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Κινητή εργαλειοθήκη µε 7 συρτάρια
• Επτά συρτάρια (588x367 mm) µε γλίστρες µε ρουλεµάν.
• Οι βάσεις των συρταριών είναι επενδυµένες µε αφρώδες ελαστικό πατάκι.
• 4 ρόδες     125 mm : 2 σταθερές και 2 περιστρεφόµενες (1 µε φρένο).
• Κεντρική κλειδαριά ασφαλείας εµπρός.
• Ενσωµατωµένο στήριγµα φιαλών και χαρτιών, προσαρµόσιµα 
    σε διαφορες θέσεις, στο πλάϊ.

Η νέα κινητή εργαλειοθήκη Beta

€ 1.086,00 
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5 75 mm 30 kg
1 150 mm 35 kg
1 225 mm 35 kg

Η νέα κινητή εργαλειοθήκη BΗ νέα κινητή εργαλειοθήκη BC33

 Β033000271

C33
 Β033000272

 Β033000273
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Σύστηµα γρήγορης απασφάλισης 
από νάιλον ενισχυµένο µε υαλοβάµβακα,
σε όλο το µήκος του συρταριού

Στιβαρή, πολυχρηστική 
επιφάνεια εργασίας

∆ίσκοι και τρύπες για
τακτοποίηση κατσαβιδιών

Βολική αυλάκωση σε σχήµα “V” 
για εργασίες σε σωλήνες/προφίλ  

  

Γωνιακοί προφυλακτήρες σε όλο το ύψος για
αποφυγή ζηµιών στα αυτοκίνητα

Υψηλότερο, ισχυρότερο, ασφαλέστερο!

Γωνιακοί

προφυλακτήρες



C55M7 C55C7 C55 B-PRO

C55PSP

C55PB-PRO/5
C55B-PRO C55M7C55C7

 B055000025

Πάγκος εργασίας, για εξοπλισµό εργαστηρίου
Aποτελούµενος από :

Πάγκος µε επιφάνεια
2050x700 mm καλυµµένος µε
αντικραδασµική, αντιχαρακτική PVC
επίστρωση, ανθεκτική σε λάδια
και υδρογονάνθρακες
• Οπές για µόρσα (1599F/150, µπορεί
    να παραγγελθεί ξεχωριστά)
• Κατακόρυφα ρυθµιζόµενα πόδια

Σταθερή εργαλειοθήκη µε
7 συρτάρια 588x367 mm 
µε γλίστρες µε ρουλεµάν
• Οι βάσεις των συρταριών είναι
    επενδυµένες µε αφρώδες
    ελαστικό ταπί.
• Κεντρική κλειδαριά εµπρός

Κινητή εργαλειοθήκη µε
7 συρτάρια 588x367 mm
µε γλίστρες µε ρουλεµάν
• 4 ρόδες τρελές Ø 100 mm:
    2 σταθερές (1 µε φρένο) και
    2 περιστρεφόµενες 
• Οι βάσεις των συρταριών είναι
    επενδυµένες µε αφρώδες
    ελαστικό ταπί.
• Κεντρική κλειδαριά εµπρός

€ 7.259,00



9563P

C55PSP

P

Μπορούν να τοποθετηθούν αφρώδεις
δίσκοι τακτοποίησης Beta 

Οι περιστρεφόµενες ρόδες επιτρέπουν
την εύκολη έξοδο της εργαλειοθήκης
C55C7 από τη σύνθεση

Έξοδος συµπιεσµένου αέρα
και ρολλερ Ø 8 mm
Μήκος: 10m

Υποδοχή Schuko+16+10A
Πρίζα EU 16+10A

Επαγγελµατική Racing 

πολυθρόνα γραφείου

Αλουµινένιο σύστηµα απασφάλισης 

Πάνελ εργαλείων µε ρολό/περσίδα και πλαίσιο/σκελετό 
• Κατακόρυφο αλουµινένιο στορ, µε κλειδαριά
• Αποσπώµενος διάτρητος δίσκος για συγκράτηση εργαλείων



C14

5914VU/M

e  

MC T1 MC T2

MC T3

70 29

10

 Β021140000

 Β059140109

Τρόλεϊ εργαλείων, απο πολυπροπυλένιο,
4 συρτάρια, άδειο

Συλλογή 109 εργαλείων για την εργαλειοθήκη C14,
σε δίσκους τακτοποίησης

• Σκελετός από πολυπροπυλένιο για
    αυξηµένη αντοχή σε κτυπήµατα.
• 4 σταθερές οπίσθιες ρόδες
• Αποσπώµενος δίσκος κορυφής
• Περιέχονται 3 δίσκοι
• Πινακίδα κατόχου
• Μπορεί να ασφαλίσει µε TSA κλειδαριά

Ενσωµατωµένο πάνελ
εργαλείων στο κάλυµµα

*Όταν χρησιµοποιείται σε
   συνδυασµό µε το C14,
   αφαιρέστε το πάνω πάνελ

€ 780,00 

€ 1.030,00 



2037/TV
 

 Β020370000

Τρόλεϊ εργαλείων, απο πολυπροπυλένιο,
4 ρόδες, άδειο
• Υψηλή αντοχή σε κλυπήµατα. Ιδανικό
    για µεταφορά εργαλείων σε αεροσκάφος
• 4 αποσπώµενες τρελές ρόδες
    για τον οριζόντιο χειρισµό του τρόλεϊ.
• Περιέχονται 2 tote-trays
• Χειρολαβή µε λαστιχένια επίστρωση

Αφαιρούµεν
οι

τροχοί 

∆ύο πλευρικές
χειρολαβέςΗ προστατευµένη µε καπάκι εµπρόσθια

όψη περιλαµβάνει:
4 συρτάρια (470x255):
1 συρτάρι 30mm ύψος
2 συρτάρια 60mm ύψος
1 συρτάρι 90mm ύψος

Η εµπρόσθια κεντρική κλειδαριά
επιτρέπει σε επάνω και µπροστινό
καπάκι να κλειδώσουν ταυτόχρονα

Ενσωµατωµένη θήκη
για έγγραφα.

2 πιστοποιηµένες TSA
κλειδαριές µε κλειδιά

2 αποσπώµενα πάνελ εργαλείων.

€ 604,00 



1498/2A

1A
2Ah-40Ah
50-60 Hz
12V
180x80x40 mm
0,5 kg

 B014980102

Ηλεκτρονικός φορτιστής
µπαταρίας µοτοσυκλέτας, 12 V
Φορτίζει όλες τις µπαταρίες τύπου Pb,
Agm, Gel, Mf και Vrla καθώς και τις
LiFePo4 λιθίου 

• ∆ύο διαφορετικόι τρόποι φόρτισης, για µπαταρίες λιθίου
    και για συσσωρευτή µολύβδου αντίστοιχα
• Αυτόµατος κύκλος φόρτισης πολλών σταδίων
• Προστασία ανάστροφης πολικότητας και βραχυκυκλώµατος
• Προστασία IP65 απο νερό και σκόνη
• Περιλαµβάνονται καλώδια µε τσιµπίδες και µε ακροδέκτες
• Τάση τροφοδοσίας: 220-240V

ΤΕΧΝΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
Ρεύµα φόρτισης 
Χωρητικότητα φόρτισης 
Συχνότητα δικτύου
Τάση µπαταρίας 
∆ιαστάσεις 
Βάρος

Ιδανικά για µπαταρίες

λιθίου µοτοσυκλέτας

€ 125,00



1498CM/12

200A
400A
5V 2,1A
130x50x15 mm
300 g

 

130 mm
300 g

 

300 g

 B014980030

Φορητός εκκινητής
για µοτοσικλέτες

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
• Καλώδιο εκκίνησης µε µονωµένες τσιµπίδες
    και δίοδο προστασίας
• Αντάπτορας δικτύου
• Αντάπτορας 12V αυτοκινήτου
• USB καλώδιο µε διάφορους αντάπτορες

3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΕ 1:
• εκκινητής
• πρόσθετη µπαταρία για ηλεκτρονικές συσκευές
    (tablets, smartphones κτλ.)
•  LED φακός υψηλής φωτεινότητας

ΤΕΧΝΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
Ρεύµα εκκίνησης
Ρεύµα κορυφής
Παροχή USB 
∆ιαστάσεις 
Βάρος

Μπαταρία LifePo4

τελευταίας γενιάς 

Φορητό και

πολυχρηστικό 

Η ασφάλεια

στην τσέπη σας!

€ 228,00



960AD/TP2

1464APB

1464AP

1464TDI
 

1464T

 Β009600510                           

 Β014640500

 Β014640450                          

 Β014640600

Σετ για τον έλεγχο συστήµατος
υψηλής πίεσης σε κινητήρες
βενζίνης FSI, για χρήση µαζί
µε το 1464T

Σετ για τον έλεγχο συστήµατος
υψηλής πίεσης σε κινητήρες
diesel κοινής ράγας,
µαζί µε το 1464T

Σετ µε αντάπτορες
για το 1464T
• Για µπεκ
• Για µπουζί µπουζί
• Αντάπτορας µπουζί
• Αντάπτορες τάπας λαδιού
• Προσαρµογείς µπεκ βενζίνης
• Εφεδρικές τσιµούχες

Σετ για τον έλεγχο της πίεσης
αντλίας σε κινητήρες TDI,
για χρήση µαζί µε το 1464T

Ψηφιακός ελεγκτής πίεσης
και συµπίεσης

Παρέλκονται αισθήτηρες 200 bar
και σύνδεσµοι/βύσµατα

• Σετ σωλήνα υψηλής πίεσης
• Συνδέσεις
• Αισθητήρας 2000 bar

Παρέλκεται σύνδεσµος/βύσµα

 Β014640050

Nέο

Nέο

€ 376,00

€ 116,00 

€ 745,00

€ 836,00

€ 486,00



1464PT

1464PF

1464IC

k

 
 

 Β014640550

 Β014640650

 Β014640350

Σετ για τον έλεγχο πίεσης της
τουρµπίνας, για χρήση µαζί
µε το 1464T

Σετ για τον έλεγχο της πίεσης
στο σύστηµα φρένων, για χρήση
µαζί µε το 1464T

Σετ dummy µπεκ και µπουζί
για το 1464T
Εφικτή η σύνδεση στον κινητήρα
µε τον ψηφιακό ελεγκτή
1464Τ για τον έλεγχο της
συµπιέσης σε κινητήρες
diesel.

Παρέλκονται αισθήτηρες
και καλώδιο συνδέσµου

Παρέλκονται αντάπτορες και βύσµατα

• 22 για προθερµαντήρες
• 5 για µπεκ ψεκασµού
• 1 γενικής χρήσης για µπεκ
    για φορτηγά, κινητήρες θαλάσσης
    και αγροτικές µηχανές

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
• 5" οθόνη αφής

• επαναφορτιζόµενη µπαταρία λιθίου
• παρέλκεται αισθητήρας 80 bar

(χαµηλής πίεσης) και καλώδιο USB

Νέα σετ για τον

πολύ-λειτουργικό

ελεγκτή

Nέο

Nέο

€ 164,00

€ 677,00

€ 547,00



 

1462CF/C6

960UC

 

 

Σετ 6 κλειδιά πολύγωνα για βύσµατα
µπεκ καυσίµου

Μεγέθη που περιέχονται στο σετ:
12-14-16-17-18-19 mm

Σετ εργαλείων για την αφαίρεση κολληµένων
M8-M9-M10 προθερµαντήρων µε
παραµορφωµένες κεφαλές
• Επιτρέπει πιάσιµο του εξάγωνου του προθερµαντήρα
• Πρωτοποριακό σύστηµα "fast lock" για µεγάλη ταχύτητα
• ∆εν φθείρει την κεφαλή του κινητήρα
• Εξαγωγή του προθερµαντήρα µε το σφυρί
    αδράνειας που συµπαραδίδεται

 B014620006

 B009600900

Εύκολη πρόσβαση

στο παξιµάδι

Ιδανικό για κολληµένους και

παραµορφωµένους προθερµαντήρες

€ 91,50

€ 480,00



960RPI

1462PIM  

Φυσητήρας για τον καθαρισµό
εδράσεως των µπεκ

Για προθερµαντήρες 
M8x1 - M9x1 - M10x1 - M10x1.25 

Πλάκες για συντήρηση µπεκ,
ζευγάρι
Απαραίτηση η τοποθέτηση/
ακινητοποίηση τους σε µέγγενη

∆ιατοµές:
Ø 11-12-13-14-16-19-20 mm

 B009600940

 B014620502

Εργασία µε

ακρίβεια και

ασφάλεια

Παρέλκονται:
• Βαλβίδα για την αποκοπή αέρα µέσω µοχλού
• 4 προσαρµογές για έδρες προθερµαντήρων€ 183,00

€ 100,00



1895 6

6 l

150 Watt
300 Watt
0÷80°C
0-99 minutes
40 kHz
220/230V

 B018950060

∆εξαµενή καθαρισµού µε υπέρηχους, 6 l
Με λειτουργία εξαέρωσης

Ιδανικό

για µπεκ

Μέγιστη

χωρητικότητα: 6 l

ΤΕΧΝΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
Χωρητικότητα δεξαµενής 
Βαλβίδα εξυδάτωσης
Ισχύς
Ισχύς θέρµανσης 
Εύρος θερµοκρασίας
Εύρος χρόνου καθαρισµού
Συχνότητα 
Τάση τροφοδοσίας

• Ο καθαρισµός µε υπέρηχους στηρίζεται στη
    θέρµανση ρευστού για τον αποτελεσµατικό
    καθαρισµό ανταλλακτικών και µεταλλικών
    αντικειµένων (µπεκ, καρµπυρατέρ, βαλβίδες κτλ.)
• Ψηφιακή ένδειξης θερµοκρασίας
     και χρόνου καθαρισµού.
• ∆ύο είδη καθαρισµού: "απαλός" και "κανονικός"
• Για κανονικό καθαρισµό, απλά χρησιµοποιείστε
    νερό θερµοκρασίας 50-60°C
• Για πιο ενδελεχές καθάρισµα, προσθέστε
    κατάλληλα απορρυπαντικά που δεν αφρίζουν
    ειδικά για δεξαµενές υπερήχων.
• Χρησιµοποιώντας τον εξαερωτή, αυξάνεται η
    ταχύτητα εξόδου του αέρα απο τη δεξαµενή,
    µε βελτίωση της αποτελεσµατικότητας.

€ 684,00



1485BP

1485MJ

1485VAG/K2

180°

J

t  t

Εργαλείο σε σχήµα µισοφέγγαρου
για ασφάλιση τροχαλιών
Προσαρµογή µέσω ταλαντευόµενης λαβής,
σφίγγει και κλειδώνει την τροχαλία
εξωτερικά, αποφεύγοντας την καταστροφή
παρακείµενων αισθητήρων

Εργαλείο για ασφάλιση εκκεντροφόρου,
για 1,3 16V Multijet κινητήρες
2 3-σχηµατισµένες κεφαλές για εργασία σε όλους
τους 1.3 16V Multijet κινητήρες απο FCA, Opel,
Ford και Suzuki group

 Β014850000

 Β014850150

 Β014850080

Εργαλεία για την προ-φόρτιση ρουλεµάν
ιµάντα χρονισµού, ζευγάρι
• Άρθρωση 3 θέσεων
• 1 εργαλείο µε 12.5mm βάθος κεφαλής
• 1 εργαλείο µε 21.5mm βάθος κεφαλής

Για όλες

τις χρήσεις

Ένα απαραίτητο

εργαλείο για εργασία

µε πιρτσίνια

€ 214,00

€ 120,00

€ 70,00



1493B/S5

1767A

L mm 
640 ÷ 1090

Σετ 5 πολύγωνα κλειδιά
για δύσκολα προσβάσιµα κάρτερ λαδιού

Μεγέθη που περιέχονται στο σετ:
24-27-32-36-38 mm

 Β014930599

 Β017670000

Τηλεσκοπικό κοντάρι
• Σχεδιασµένο για υποστήριξη καπώ
    και πορτ-µπαγκάζ µε αποσυµπιεσµένα πιστόνια
• Μπορεί να χρησιµοποιηθεί και για
    ακινητοποίηση των πεντάλ

€ 66,00

€ 77,00



1548/C8

1438DSG

Εξολκέας για εσωτερικό ρουλεµάν κιβωτίου
ταχυτήτων για αυτοκινητα FCA και Opel group
Παρέλκονται 2 ζεύγη ποδιών
και 4 διαφορετικά υποστηρίγµατα
για προσαρµογή σε διάφορα µοντέλα
µε χρονολογία κατασκευής από
το 2007 και µετά

Μοχλός για ασφάλιση/απασφάλιση
DSG κιβωτίου ταχυτήτων διπλής σύµπλεξης,
VAG group

 Β015480800

 Β014380200

Για DSG

κιβώτιο ταχυτήτων

€ 543,00

€ 27,00



1472FCA

1473T

1474G

b

 

Εργαλείο για εξαγωγή κολάρων
µε Visa   τύπου rack®

Εργαλείο για κοπή
χαλύβδινων κολάρων
Επιτρέπει την κοπή τους
χωρίς καταστροφή πουκαµίσων κλπ.

 Β014720041

 Β014730582

 Β014740200

Εύκολο άνοιγµα

του µπλοκ, χωρίς

ρίσκο φθοράς

Λοξό εργαλείο
για αφαίρεση καπέλου
προθερµαντήρα

Κανένας κίνδυνος

πρόκλησης φθοράς

€ 35,40

€ 57,50

€ 43,00



1569/B

1558/C4

Συλλογή εργαλείων για εξαγωγή
και εγκατάσταση σινεµπλοκ,
τσιµουχών και ρουλεµαν τροχών 

Εργαλείο για εσωτερικές και εξωτερικές
ασφάλειες, λειτουργεί µε βίδα
Ο τετράγωνος οδηγός επιτρέπει άσκηση 
µεγάλης δύναµης και στις δυο καταστάσεις

Περιλαµβάνονται άκρα:
Ø 2.5-3-3.5 mm

• Απ' ευθείας εξαγωγή µε κλειδί
• Φιλικό στο χρήστη, δε χρειαζονται πνευµατικά
    ή υδραυλικά εργαλεία
• Μπορεί να χρησιµοποιηθεί µε το kit 1569/A

Στο Kit περιέχονται:
• ράβδοι µε σπείρωµα, ροδέλες και φωλιές
    για διαµέτρους 14÷32 mm

 Β015690015

 Β015580100

∆ιάµετρος

14÷32 mm

€ 785,00

€ 156,00



1497CEL

1482A/4

1482A/5

Ø 180 mm

Ø 145 mm

Εργαλείο για την αφαίρεση
ακροδεκτών από VAG
group οχήµατα.
Επιτρέπει τη γρήγορη αποσύνδεση,
χωρίς πρόκληση φθοράς.

Κλειδί για στρόγγυλες τάπες
δοχείου, 5 δόντια
Για χρήση σε οχήµατα FCA group,
όπως Freemont, 500L, 500Χ,
Renegade…

Κλειδί για στρόγγυλες τάπες
δοχείου, 22 τοµείς
Για χρήση σε στρόγγυλες, πλαστικές
τάπες σε οχήµατα τυπου VAG group.

 Β014970170

 Β014820014

 Β014820015

€ 18,30

€ 90,00

€ 66,00



1466/C5

984

Κιτ από 5 κλειδιά
για εξαέρωση φρένων

Το κιτ περιέχει:
• 5 κλειδιά µεγέθους 7-8-9-10-11 mm
• 1 σωλήνα αποστράγγισης µε βαλβίδα αντεπιστροφής 

Πένσα-γκριπ για πλαστικά παξιµάδια
από ρόδες

 Β014660100

 Β009840005

∆εν χρειάζεται

η αφαίρεση

του κλειδιού για

την εξαέρωση

Το λάδι πηγαίνει

κατ' ευθείαν στο

δοχείο συλλογής
€ 121,00

€ 23,80



2258-O

2254T

g o

Κάθισµα βαριάς χρήσης,
µε εργαλειοθήκη, άδειο
• Συνολικό ύψος: 450 mm
• ∆ίσκος εργαλείων µπροστά
• 4 ρόδες

Από αντιολισθητικό αφρώδες EVA
Μαξιλαράκι προστασίας

 Β022580011

 Β022540047

∆ίσκος πίσω
µε χωρίσµατα

3 συρτάρια µε
γλίστρες µε ρουλεµάν

€ 180,00 

€ 26,00



2251-O

2250-O

Κάθισµα βαριάς χρήσης, περιστρεφόµενο
µε συρτάρια, άδειο
• Στρόγγυλο περιστρεφόµενο κάθισµα,
    δυνατότητα ρύθµισης καθ΄ ύψος µέσω
    ενός πιστονιού (430 ÷ 560mm)
• 4 ρόδες περιστρεφόµενες

Κάθισµα βαριάς χρήσης, περιστρεφόµενο,
µε δίσκο, άδειο
• Στρόγγυλο περιστρεφόµενο κάθισµα
• ∆υνατότητα ρύθµισης καθ΄ ύψος
    µέσω ενός πιστονιού (430 - 560mm)
• 5 ρόδες περιστρεφόµενες

 Β022510011

 Β022500011

Για άνετη εργασία

µε τα πάντα στο χέρι

Τετράγωνη βάση (380x380 mm)
µε 3 συρτάρια από τη µία πλευρά
και 1 συρτάρι από την άλλη

2 δίσκοι, ο ένας µε
δυνατότητα κατακόρυφης
ρύθµισης

€ 174,00

€ 95,00



1362

1367/S6

Ανακλαστήρας βαθουλωµάτων
µε βεντούζα
Επιτρέπει τον εντοπισµό ακόµη
και της µικρότερης ατέλειας

Σετ ζουµπάδες για εγκατάσταση
αισθητήρων πάρκινγκ

Μεγέθη που περιέχονται:
Ø 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm

 Β013620010

 Β013670100

Μπορεί να χρησιµοποιηθεί

σε όλες τις θέσεις

Κάθετες τρύπες

χωρίς γρέζι€ 127,00

€ 77,00



1360/K6

1366A

1366/KF

Σφυρί αλουµινένιο 
µε επίπεδο, στρόγγυλο πέλµα,
εναλλάξιµοι πλαστικοί
πείροι και πόντα.

Εξοπλισµένο µε:
• 4 πλαστικούς πείρους
• 1 ζουµπάς, ρυθµιζόµενος
    σε 2 µεγέθη, δυνατότητα
    προσαρµογής στο σφυρί

Εξολκέας βαθουλωµάτων σε κιτ
µε 19 πλαστικές ταµπλέτες µε κόλλα
Χρησιµοποιείται µε ζεστή κόλλα
για βαµµένες επιφάνειες

Ιδανικό για την αφαίρεση:
• βαθουλωµάτων από χαλάζι
• βαθουλωµάτων από πόρτες
• µικρά βαθουλώµατα, γενικά

 Β013600006

 Β013660200

Χρηστική λαβή

που φιλοξενεί

τα εξαρτήµατα

Γρήγορο,

λειτουργικό

 Β013660205

Κιτ από 19 πλαστικές ταµπλέτες
µε κόλλα για το 1366Α 

€ 85,00

€ 83,00

€ 30,50



 

,
®

1478/3P

1479L/S2

1763

1763G/S500

Μεγάλη αντοχή

Πένσα για αφαίρεση
κλιπς ταπετσαρίας

J  

Πένσα για αφαίρεση πλαστικών
πείρων µε 3 σηµεία απελευθέρωσης

Λοστοί πολλαπλών χρήσεων, ζεύγος,
από Teflon

Μόνο 2 εργαλεία

για πληθώρα χρήσεων

500 κλιπς για ταπετσαρία
αυτοκινήτου

 Β014780151

 Β014790510

 Β017630001

 Β017630105

€ 62,00

€ 35,50

€ 29,50

€ 64,00



Μίνι περιστροφικό τριβείο

1937KC

1344

Ταχύτητα εν κενώ
Ισχύς
∆ιάσταση χαρτιού
Σπείρωµα άξονα
Εισαγωγή αέρα
Πίεση λειτουργίας
Εσωτερική διάµετρος
σωλήνα παροχής
Μέση κατανάλωση αέρα
Βάρος κιτ

rpm 15000
kW 0,25
mm  50 - 75

M6 x 1,0
GAS 1/4”
bar 6,2

 (Ø) mm 10

l/min 79
kg

 
1,4

**

• Εξοπλισµένο µε 2 σµυριδόχαρτα 

• Συλλογή από 10 γυαλόχαρτα για κάθε µέγεθος
    κόκκωση 400, 600, 800
• Λαβή πιστολέ
• Ρυθµιστής ισχύος
• Μπρούντζινος ευθµιστής ισχύος
• Ιδανικό για φινίρισµα σε δύσκολα σηµεία

  Ø 50 mm και Ø 75 mm 

Συµπαγές και

ελαφρύ : 640 g

Μετρητής φίλερ για φανοποιεία,
ζευγάρι, 10 λάµες, µε βεντούζα

Ιδανικό για:
• Τοποθέτηση πίσω παραθύρων
• ∆ιατήρηση θέσης κατά
    την εγκατάσταση

 Β013440010

 Β019370171

€ 213,00

€ 35,40



1947G

1838SLR

Εξαιρετικά λεπτό

Γρασαδόρος πνευµατικός

200

100

Μέγεθος σωλήνα
Είσοδος αέρα
Πίεση λειτουργίας
Βάρος

mm 54x260
GAS 1/4"
bar 3÷10
kg 1,16

Επαναφορτιζόµενη, αρθρωτή,
LED λάµπα ελέγχου
• Συµπαγές εµπρόσθιο LED (200 lumens)
     και LED κορυφής (100 lumens) για ελέγχους
• Εύρος λειτουργίας: 5/2.5 ώρες
    (ανάλογα τη ρύθµιση φωτεινότητας)
• USB φορτιστής
• Μεταλλικός γάντζος και µαγνήτης Συµπαγή

και ευέλικτο

• Παίρνει φυσίγγια των 400g
    ή χύµα µεχρι 500cc
• Κεφαλή από χυτό αλουµίνιο
• Εργονοµική λαβή για ευκολία
    πρόσβασης σε δυσπρόσιτα
    σηµεία
• Βαλβίδα από ορείχαλκο,
    ανθεκτική στη διάβρωση
• Μέγεθος σωλήνα:
    54 (εσωτερικό) x 260 mm

 Β018380201

 Β019470051

€ 100,00

€ 138,00



• Εύκολη αποσύνδεση, ακόµα και υπό πίεση
• Σπείρωµα M10x1: κατάλληλο για όλους τους
    τύπους γρασαδόρων: ελαστικούς,
    πνευµατικούς, χειροκίνητους κλπ.
• ∆εν παραµορφώνεται µέχρι to 500 bar

1750KG10

1750TA

∆ιαθεσιµότητα 3 διαφορετικών
επιπέδων πίεσης:
• 4 g - 275 bar
• 7 g - 206 bar
• 9 g - 137 bar

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙ∆ΩΜΑ

Αντέχει πίεση

µέχρι και

550 bar

Γρασαδόρος µε µοχλό, 10Kg,
µε σωλήνα υψηλής πίεσης, 2m
• Πλήρες µε περιστρεφόµενη προσαρµογή,
    για την αποφυγή βουλώµατος της σωλήνας
• Χυτό αλουµινένιο σώµα αντλίας
    µε βαλβίδα αντεπιστροφής

10 kg

Αυτόµατο γρασαδοράκι υψηλής πίεσης,
6 σηµείων

Μετά την τοποθέτηση,
παραµένει ευθυγραµµισµένο

και συνδεδεµένο στην υποδοχή

 Β017500100

 Β017500111

€ 182,00

€ 43,00



®

852

97BTXL/SC8

867/C38

Σύστηµα

ασφάλισης

κλειδιών

Μακριά σειρά

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

+25%

852

Συλλογή από 38 εξάγωνες µύτες
10 mm και 1 προσαρµογή
για µύτες µε αρθρωτή λαβή Τ,
σε αφρώδη δίσκο και
µεταλική κασετίνα 

Nέα προσαρµογή

για µύτες µε

αρθρωτή λαβή Τ

Σετ 8 κλειδιά γωνιακά, σφαιρικής κεφαλής,
µακριά σειρά για βίδες Torx

 Β008670938

 Β000970364

€ 187,00

€ 85,00



7212FG 

7213FG

7214FN 

Υποδήµατα σουέτ, διάτρητα,
µε ενισχυτικά επιθέµατα
στη περιοχή των δακτύλων
• Composite προστατευτικό δακτύλων
• Αντιδιεισδυτική ενδιάµεση σόλα
    composite fibre
• Πολυουρεθάνη µονής πυκνότητας

• Composite προστατευτικό δακτύλων
• Αντιδιεισδυτική ενδιάµεση σόλα
    composite fibre
• Πολυουρεθάνη µονής πυκνότητας

Υποδήµατα σουέτ, δικτυωτά
ενθέµατα υψηλού αερισµού

Υποδήµατα Nubuck action,
αδιάβροχα, µε ενισχυτικά
επιθέµατα στη περιοχή
των δακτύλων
• Composite προστατευτικό δακτύλων
• Αντιδιεισδυτική ενδιάµεση σόλα
    composite fibre
• Πολυουρεθάνη µονής πυκνότητας

Β072120035
Β072120036
Β072120037
Β072120038
Β072120039
Β072120040
Β072120041
Β072120042
Β072120043
Β072120044
Β072120045
Β072120046
Β072120047
Β072120048

Β072130035
Β072130036
Β072130037
Β072130038
Β072130039
Β072130040
Β072130041
Β072130042
Β072130043
Β072130044
Β072130045
Β072130046
Β072130047
Β072130048

Β072140035
Β072140036
Β072140037
Β072140038
Β072140039
Β072140040
Β072140041
Β072140042
Β072140043
Β072140044
Β072140045
Β072140046
Β072140047
Β072140048

€ 71,00

€ 71,00

€ 77,50



Ισχύς εντύπου απο 24/5/2017 εώς 31/12/2017. Στις τιµές δεν περιλαµβάνεται Φ.Π.Α.
Οι απεικονίσεις είναι µόνο για λόγους παρουσίασης. Η Beta Utensili S.p.A. διατηρεί το δικαίωµα να ενηµερώνει και να αναβαθµίζει τη σειρά προϊόντων της χωρίς ειδοποίηση.

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




