI,
do użytku z próbnikiem 
model 1464T

Cyfrowy próbnik 
ciśnienia

W zestawie czujnik ciśnienia 
do 200 Bar i złącza

• Zestaw przewodów
  wysokociśnieniowych
• Czujnik ciśnienia do 2.000 bar
• Złącza

W zestawie złącze

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
• ekran dotykowy 5"

• akumulator litowo-polimerowy
• w zestawie czujnik ciśnienia do 80 bar 

(do niskich cisnień) i kabel USB

 430x310x50 mm

 014640050

1464T

Nowe zestawy 
do próbnika 

wielofunkcyjnego

nowość

nowość
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1.525,00 zł
1.199,00 zł

 014640550

 014640650

 014640350

1464PT

1464PF

1464IC

490,00 zł

2.050,00 zł

395,00 zł

1.640,00 zł  600x280x60 mm

 240x210x50 mm

Zestaw do pomiaru ciśnienia 
turbiny, do użytku z próbnikiem 
model 1464T

Zestaw do pomiaru ciśnienia układu 
hamulcowego, do użytku 
z próbnikiem model 1464T

Zestaw adapterów 
umożliwiających pomiar 
ciśnienia sprężania poprzez 
otwory wtryskiwaczy i świec 
żarowych, do użytku z 
próbnikiem model 1464T
Pozwala podłączyć próbnik 
1464T do silników diesla w celu 
pomiaru ciśnienia sprężania

Zestaw dopasowujący 
do użytku z próbnikiem
model 1464T 
• Końcówki pomiarowe zastępujące 
  wtryskiwacz lub świecę żarową
• Końcówki pomiarowe zastępujące 
  świecę zapłonową 
• Końcówki dopasowujące
  do sprawdzania ciśnienia oleju
• Końcówki pomiarowe 
  do układu wtrysku benzyny
• Komplet uszczelek

Cyfrowy próbnik 
ciśnienia

W zestawie czujnik i przewód 
doprowadzający

W zestawie adaptery i złącza

• 22 adaptery zastępujące świecę żarową
• 5 adapterów zastępujących wtryskiwacz
• 1 zestaw uniwersalnych adapterów 
  do silników ciężarówek, maszyn 
  rolniczych i jednostek pływających

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
• ekran dotykowy 5"

• akumulator litowo-polimerowy
• w zestawie czujnik ciśnienia do 80 bar 

(do niskich cisnień) i kabel USB



 430x310x50 mm 559x312x50 mm

Nowe zestawy 
do próbnika 

wielofunkcyjnego

nowość

nowość
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Komplet 6 dwunastokątnych nasadek 
do złączy wtryskiwaczy paliwa
Rozmiary w komplecie:
12-14-16-17-18-19 mm

Zestaw narzędzi do usuwania 
zablokowanych świec żarowych M8-M9-M10 
ze zdeformowanymi końcówkami
• Pozwala chwycić sześciokątny korpus świecy żarowej 
• Wyposażony w innowacyjny system 
  szybkiego blokowania
• Nie uszkadza głowicy cylindra i gwarantuje 
  profesjonalnie wykonaną pracę
• Świeca żarowa jest wyciągana za pomocą 
  młota bezwładnościowego dostarczanego 
  w zestawie

270,00 zł

1.499,00 zł

216,00 zł

1.199,00 zł

 014620006

 009600900

1462CF/C6

960UC

 260x145x60 mm

 275x250x50 mm

Łatwy dostęp do 

nakrętki blokującej złącze 

wtryskiwaczy paliwa

Idealne do zapieczonych 

i zdeformowanych świec żarowych
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Łatwy dostęp do 

nakrętki blokującej złącze 

wtryskiwaczy paliwa

Zestaw do czyszczenia gniazd 
wtryskiwaczy sprężonym powietrzem

 Do świec żarowych 
M8x1 - M9x1 - M10x1 - M10x1,25

Płytki pomocnicze do 
mocowania wtryskiwaczy, para 
Płytka musi być zamocowana 
w imadle

Średnice:
Ø 11-12-13-14-16-19-20 mm

Wyposażone w:
• zawór odcinający przepływ 
  powietrza
• 4 przedłużacze do gniazd
  świec żarowych570,00 zł

300,00 zł

456,00 zł

240,00 zł

 009600940

 014620502

960RPI

1462PIM Wygodna, 
bezpieczna 

praca
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 018950060

1895 6
Myjka ultradźwiękowa, 6 l 
ze specjalną funkcją "degas" (odgazowania)

• Czyszczenie ultradźwiękowe polega na 
  wywołaniu zjawiska „kawitacji” aby skutecznie
  czyścić części zamienne i metalowe elementy 
  (wtryskiwacze, gaźniki, zawory itd.) 
• Cyfrowy wyświetlacz dla wyboru temperatury 
  i czasu czyszczenia 
• Dwa tryby czyszczenia: "delikatny" i "normalny"
• Do normalnego czyszczenia wystarczy użyć
  wody w temperaturze 50-60 °C
• Do dokładniejszego czyszczenia należy dodać 
  roztworu nie pieniącego się detergentu 
  przeznaczonego do myjek ultradźwiękowych 
• Zastosowanie trybu "degas" przyspiesza 
  uwalnianie powietrza przez myjkę, 
  poprawiając w ten sposób skuteczność 
  czyszczenia ultradźwiękowego.

2.030,00 zł
1.630,00 zł

Idealna do 
wtryskiwaczy

Pojemność 

maksymalna: 6 l

DANE TECHNICZNE
Pojemność zbiornika 6 l
Kran odpływowy
Moc 150 W
Moc grzania 300 W
Zakres temperatury 0÷80°C
Zakres czasu czyszczenia 0-99 minut
Częstotliwość 40 kHz
Zasilanie 220/230V

31
0 

m
m

180 m
m

330 mm
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Mobilier d’atelier

Narzędzie do blokowania koła
zębatego rozrządu
Możliwa regulacja za pomocą obrotowej 
rękojeści, obejmuje i blokuje koło rozrządu 
z zewnątrz, zapobiegając uszkodzeniu 
sąsiadujących czujników

Narzędzie do blokowania wałka rozrządu, 
do silników 1.3 16V Multijet
2 głowice, jednostronna i dwustronna, 
do pracy przy silnikach 1.3 16V Multijet 
pojazdów grupy FCA, Opel, Ford i Suzuki

 014850000

 014850150

 014850080

1485BP

1485MJ

1485VAG/K2

Uniwersalny

650,00 zł

365,00 zł

215,00 zł

520,00 zł

295,00 zł

172,00 zł

Ważne narzędzie gdy 

podczas naprawy w 

układzie rozrządu 
użyte są kołki 

ustalające

180°

Narzędzia do ustawiania 
napinacza paska rozrządu, para
• 3-pozycyjna obrotowa głowica
• 1 narzędzie z głowicą o głębokości 12,5 mm
• 1 narzędzie z głowicą o głębokości 21,5 mm
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200,00 zł
160,00 zł

Komplet 5 kluczy dwunastokątnych 
do trudno dostępnych wkładów filtrów oleju
Rozmiary w komplecie:
24-27-32-36-38 mm

 014930599

1493B/S5

230,00 zł
185,00 zł



 017670000

1767A

Wspornik teleskopowy
• Przeznaczony do podparcia 
  maski lub klapy bagażnika.
• Może być użyty do unieruchomienia pedałów.

L mm 
640 ÷ 1090

 mm
8
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Ściągacze do wewnętrznych pierścieni 
zębatych w skrzyni biegów 
w pojazdach grupy FCA i Opel
Dostarczane z 2 parami ramion
i 4 różnymi jarzmami dla dopasowania 
do różnych modeli produkowanych
od 2007 roku

Dźwignia montażowa do skrzyń 
biegów dwusprzęgłowych DSG
do samochodów z grupy VAG

 015480800

 014380200

1548/C8

1438DSG

1.650,00 zł

80,00 zł

1.340,00 zł

64,00 zł

Do skrzyni 
biegów DSG

 420x180x60 mm
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Szczypce do opasek 
z systemem zapadkowym typu Visa®

Szczypce do cięcia 
stalowych opasek
Pozwalają na cięcie stalowych opasek
bez ryzyka uszkodzenia osłon, kołnierzy itd.

 014720041

 014730582

 014740200

1472FCA

1473T

1474G

110,00 zł

165,00 zł

125,00 zł

88,00 zł

132,00 zł

100,00 zł

Łatwe otwieranie 
bez ryzyka 

uszkodzenia

Szczypce do świec 
żarowych

235 mm

L

A

L
mm

A max
mm

220 14

Bez ryzyka 
uszkodzenia
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Zestaw narzędzi do zdejmowania 
i zakładania tulei metalowo-gumowych, 
uszczelek olejowych i łożysk kół.

Narzędzie do wewnętrznych 
i zewnętrznych pierścieni 
ustalających Seeger,
ruch końcówek wymuszany śrubą
Kwadratowe gniazdo łba śruby 
pozwala na przyłożenie dużej siły
w obu kierunkach działania ramion

Dostarczane pary końcówek:
Ø 2.5-3-3.5 mm

• Bezpośrednie zdejmowanie przy użyciu klucza
• Przyjazny dla użytkownika, nie są wymagane 
  urządzenia pneumatyczne i hydrauliczne 
• Może być używany z zestawem 
  Beta model 1569/A

 
Zestaw zawiera:
• pręty gwintowane, podkładki i tuleje
  dla średnic 14÷32 mm

2.400,00 zł

490,00 zł

1.950,00 zł

390,00 zł

 015690015

 015580100

1569/B

1558/C4

 530x415x115 mm

 330x220x50 mm 



Średnica: 
14÷32 mm

17_24_AutoPromotec_POL_2017.indd   19 13/04/17   17:00



20

Narzędzie do wyjmowania 
wtyczek samochodowych 
w pojazdach grupy VAG
Pozwala na łatwe odłączenie wtyczek, 
bez ich uszkodzenia.

Klucz do nakrętek zbiornika 
paliwa, 5 wypustów
Do użytku w samochodach 
grupy FCA, włączając Freemont, 
500L, 500X, Renegade

Klucz do nakrętek zbiornika 
paliwa, 22 segmenty
Do nakrętek z tworzywa sztucznego
w samochodach grupy VAG

 014970170

 014820014

 014820015

1497CEL

1482A/4

1482A/5

50,00 zł

275,00 zł

190,00 zł

40,00 zł

225,00 zł

155,00 zł


22 mm



Ø 180 mm

Ø 145 mm
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Zestaw 5 kluczy do odpowietrzników 
hamulców
Zestaw zawiera:
• 5 kluczy w rozmiarach 7-8-9-10-11 mm
• 1 przewód wyposażony w zawór zwrotny

Szczypce do plastikowych nakładek 
na śruby kół

L

H

360,00 zł
290,00 zł

 014660100

 009840005

1466/C5

984

 260x170x50 mm

Klucz nie musi 

być usunięty aby 

odpowietrzyć hamulce
Płyn przepływa 

do zbiorniczka

68,00 zł
54,50 zł

L
mm

H
mm

195 4
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Taboret na kółkach, ze zintegrowaną 
szafką narzędziową, bez narzędzi
• Wysokość całkowita: 450 mm
• Taca z przodu
• 4 kółka obrotowe

Podkładka pod kolana
Wykonana z pianki EVA o właściwościach 
antypoślizgowych

 022580011

 022540047

2258-O

2254T

535,00 zł

77,00 zł

430,00 zł

63,00 zł 30
 m

m

290 m
m

470 mm

Taca z przegródkami 
z tyłu

 3 szuflady z prowadnicami 
kulkowymi

10,2 45
0 

m
m

475 m
m

355 mm

n°
3 320x195x60 mm
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Taboret obrotowy z szufladami, bez narzędzi
• Taboret okrągły obrotowy, wysokość może być 
  regulowana za pomocą mechanizmu
  pneumatycznego (430÷560 mm)
• 4 kółka obrotowe

Taboret obrotowy z tacą
• Taboret okrągły obrotowy
• Wysokość może być regulowana za pomocą
  mechanizmu pneumatycznego (410÷530 mm)
• 5 kółek obrotowych

 022510011

 022500011

2251-O

2250-O

515,00 zł

285,00 zł

415,00 zł

225,00 zł

11,5

6

Do wygodnej 
pracy ze 

wszystkim 
pod ręką

43
0÷

56
0 

m
m

380 m
m

380 mm

41
0÷

53
0 

m
m

380 m
m

380 mm

Kwadratowa podstawa (380x380 mm) 
z 2 szufladami po jednej stronie
i 1 szufladą po drugiej stronie   

2 tace, jedna 
z regulacją pozycji 
w pionie

n°
2 350x180x40 mm
1 350x180x90 mm
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Płytka refleksyjna z przyssawką
Pozwala na wykrycie nawet najmniejszych
nierówności powierzchni karoserii

Zestaw stempli do otworów 
pod czujniki parkowania
Rozmiary w zestawie:
Ø 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm

240,00 zł

740,00 zł

192,00 zł

590,00 zł

 013620010

 013670100

1362

1367/S6

Może być stosowana 

w różnych pozycjach

Prostopadłe otwory 
bez zadziorów

LxH
mm

240x200

L

H
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Młotek aluminiowy 
z płaską, okrągłą główką, 
wymiennymi końcówkami 
z tworzywa sztucznego 
i pobijakiem

Dostarczany z:
• 4 końcówkami z tworzywa sztucznego 
• 1 dwuczęściowym pobijakiem,
  którego jedna część 
  ma możliwość montażu 
  na młotku jako przedłużenie 
  dla końcówki

Wyciągarka wgnieceń
z zestawem 19 nakładek z tworzywa 
sztucznego do przyklejania
Do użytku z klejem na gorąco 
na lakierowanych powierzchniach

Idealna do usuwania:
• wgnieceń po opadach gradu
• wgnieceń spowodowanych przez otwierane drzwi
• innych niewielkich wgnieceń

 013600006

 013660200

1360/K6

1366A

260,00 zł

250,00 zł

85,00 zł

208,00 zł

200,00 zł
68,00 zł

Rękojeść młotka

 jest pojemnikiem 
na akcesoria

Szybka, 
funkcjonalna

L
mm

Ø
mm

320 34

L

Ø

 013660205

1366/KF
Zestaw 19 nakładek z tworzywa 
sztucznego do przyklejania
do modelu 1366A
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180,00 zł
145,00 zł

Szczypce do wyciągania 
klipsów z tworzywa 
z 3 blokującymi zapadkami

Komplet 2 dźwigni 
wielofunkcyjnych z Teflonu®

 014780151

 014790510

 017630001

 017630105

1478/3P

1479L/S2

1763

1763G/S500

190,00 zł

110,00 zł

85,00 zł

152,00 zł

88,00 zł

70,00 zł

Wysoka odporność 

na naprężenie

Tylko dwa narzędzia 

do wielu zastosowań

Szczypce do zszywek 
do tapicerki

500 zszywek do tapicerki

170 mm
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Kompaktowa 
i lekka: 640 gPolerka pneumatyczna mini

• Dostarczana z dwoma podkładkami
  szlifierskimi Ø 50 mm i Ø 75 mm
• Zestaw po 10 krążków papieru ściernego 
  w każdym rozmiarze, ziarno 400, 600, 800 
• Rękojeść pistoletowa
• Regulator mocy
• Dodatkowy zewnętrzny regulator 
  przepływu powietrza *
• Odpowiednia do prac wykończeniowych 
  w miejscach o ograniczonym dostępie

Komplet płytek dystansowych 
o 10 grubościach mocowany 
przyssawką, zestaw dwóch sztuk 
dla warsztatów blacharskich
Odpowiedni do:
• ustawiania pozycji tylnych szyb
• utrzymania pozycji instalowanego
  elementu karoserii

715,00 zł

95,00 zł

575,00 zł

76,00 zł

 019370171

 013440010

1937KC

1344

 280x280x90 mm



Obroty biegu jałowego obr./min. 15000
Moc kW 0,25
Średnica tarczy ściernej mm  50 - 75
Gwint wrzeciona M6 x 1,0
Wlot powietrza GAS 1/4”
Ciśnienie robocze bar 6,2
Zalecana średnica przewodu (Ø) mm 10
Zużycie powietrza śr. l/min 79
Waga zestawu kg  1,4

*
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KOMPAKTOWA, 

UNIWERSALNA

Lampa inspekcyjna LED, akumulato-
rowa, z przegubem
• Kompaktowa LED z przodu (200 lumenów) 
  i dodatkowa LED w górnej części (100 lumenów)
• Część świecąca nie grubsza niż 9 mm
• Czas pracy na 1 ładowaniu: 5/2,5 godz. 
  (zależnie od ustawienia poziomu świecenia)
• Z ładowarką USB
• Z metalowym hakiem i magnesem

455,00 zł

295,00 zł

365,00 zł

235,00 zł

 019470051

 018380201

1947G

1838SLR

PŁASKA

Smarownica
• Naboje ze smarem 400 g 
  lub zbiornik 500 cc
• Głowica z odlewu aluminium
• Ergonomiczny uchwyt pozwala 
  na łatwe dotarcie do trudno 
  dostępnych miejsc
• Mosiężny zawór odporny 
  na korozję
• Wymiary tuby: 
  54 (wnętrze) x 260 mm 

Wymiary tuby mm 54x260
Wlot powietrza GAS 1/4"
Ciśnienie robocze bar 3÷10
Waga kg 1,16





200

100

260 
mm

54 mm
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10 kg

Smarownica dźwigniowa 10 kg,
z przewodem ciśnieniowym 2 m
• Wyposażona w obrotową złączkę, 
  aby zapobiec skręcaniu się przewodu
• Pompa z odlewu aluminium,
  z zaworem zwrotnym

Samoblokująca złączka 
do smarowania wysokociśnieniowego, 
z 6 bolcami blokującymi 
• Łatwa do odłączenia, nawet pod ciśnieniem 
• Gwint M10x1: odpowiedni do wszystkich 
  typów smarownic: elektrycznych, 
  pneumatycznych, ręcznych, itd. 
• Brak deformacji do 550 Bar

 Raz zamocowana, pozostaje 
w osi połączona ze smarowniczką, 

nie musi być trzymana jak zwykłe dysze.

525,00 zł

130,00 zł

425,00 zł

105,00 zł

 017500100

 017500111

1750KG10

1750TA

Dostępne 3 różne poziomy 
ciśnienia:
• 275 Bar - 4 g  
• 206 Bar - 7 g 
• 137 Bar - 9 g

SAMOBLOKUJĄCA

Wytrzymuje 

ciśnienie do 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

 Komplet 8 kluczy trzpieniowych 
kątowych z końcówką kulistą,
profil Torx®, model długi

 Zestaw 38 końcówek wkrętakowych, 
10 mm i klucza nasadowego typu T z przegubem,
w piankowym wkładzie profilowanym, 
w pudełku metalowym

852

190,00 zł

541,00 zł

152,00 zł

433,00 zł

 000970364

 008670938

97BTXL/SC8

867/C38

Nowy klucz 
nasadowy typu T, 

z przegubem

Nowy uchwyt
z systemem

zatrzaskowym

Model długi

  



 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

Model długi
+25%

Półbuty bezpieczne zamszowe, 
perforowane, z wstawką na 
nosku odporną na przetarcia
• Podnosek polimerowy
• Wkładka antyprzebiciowa 
  z włókna kompozytowego
• Podeszwa poliuretanowa 
  o jednej gęstości

Półbuty bezpieczne 
zamszowe, z wstawkami 
z bardzo przewiewnej 
siateczki
• Podnosek polimerowy
• Wkładka antyprzebiciowa 
  z włókna kompozytowego
• Podeszwa poliuretanowa 
  o jednej gęstości

Półbuty bezpieczne
z wodoodpornego nubuku,
z wstawką na nosku 
odporną na przetarcia.
• Podnosek polimerowy
• Wkładka antyprzebiciowa 
  z włókna kompozytowego
• Podeszwa poliuretanowa 
  o jednej gęstości

7212FG 

7213FG

7214FN 

183,00 zł

183,00 zł

205,50 zł

139,00 zł

139,00 zł

159,00 zł

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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Obowiązuje do 31/12/2017 lub do wyczerpania zapasu. 
Ceny netto. Nie zawierają podatku VAT.

998023852

Obowiązuje do 31/12/2017 lub do wyczerpania zapasu. Ceny netto. Nie zawierają podatku VAT.
Zamieszczone zdjęcia narzędzi należy traktować jako przykładowe. Beta zastrzega sobie prawo do wprowadzania
zmian oraz udoskonaleń w swoich produktach bez powiadomienia.

BETA POLSKA Sp. z o.o.
Skarbimierzyce
ul. Wiosenna 12
72-002 Dołuje
tel. 91 48 08 227 
tel. 91 48 08 236
fax: 91 48 08 219
bok@beta-polska.pl
www.beta-polska.pl
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