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C24S/7-M
 024002037

CINZENTO
ANTRACITE

800

499,00 €

Carro com 7 gavetas

n°

5
1
1

70 mm
140 mm
210 mm

955 mm

• 7 gavetas (588x367 mm) com guias
de rolamentos de esferas
• Base das gavetas protegida por tapetes
de espuma de borracha
• 4 rodízios de Ø 125 mm:
2 fixos e 2 giratórios (um com travão)
• Fecho centralizado frontal de segurança
• Porta-garrafas lateral integrado.
• Possibilidade de aplicação do porta-rolos
modelo 2400S-R/PC

445 mm

25 kg
30 kg
30 kg

Superfície de trabalho em ABS.
58 kg

C50S
 050000301
 050000302
 050000303

740 mm

Parte frontal das gavetas em
nylon reforçado com fibra de
vidro.

INDISPENSÁVEL
NA SUA OFICINA!

400

312,00 €

Principais características:
• Plano de trabalho em termoplástico
• 3 gavetas (588x367 mm) com guias de
rolamentos de esferas, altura 70 mm
• Fundo das gavetas protegidos com tapetes
de borracha
• Fecho frontal centralizado
• Prateleira grande inferior protegida
por tapete de borracha resistente a óleo
• 4 rodízios, Ø 125 mm:
2 fixos e 2 giratórios (1 com travão)
• Capacidade estática de carga : 400 kg
• Capacidade de cada gaveta: 15 kg,
460 mm
distribuição uniforme
• Porta-rolos 2400S-R/PC pode ser aplicado a pedido
• Prateleira lateral rebatível pode ser aplicada
a pedido

5000MS
 050000901

34,30 €

Prateleira rebatível para bancada
de trabalho móvel C50S

• Para utilizar como superficie de trabalho adicional
• Dimensões: 425x378 mm, protegido por tapete
de borracha à prova de óleo e combustíveis
• Capacidade de carga: 20 kg

2

890 mm

Bancada de trabalho móvel com
3 gavetas

• Suporte lateral para chave
de fendas incluído
• Dois suportes laterais
para latas integrados
1150 mm

770 mm

440 mm

390 mm

3,4 kg

n°

3

70 mm

15 kg

38 kg
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5904VG/3M
 059040220

950,00 €

Seleção recomendada para os seguintes
items: C23ST - C24S - C24SA - C24SA-XL
- C24SL - C24SL/CAB - C37 - C39 - C39T C39SM - C39MD - RSC55 - C59 - C28

Conjunto de 130 ferramentas
várias em tabuleiro maleável

16

5

2

8

5

4
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45
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M15

M16

M153

M50

M55

M292

M208

M85

M234

M83

Nr. Peças/Descrição

16
5
1
1
8
5
1
1
1
1
5
3
1
1
5
8
5
4

11

Beta N.

chaves mistas, boca-luneta 6÷21 mm
42
chaves mistas, boca-luneta 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
42
alicate ajustável de charneira fechada 250 mm
1048
alicate de pressão 240 mm
1052
chaves macho sextavadas  2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm
96T
chaves para parafusos de perfil Torx®  T10-T15-T20-T25-T30
97TTX
chave de abertura variável com escala graduada 250 mm
tesoura de electricista
111
fita métrica 5 m
1128BMX
x - acto com lâmina divisível de 18 mm 170 mm
1692/5
chaves para parafusos de perfil Phillips®  3x75 - 3,5x100 - 4x125 1771
5,5x150 - 6,5x150 mm
1260
chaves para parafusos de perfil Phillips®  PH0x60 - PH1x80 1262
PH2x100 mm
1260N
chave para parafusos de perfil de fenda série curta  4x30 mm
1262N
chaves para parafusos de perfil Phillips® série curta  PH1x30 mm
860LP
bits para parafusos ranhurados, coloridos
 0,5x3 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5 - 1x5,5 - 1,2x6,5 mm
860PE
bits sextavados para aparafusadoras eléctricas, coloridos
860PH
 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
bits para parafusos Phillips®, coloridos  PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4 860PZ
bits para parafusos Phillips®, coloridos  PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4
bits para parafusos Torx®, coloridos  T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25- 860TX
T27-T30-T40

TR

M15
M16
M153
M153
M50
M55
M292
M292
M292
M292
M208
M208
M208
M208
M85
M85
M85
M85
M85

3

4

M134 M145

Nr. Peças/Descrição

Beta N.

TR

8 bits para parafusos invioláveis Torx®, coloridos
 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
1 porta-pontas magnético com punho 230 mm
1 chave de bits reversível 100 mm
1 extensão para porta-bits magnético 80 mm
1 adaptadores para aparafusadoras  1/4 -  1/4
2 escopros planos 100 - 200 mm
1 martelo para mecânico, tipo alemão 300 g
1 martelo com batentes plásticos intermutáveis Ø 35 mm
1 extensões com quadras macho e fêmea - 1/2” 125 mm
1 extensões com quadras macho e fêmea - 1/2” 250 mm
1 cardan com quadras macho e fêmea de 1/2”
1 cabo T corrediço, quadra de 1/2”
1 roquete reversível, quadra de 1/2” 
19 chaves de caixa sextavadas, quadra de 1/2”
 10÷24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm
1 alicates de corte diagonal  160 mm
1 alicates universais em cromado brilhante  180 mm
1 alicates de pontas semi-redondas com estrias  160 mm
1 alicates de freios interiores com pontas direitas  180 mm
1 alicates de freios interiores com pontas curvas  170 mm
1 alicates de freios exteriores com pontas direitas  175 mm
1 alicates de freios exteriores com pontas curvas  175 mm

860RTX

M85

851SR M85
860/55 M85
882P M85
892 M85
35 M234
1370 M234
1390 M234
920AN M83
920AN M83
920/25 M83
920/42 M83
920/55 M83
920A M83
1082GBM
1150GBM
1166GBM
1032
1034
1036
1038

M134
M134
M134
M145
M145
M145
M145

16,2 kg

M133
 024500133

M134
 024500134

48,30 €
3

M292
 024500292

60,00 €

4

3
 1082GBM 160 mm
 1150GBM 180 mm
 1166GBM 160 mm

 1082G 160 mm
 1150G 180 mm
 1166G 160 mm

650 g

56,00 €

750 g

111
250 mm
1128BMX
1692/5
5m
1771
170 mm

500 g

3
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C45/D

Mobiliário modular para oficina C45

Conjunto completo inclui:
• 1 módulo fixo com 7 gavetas (C45M7)
• 1 carro com 7 gavetas (C45C7)
• 1 módulo de serviço fixo (C45MS)
• 1 módulo fixo com 5 gavetas (C45M5)
• 1 módulo fixo com 2 portas (C45MA)
• 5 painéis de ferramentas perfurados (C45PF)
• 5 armários suspensos (C45PM)
• 7 suportes de parede, tipo largo (C45SL)
• 2 suportes de parede, tipo estreito (C45SS)
• 2 armários de ferramentas com
uma porta (C45AS1)

C45/DX

C45/DX
 045000075

3.890,00 €

Mobiliário modular para oficina C45/DX
• 1 tampo MDF com revestimento em aço inox
(C45PX/3-2,0MT)
• 1 tampo MDF com revestimento em aço inox
(C45PX/2-1,3MT)
• 1 canto completo independente com tampo
em MDF revestido a aço inox (C45CORNER/X)

572 kg

C45/EX
 045000078

1.399,00 €

Mobiliário modular para oficina C45/EX

• Módulo fixo com 7 gavetas e bancada de
trabalho em MDF com revestimento
em aço inox (C45M7A/X):
- 1 gaveta 1248x406 mm
- 6 gavetas 782x406 mm
- 5 gavetas 85 mm altura
- 1 gaveta 155 mm altura
- 1 compartimento com prateleira e porta

2000 mm

Conjunto completo incluindo:
• 2 painéis de ferramentas perfurados (C45PF)
• 2 armários suspensos (C45PM)
• 2 suportes de parede, tipo largo (C45SL)
• 1 suporte de parede, tipo estreito (C45SS)
• 1 Armário para ferramentas com uma porta (C45AS1)

m

5m

49

1960 mm

174 kg

4

2000 mm
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495
mm

C45/DW

2820 mm

3500 mm

C45/DW
 045000076

3.850,00 €

Mobiliário modular para oficina C45/DW
• 1 tampo em madeira laminada
(C45PW/3-2,0MT)
• 1 tampo em madeira laminada
(C45PW/2-1,3MT)
• 1 canto completo independente com tampo
em madeira laminada (C45CORNER/W)

568 kg

C45/EW
 045000079

1.350,00 €

Mobiliário modular para oficina C45/EW

• Módulo fixo com 7 gavetas e bancada
de trabalho em madeira laminada (C45M7A/W):
- 1 gaveta 1248x406 mm
- 6 gavetas 782x406 mm
- 5 gavetas 85 mm altura
- 1 gaveta 155 mm altura
- 1 compartimento com prateleira e porta

2000 mm

Conjunto completo incluindo:
• 2 painéis de ferramentas perfurados (C45PF)
• 2 armários suspensos (C45PM)
• 2 suportes de parede, tipo largo (C45SL)
• 1 suporte de parede, tipo estreito (C45SS)
• 1 armário para ferramentas com uma porta (C45AS1)

m

5m

49

1960 mm

173 kg

5

PROMOÇÃO 2020

C56PL O
 056000021

200

800 mm

230,00 €

500 mm

Bancada de trabalho rebatível,

versão leve

860 mm

• Leve, compacta, fácil de transportar
• Pega com revestimento em borracha para
fácil transporte.
• Pés anti-derrapantes.
• Capacidade estática de carga: 200 kg
• Tampo (800x500mm) em chapa de ferro
galvanizado, protegida por cobertura de
borracha à prova de óleo
e combustíveis (para utilização
apenas de 1 lado)

AINDA MAIS LEVE!
18,5 kg
1

2

910 mm

3

4

5

18,5 kg

4900-COVER C49
 049000930

19,90 €

Capa em nylon, para trolley
multiusos C49

CA49-G

 049000112
1002 mm

• Material: nylon
• Dimensões: 562 x 1002 x 592 mm

CX49-G

 049000102
592 mm

6

562 mm
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900/55Z
 009000882

27,00 €

Roquete reversível com quadra de 1/4”,
cromado

L

5°

• mecanismo de 72 dentes

R

15 dentes de
engrenagem

A
mm
ø
mm

L mm
126

Ø mm
25

A mm
23

ÂNGULO DE
ABSORÇÃO 5º

NOVO MECANISMO
DE 72 DENTES
CABEÇA MAIS
COMPACTA


1/4

90 g

900/C12MZ
 009000983





129,00 €

Jogo de 12 chaves de caixa sextavadas,
20 bits e 7 acessórios, em estojo metálico
com módulo soft
861LP
861PE
861PH
861TX
895/1
900
900/20
900/21
900/25
900/42
900BG/30
900/55Z






0,5-0,8-1-1,2 mm
3-4-5-6-8 mm
PH0-PH1-PH2-PH3
T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
1/4” - 1/4”
 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
50 mm
150 mm
115 mm
128 mm


 350x150x50 mm

910FTX/XL-C10
 009100976



109,00 €

Conjunto de 10 chaves de caixa para
parafusos com perfil Torx®, série
longa, em caixa de plástico

1,2 kg

CHAVES COM 200 MM
DE COMPRIMENTO

 E6-E7-E8-E10-E11
E12-E14-E16-E18-E20
 255x195x62 mm

1 kg
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1169G/D3
 011690073

40,90 €

Conjunto de 1 alicate universal,
1 alicate de pontas semi-redondas longas
e 1 alicate de corte, punhos em dupla
camada de PVC anti-derrapante,
acabamento industrial

O veio descentralizado permite
que o ponto de apoio fique mais
próximo do ponto de corte,
resultando num efeito de
alavanca melhorado.

1082G 160 mm

1166G 160 mm

1150G 180 mm

700 g

1169GBM/D3
 011690273

49,90 €

Conjunto de 1 alicate universal,
1 alicate de pontas semi-redondas longas e
1 alicate de corte, punhos bi-material,
acabamento industrial.

O veio descentralizado permite
que o ponto de apoio fique mais
próximo do ponto de corte,
resultando num efeito de
alavanca melhorado.

1082GBM 160 mm

1166GBM 160 mm

1150GBM 180 mm
760 g
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Lanterna de inspecção LED,
em alumínio anodizado robusto

NOVO DESIGN

1833 XS/1
 018330000

12,90 €

IP66

L

• Foco ajustável

100

1xAAA

1833 XS/2
 018330001

Not included

• autonomia: 5.0 h
• L 92 mm

33 g

14,10 €

2xAAA

200

Not included

• autonomia: 10.0 h
• L 133 mm

53 g

Lanterna LED de elevada luminosidade,
em alumínio anodizado robusto

IP66

• foco ajustável
• 2 níveis de luminosidade reguláveis

L

NOVO DESIGN

1833 S
 018330002

24,60 €

500

2xAA

 018330003

62 g

30,40 €

• autonomia: 7.5 h
• L 162 mm

 018330004

Not included

• autonomia: 10.0 h
• L 150 mm

1833 M

1833 L
• autonomia: 8.5 h
• L 196 mm

1833 XL

<15%

700

3xAAA

Not included

165 g

47,10 €

 018330005

<15%

1100

3xAA

Not included

300 g

59,00 €

• autonomia: 22.0 h
• L 300 mm

<15%

1500

3xD

Not included

420 g

1833 L/USB
 018330054

71,00 €

Lanterna LED de elevada luminosidade,
em alumínio anodizado robusto,
até 1200 lumens
• Foco ajustável
• 3 intensidades
• Autonomia: 3.0 horas
• Carregamento por USB-C
• Carregador não incluído

NOVO DESIGN

<15%

IP66

USB-C

L 240 mm

1200

RECARREGÁVEL
380 g
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1837F
 018370050

51,00 €

500

Lâmpada magnética articulada com
LEDs de alta luminosidade,
Em alumínio anodizado robusto,
até 500 lúmens

3xAA

Not included

NOVO DESIGN

L 460 mm

• Foco ajustável
• 2 intensidades
• Pilhas: 3xAA (não incluídas)
• Autonomia: 14.5 h
• Indicador de carga

IP66

300 g

1837F/USB
 018370060

80,50 €

600

Lâmpada recarregável, magnética,
articulada com LEDs de alta luminosidade,
Em alumínio anodizado robusto,
até 600 lúmens

IP66

USB-C

RECARREGÁVEL

NOVO DESIGN

L 460 mm

• Foco ajustável
• 2 intensidades
• Autonomia: 10.0 h
• Carregamento por USB-C

325 g

10
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1838S
 018380122

200

49,90 €

Lanterna LED de inspecção,
articulada e recarregável

• rotação de 180°
• corpo em borracha anti-derrapante
• gancho de suspensão duplo
• imans na base e atrás para melhor ajuste
• carregador (100-240V / 50-60Hz)
• tempo de carregamento: 4h
• autonomia: 2-7.5 h

4h

2-7.5h
Spot 5h

IP65

700


260x52x38 mm

EMISSÃO DE LUZ DUPLA
• FRENTE: 150/300/700 lumens
• CABEÇA (PONTO): 200 lumens

RECARREGÁVEL

180°

380 g

1838SLIM
 018380221

39,90 €

80

Lanterna slim de inspecção, 3-LED,
articulada e recarregável
• base magnética
• tempo de carregamento: 2.5h
• autonomia: 2-4h/ spot 3h

200

EMISSÃO DE LUZ TRIPLA
• FRENTE: 100/200 lumens
• ATRÁS: 180 lumens
• CABEÇA (PONTO): 80 lumens

2.5h

2-4h
Spot 3h

IP65


307x29x17 mm

RECARREGÁVEL
180

180

80 g

11

PROMOÇÃO 2020

1693

 016930020

74,00 €

20 m

Medidor de distância laser,
20 metros

IP54



MEDIÇÕES:
• medição de distância
• medição contínua ou medição mínima

DADOS TÉCNICOS
Amplitude de medição
Unidades de medida
Precisão de medição
Classe de laser
Pilhas

de 0,05 a 20m
m, in, ft
±1,5 mm (± 0.06 in)
2
AAA 2 x 1.5V

100 mm

• Função desligar (off) automática

23

mm

36 mm

80 g

1693M
 016930080

116,00 €

Medidor de distância laser,
multiusos, 80 m

IP54

80 m



MEDIÇÕES:
• medição de distância única
• medição contínua ou medição mínima
FUNÇÕES:
• adição/subtração
• medição de área
• medição de volume
• medição indireta
(função Pitágoras)
• medição de inclinação

DADOS TÉCNICOS
Amplitude de medição
Unidades de medida
Precisão de medição
Classe de laser
Memória
Pilhas

de 0,05 a 80m
m, in, ft
±1,5 mm (± 0.06 in)
2
99 unidades
AAA 2 x 1.5V

115 mm

• Função desligar (off) automática
• Bolsa de pano (incluída)
• Autonomia: até 4,000 medições

29

mm

48 mm

110 g
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7043

 070430001



62,00 €

Máscara com LCD de escurecimento automático,
para soldadura por eléctrodo, MIG/MAG, TIG e
plasma, alimentação através de células solares

• área do visor: 92x43 mm
• escurecimento: DIN 9-13, ajustável externamente
• proteção UV/IR
• tempo de escurecimento: 1/1000 s
• tempo de aclaramento: 0.1-1.0 s
• tempo de escurecimento ajustável
• on/off automático
• adequada para rebarbar
• forma optimizada para que o utilizador respire mais
facilmente com a máscara colocada

900 g

1144L
 011440050

Ø 4 ÷ 28 mm

19,50 €

Ferramenta para descarnar cabo,
com profundidade de lâmina ajustável,
para cortes longitudinais e transversais

70 g

1148P
 011480300

29,60 €

Alicate de descarnar,
auto-ajustável, com cortante

 5 - 12 mm

Ø max. 2 mm
CU/AL

0,2 ÷ 6,0 mm2

 0,2 - 6,0 mm2
105 g
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 016000008

 016000010

17,60 €

Chave de 4 bocas para operadores
de painéis de controlo

Chave de 8 bocas, com junta articulada,
para operadores de paineis de controlo

Chave para utilização em trabalhos de
manutenção de sectores indústriais diversos,
como sejam, eletricidade, hidráulica,
ventilação e gás

5 mm

6 mm

7-8 mm

9 mm

1/4”

3-5 mm 1,0x7 mm

24,20 €

Chave de 8 bocas, com rotação para fácil seleção da boca a
utilizar. Junta magnética articulada para aumento da força.
Quadra macho de 1/4’’ para utilização de sockets. Chave para
utilização em trabalhos de manutenção de sectores indústriais
diversos, como sejam, eletricidade, hidráulica, ventilação e gás.

5 mm

PH2

6-7 mm 8-9 mm 5-6 mm 6-7 mm 8-9 mm

2x 1/4”

75 g

9738

Detergente/desengordurante
multifunções

• Altamente lubrificante e protetor
• Adequado para fresagem,
mandrilagem, roscagem, perfuração,
trabalho manual e automático da
máquina
• Altamente resistente à oxidação
• Lavável com água. Isento
de solventes

097380040
097381040

• Detergente e desengordurante
para dissolver gordura, óleo,
silicone e cola
• Adequado para limpeza
de metal, plástico rijo,
cerâmica, aço e alumínio
• Livre de resíduos de óleo



4,67 €

097410040
097411040
400 ml

14

105 g

9741

Óleo de corte





3-5 mm 1/4” mm

4,59 €
400 ml
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 019960005

HYBRID

55,50 €

Pano isolante

500x500 mm

500 mm

500 mm

370 g



Luvas isolantes

HYBRID
Gr

L mm



9

410

019960109

10

410

019960110

93,50 €
93,50 €
442 g

1996SVG
 019960133

214,00 €

Teste pneumático
para luvas isolantes

• teste obrigatório conforme norma EN90603

HYBRID
500 g

15
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1898/K40
 018980004



2.690,00 €

Tanque manual de limpeza por recirculação de
componentes mecânicos, com aquecimento de
fluidos e bactérias

• sem os custos de eliminação de solventes
ou hidrocarbonetos
• utilizando o detergente ecológico Beta, à base de
enzimas e bactérias, permite que os resíduos de óleo sejam
removidos e eliminados dos componentes mecânicos
• a função enzimática ajuda a separar a parte
oleosa da parte sólida suja; as bactérias transformam essa
parte em dióxido de carbono e água, mantendo assim o
detergente regenerado

EFICAZ E AMIGO DO
AMBIENTE

SEM ELIMINAÇÃO
DE FLUIDOS!

Equipamento:
- escova de cerdas longas com ligação para mangueira
- com dupla ligação, para operar à esquerda e à direita
- grelha perfurada em aço inoxidável
- rodas com travões
- indicação da temperatura de funcionamento
e alerta de níveis mínimos

1000 mm

ACESSÓRIOS:
- 2 latas 20 l de detergente ecológico
e 2 packs de bacteria

m

0m

75

900 mm

DADOS TÉCNICOS
Capacidade máxima da bomba
Capacidade do tanque
Temperatura de funcionamento
Peso

10 l/min
40 l
+5°C ÷ +40°C
50 kg (vazio)

ATENÇÃO:
Países onde é autorizada a distribuição do artigo
1898/K40: Áustria, Bélgica, França (a partir de 2021),
Húngria, Itália, Países Baixos, Polónia, Portugal,
Espanha, Reino Unido.
50 kg
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1760DGT/2
 017600008

419,00 €

INCLUI
OSCILOSCÓPIO
DE 2 CANAIS



Multímetro digital automático, portátil,
com função de osciloscópio de 2
canais e gerador de forma de onda

199 mm

Inclui:
- pontas de prova para multimetro
- 2 pinças crocodilo BNC para osciloscópio
- pontas de prova para osciloscópio (1X e 10X)
- carregador de bateria
- bolsa de nylon
40

mm

98 mm

DADOS TÉCNICOS
Ecrã
2.8” cor TFT
Resolução
320 x 240 pixéis
Corrente
100V-240V AC, 50Hz-60Hz;
DC INPUT 5V DC-2A
Bateria
2 x 2600 mAh
Peso
624 g

ESPECIFICAÇÕES DO MULTÍMETRO
Teste: Voltagem, Corrente, Resistência,
Capacidade, Diodos e On-Off
Voltagem Máxima: 600V DC
Corrente Máxima: 10A DC
Resistência Máxima: 40MOHM
Capacidade Máxima: 100uF

ESPECÍFICAÇÕES DO OSCILOSCÓPIO
Horizontal
Largura de banda: 40MHz
Amplitude da amostragem de sinal: 250MSa/s (canal único) 125MSa/s (canal duplo)
Amplitude SEC/DIV : 5ns/div ÷ 500s/div 1,2,5 sequência vertical
Vertical
Amplitude VOLTS/DIV: 10mV/div÷10V/divat BNC input
Seleção analógica, limite de largura de banda, típico: 20MHz
Resposta baixa frequência (-3db): ≤10Hz a BNC
Precisão de ganho DC: ± 3% para modo de aquisição
Normal ou Médio, 10V/div ÷ 10 mV/div
Disparo
Tipo de disparo: Borda
Modo: Auto, Normal, Individual
Inclinação: Subida, Descida, Subida & Descida
Entrada de sinal: CH1, CH2
Entrada
Acoplamento: DC, AC ou GND
Fator de atenuação da ponta de prova: 1X, 10X, 100X, 1000X
Gerador arbitrário de formato de onda
Frequência de formato de onda:
Senoidal (1Hz÷25MHz), Quadrada (1Hz÷10MHz),
Rampa (1Hz÷MHz), EXP (1Hz÷5MHz)
Largura: 2.5Vpp (50Ω) - 5Vpp (alta impedância)
Impedância de saída: 50Ω
624 g
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1497KB/S3
 014970050

52,00 €

Kit de 3 ferramentas para remoção de
terminais eléctricos Knorr e Bremse
• 1 ferramenta para terminais baioneta
• 1 ferramenta para terminais de 2 polos
• 1 ferramenta dupla para terminais
de 4/6/12 polos

437 g

1497/S3
 014970400

12,10 €

1760DGT  017600005

Kit de 3 cabos para deteção de
sinal eléctrico
• 1 cabo com terminação direita
• 1 cabo com terminação 45°
• 1 cabo com terminação 90°
10 g

1760TMC
 017600710

519,00 €

IP54



Câmara termográfica de infravermelhos
Câmara termográfica compacta para medição
da temperatura sem contacto, adequada
para aplicações nas indústrias de construção,
mecânica, instalação eléctrica e aquecimento.
• amplitude de medição: -20 °C ÷ +600 °C
• ecrã LCD TFT, 2”, 240x320
• detetor, 32x32 pixels
• velocidade sequencial 7Hz
• sensibilidade térmica <347mK
• deteção automática de pontos quentes e pontos frios
registo de imagens em formato BMP (max. 100 imagens)
emissividade ajustável
• alimentação: 3 pilhas AAA alcalinas
• interface USB
• IP54
• banda espetral de infravermelhos: 6.5÷14µm
• fusão de imagem visível/infravermelhos: 0.5; 1; 2m
• opção de alarme, em função das temperaturas máxima e
mínima definidas

AMPLITUDE DE MEDIÇÃO:

-20 °C ÷ +600 °C

450 g
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1878 2
 018780002

2l

9,40 €

Tabuleiro de recolha de fluidos

H

• capacidade máxima: 2 L
• particularmente adequada para
mudança de óleo em scooters

l
2

H mm
85
280 g

1878 4
 018780004

4l

19,50 €

Tabuleiro de recolha de fluidos
portátil

H

• indicada para motociclos
• capacidade máxima: 4 L
• salpicos reduzidos

l
4

H mm
100
500 g

1878 8
 018780008

8l

10,60 €

Tabuleiro de recolha de fluidos

• altura apropriada para motociclos
• capacidade máxima: 8 L

H

l
8

H mm
110
500 g

1879/FUEL
 018790010

74,00 €

Extrator de fluidos com operação
manual 6 L

RESISTENTE A
HIDROCARBONETOS

550÷710 mm

Resistente a hidrocarbonetos

m

5m

23

235 mm

1,3 kg
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960T/C11

 009600031

 

125,00 €

Conjunto de chaves de caixa para
remoção/instalação de sensores
Inclui:
• 1 chave de caixa de sextavada de dupla entrada, tamanho 1” - 11/16”
(para sensores da pressão do óleo)
• 1 chave de caixa sextavada aberta, 29 mm, para sensores de oxigénio
• 1 chave de caixa bi-sextavada aberta, 27 mm, para injetores
• 1 chave de caixa sextavada aberta, 22 mm, para vacuostatos
• 1 chave de caixa sextavada aberta, 22 mm, 80 mm de comprimento,
para sensores de oxigénio
• 1 chave de caixa sextavada aberta, 22 mm, 90 mm de comprimento,
para sensores de oxigénio
• 1 chave de caixa sextavada aberta, 22 mm, compacta,
30 mm de comprimento, para sensores de oxigénio
• 1 chave de caixa sextavada aberta, 22 mm, compacta,
50 mm de comprimento, para sensores de oxigénio
• 1 chave de caixa sextavada e bi-sextavada aberta, 22 mm, compacta,
34 mm de comprimento, para sensores de oxigénio
• 1 chave de caixa sextavada compacta, 22 mm, forma tubular
• 1 macho M18x1.5
 330x270x25 mm

3,1 kg

1456/C8
 014560010

44,90 €

Kit de alinhamento para a junta da cabeça
Possibilita o rápido e preciso alinhamento da
junta da cabeça
Inclui:
• 1 par de pinos-guia M10x1.5, 60 mm
• 1 par de pinos-guia M10x1.5, 35 mm
• 1 par de pinos-guia M9x1.25, 55 mm
• 1 pega para remover pinos-guia
• 1 extensão para remover pinos-guia
 300x90x65 mm

1462CF-SN/C6
 014620026

650 g



83,00 €

Conjunto de 6 chaves de caixa sextavadas
para injectores
Tamanhos: 12-14-16-17-18-19

 275x182x64 mm

20
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1438DCT
 014380300



90,00 €

Ferramenta para remover
e instalar embraiagem de caixa
de 6 velocidades DCT

Utilização nos veículos das marcas Volvo,
Ford, Chrysler e Dodge

1,2 kg

1474E/VW2
 014740150

21,40 €

Extrator de bobinas de ignição, para
veículos do grupo VAG
para motores 1.0 - 1.2 - 1.4 - 2.0

200 g

1758B-RNT
 017580035

16,00 €

Encaixe de não retorno para funil
de combustível item 1758B
para motor Renault 1.5 dCi
1758B

 017580030

20 g

21

PROMOÇÃO 2020

1484PSA
 014840012

10,60 €

Ferramenta para instalação da correia
da bomba de água sem tensor
Para veículos do grupo PSA e Opel
motores 1.0 - 1.2

10 g

1485MRC/T
 014850315



21,10 €

Alavanca de tensão para correias
dos motores Mercedes
para motores M133 - M270

L 510 mm

L mm
510


T55

465 g

1485VLV/T
 014850320



43,20 €

Alavanca de tensão para correias
dos motores Volvo

L mm
420

22


T50-T60

 mm
15

L 420 mm

460 g

PROMOÇÃO 2020

1481K/S4
 014810400

17,60 €

Conjunto de 4 terminais de
bloqueio por clampagem

5/16” - 3/8” - 1/2”
e esférica

Tamanhos:
5/16”” - 3/8”” - 1/2”” e esférica

90 g

1482/2
 014820002



68,00 €

Chave para tampas de depósitos
de combustível

Ø mm
89÷200

 mm
16

Ø

1,6 kg

1529/PG
 015290010

43,20 €



Extrator de bomba de combustível
de alta pressão, para veículos
do grupo VAG

 mm
15-24



555 g
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1467TU
 014670090

1470PF
 014700200

39,60 €

Conector para tanques
de recuperação de líquido dos travões



44,90 €

Ferramenta para substituir cilindros
dos travões de tambor

• adaptável a 90% dos modelos de tanque disponíveis
• para utilização conjunta com item Beta 1467LF

Garras permanecem abertas,
para fácil substituição do cilindro

A

A mm
25÷140

1467LF  014670100
600 g

1471GF
 014710310

250 g

1528

 015280000

8,00 €

Par de ganchos moldáveis para suporte
de pinças de travão para susbtituição de
pastilhas

 mm
17

104,00 €



Extrator de aperto automático
para discos de travão
A min÷Max mm
170÷380

 mm
19

A

Max 5 kg

50 g

24

 480x240x60 mm

4,8 kg

PROMOÇÃO 2020

728L/S3

 007280393



93,00 €

Conjunto de 3 chaves de impacto
 30-32-36 mm

2,2 kg

437K/9

 004370029



49,70 €

Jogo de ferramentas para reparação de roscas
machos e fêmeas dos parafusos de rodas
• Permite que a rosca original seja reparada e retificada
Componentes do kit:
• Machos:
  M12x1.25 - M12x1.5 - M12x1.75 - M14x1.5
• Caçonetes
  M12x1.25 - M12x1.5 - M14x1.5

 mm
12 - 24
 161x123x50 mm

437K/10

 004370030



77,00 €

Kit para reparação de roscas danificadas
nos sensores de oxigénio M18x1.5
Inclui:
• 1 pino piloto M18
• 1 macho M18x1.5
• 1 macho M20x1.5
• 5 anilhas roscadas M18x1.5
• 1 ferramenta para anilhas

 mm
13 - 27
 190x105x40 mm

437K/12

 004370032

550 g

800 g



65,50 €

Jogo de ferramentas para reparação
de veios roscados

Permite que a rosca original seja rectificada e preparada
Tamanhos incluídos:
• Sistema métrico:
M16x1.0 - M16x1.5 - M20x1.0 - M20x1.5 M22x1.5 - M24x1.5 - M24x2.0 - M27x2.0
• Em polegadas (Inch):
3/4x16 - 3/4x20 - 13/16x20 - 27/32x20

 mm
32 - 35
 220x118x52 mm

840 g
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3070BE/K

 030700250



1.830,00 €

Equilibrador de rodas manual eletrónico,
portátil
 quilibrador manual com microprocessador (sem motor) para
E
equilibrar rodas de aço ou liga leve de automóveis e motociclos.
• compacto e fácil de transportar, para utilização em oficinas,
camiões e pistas de corridas
• pode ser montado numa bancada de trabalho ou numa parede
• o software inclui todos os programas de correção de
desequilíbrio, leitura das posições com pesos adesivos (ALUS),
pesos escondidos atrás dos raios (SPLIT) e otimização
do equilibrio
• pode ser utilizado com suporte giratório Beta 3070BE/S
(opcional)

COMPACTO E
PORTÁTIL

L

H

ACESSÓRIOS:
• régua graduada flexível
• porca com manivela
e 3 cones Ø 45 ÷ 110 mm

DADOS TÉCNICOS
Corrente
Potência nominal
Rotação
Margem de erro
Largura roda
Peso máximo da roda

L1

H mm
200

L mm
381,5

L1 mm
646

115-230V AC ou 12-24V DC
0.15 kW
100 rpm
1 gr
1.5” ÷ 20” (40÷ 510 mm)
max 75 kg
14,5 kg
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3070BE/F

 030700202

939,00 €

Flange universal para rodas de motociclos,
Ø 40 mm, para equilibrador de rodas 3070BE/K
Para utilização em rodas com furo central
Ø 15 ÷ 35 mm, e jantes com calço até Ø 68 mm

4,5 kg

3070BE/B

3070BE/S

 030700201

 030700203

699,00 €

Kit de 8 buchas para alinhar rodas
de motas com equilibrador 3070BE/K

Suporte giratório para equilibrador
manual eletrónico portátil 3070BE/K

Para utilização nos seguintes diâmetros:
28 - 25 - 22 - 20 - 19.05 - 17 - 16 - 15

Permite que o equilibrador seja fixado na
parede ou numa bancada de trabalho,
pelo que requer um reduzido espaço de
instalação

280 mm

999,00 €

514 mm

10,8 kg

1,2 kg
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1551/C20
 015510020




102,00 €

Kit de ferramentas para extração das
cabeças dos amortecedores
Inclui:
• 7 chaves de caixa sextavadas:
16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24
• 1 extensão para chave de caixa 120 mm
• 3 bits fêmea de fenda: 8x5 - 8x6 - 11x8
• 1 bit fêmea sextavadas 10 mm
• 1 bit macho XZN(R) M10
• 1 bit macho Torx(R) T50
• 4 bits machos sextavadas: 5- 6 - 7 - 8
• 1 extensão para porta-bits 95 mm
• 1 extensão para porta-bits 190 mm
 320x245x71 mm

2,6 kg

1552/C9
 015520020



75,00 €

Kit de desmontagem dos amortecedores
e dos braços de suspensão e direção
Possível utilizar em versão simples ou dupla para
desmontgem dos braços de suspensão e direção
duplos de veículos do grupo VAG
 mm
13

 195x140x40 mm

1558/C13
 015580200

135,00 €

Ferramenta para anel retentor interno e externo,
operada por parafuso

1 kg

 

Encabadouro quadrado permite a aplicação de uma
força elevada em ambas as condições de operação
Pontas fornecidas:
• direita Ø 2.5 - 3 - 3.5 - 3.8 mm
• 45°: Ø 2,5 - 3 - 3,5 - 3.8 mm
• 90°: Ø 2.5 - 3 - 3.5 - 3.8 mm

 Ø mm
5,5÷77

28

 Ø mm
5,5÷77

 330x220x45 mm

1,8 kg

PROMOÇÃO 2020
Conjunto de 4 capas para rodas em nylon

• preserva e protege de riscos e poeiras
• previne deterioração precoce da borracha dos pneus
de verão/inverno armazenados
• com pegas para fácil transporte
• em nylon, lavável

4x

IDEAL PARA
ARMAZENAGEM
DAS RODAS

Icon identificador da roda
(direita/esquerda frente ou
direita/esquerda traseira)

973 14-18

 009730014

62,50 €

Adequadas para as seguintes jantes:
14” ÷ 18”” item número 009730014
19” ÷ 22”” item número 009730019

973 19-22

 009730019

69,00 €

1367/K10
 013670200

104,00 €

Jogo de punções para instalação
de sensores de estacionamento
Tamanhos incluídos:
• 17 - 18 - 18.2 - 19 - 20 - 2
2.5 - 24 - 26 - 26.7 - 32 mm



ORIFÍCIOS
PERPENDICULARES,
SEM REBARBAS

 mm
12
 190x130x58 mm

645 g
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1360G
 013600000

1479LV/S3
 014790100

48,30 €

Martelo anti-recuo em borracha suave, para
instalação de juntas e componentes delicados

Kit 3 alavancas multiusos em metal

As faces extremamente suaves deformam-se
para absorver o impacto, prevenindo danos nos
componentes a trabalhar

L mm
280

19,50 €

Tamanhos:
1479LV/1: 10x12 mm
1479LV/2: 4.8x9.6 mm
1479LV/3: 2.8x6 mm

Ø mm
72

114 g

1479ML/B17
 014790700

Ø

670 g

42,10 €

Kit de 17 alavancas multiusos em
plástico

1479LB/C5
 014790150

66,50 €

Kit de 5 extratores de cavilhas
em metal

PARTICULARMENTE
RECOMENDADO
PARA TRABALHOS
DE PRECISÃO

 215x165x50 mm

30

770 g

 130x205x30 mm

250 g
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3003PRO

 030030150

DURÁVEL E
ERGONÓMICA

209,00 €

Esteira em plástico à prova
de embates

Max kg

200

Completa com:
• almofada ergonómica para cabeça
• protetor suave de costas
• rodízios com rolamentos duplos para utilização
em superfícies irregulares
• 1 rodízio
• 2 medidas de ajuste de altura: 38 ou 76 mm
• 2 Lâmpadas LED portáteis (250 lumens)
com fixação magnética
• Capacidade máxima: 200 kg
• Peso: 7.7 kg

LÂMPADA LED DUPLA
COM ÍMAN
L1

H min mm
170

H Max mm
230

L mm
1040

L1 mm
570

H
L

7,7 kg

3003PRO/SP

 030030151

57,00 €

3003PRO/PM

 030030152

6,30 €

Suporte de parede para esteira
3003PRO

Suporte magnético para
ferramentas, para esteira 3003PRO

Pode ser montado em paredes,
sistemas de elevação, armários ou
outros equipamentos, permitindo
assim a fixação da esteira através
de um sistema rápido com fecho de
segurança

Pode ser aplicado nas jantes
das rodas da esteira,
para reter pequenas peças

110 mm
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3003C

 030030100

2254SM

 022540033

140,00 €

41,30 €

Esteira em plástico à prova de embates

Esteira em espuma EVA

Completa com:
• acabamento tipo carbono nas zonas da cabeça e lombar
• placas em metal na parte superior para fixar acessórios metálicos
• 6 rodízios em borracha, 79 mm de diâmetro
• Capacidade máxima: 120 kg
• Peso: 5.5 kg

Duplo acabamento:
• 1 lado em espuma EVA suave
• 1 lado em carbono rígido para melhorar deslizamento

Max kg

40

10

1050 mm

160 mm

120

mm

33

mm

460 mm

520 mm

5,5 kg

3026/SA

 030260510

670 g

3026/SAM

80,00 €

 030260515

Suporte de rolamentos de rodas
para macacos de fossas

112,00 €

Suporte para amortecedores para
macacos de fossas

• para trabalhos de manutenção em rolamentos ou
substituição de amortecedores
• pode ser adaptado aos macacos de fossas hidráulicos
3026 0,3 e 3026 0,5

• para apoiar amortecedor quando
o braço de suspensão é removido
• suporte de amortecedor, diâmetro máximo 80 mm,
mais adaptador para diâmetros máximos de 60 mm
• pode ser adaptado aos macacos de fossas hidráulicos
3026 0,3 e 3026 0,5
3026 0,3 - 3026 0,5

Ø
30,4 mm

32
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Ø
30,4 mm

2,5 kg
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8181 6/S4
 081810906

61,00 €

4x

L2

L1
L

Conjunto de 4 cintas de roquete,
LC 1000kg, em mochila de poliéster
impermeável

35 mm

Ganchos simples
Largura da cinta: 35mm
Comprimento total: 6 m

EN 12195-2

Lm
6

L1 mm
400

L2 mm
5600
4 kg

8182 8,5/S2
 081821985

58,00 €

2x

L2

L1
L

Conjunto de 2 cintas de roquete,
LC 2000kg, em mochila de poliéster
impermeável

50 mm

Ganchos simples
Largura da cinta: 50mm
Comprimento total: 8,5 m

EN 12195-2

Lm
8,5

L1 mm
400

L2 mm
8100
5,5 kg

8190 10
 081900010

8190B 8X3,5

56,00 €

 081901308

Tensor de correntes com roquete
e 2 ganchos, Grau 8

 Ø mm
8

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
• fator de segurança: 2
• tratamento térmico:
endurecido e temperado
• código de identificação
CERTIFICADOS DISPONÍVEIS
• Especificações técnicas
• Relatório de ensaio
UNI EN10204 tipo 2.2
• Certificado de inspecção
UNI EN10204 tipo 3.1

LC daN
4000

Lm
3,5

kg
6

8190B 10X3,5
 081901310
 Ø mm
10

171,00 €

LC daN
6300

Lm
3,5

kg
9,8

Lingas de corrente

L

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• fator de segurança: 2
• tratamento térmico: endurecido e temperado
• etiqueta de identificação
CERTIFICADOS ANEXOS
• Certificado do fabricante
CERTIFICADOS DISPONÍVEIS
• Relatório de ensaio UNI EN10204 tipo 2.2
• Especificações técnicas”

EN 12195-3

 Ø mm
8
10

122,00 €

LC daN
4000
6300

5,5 kg
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7362B

0-GRAVITY

69,50 €



Sapato para utilização profissional,
em tecido de malha de rede,
altamente respirável,
com aplicações em TPU
Suporte de estabilidade no calcanhar,
rebordo elástico no tornozelo e sola
em EVA com rasto em borracha
nitrílica resistente

EU UK

39
6 073620039
40 6,5 073620040
41
7 073620041
42
8 073620042
43
9 073620043
44 10 073620044
45 10,5 073620045
46 11 073620046
47 12 073620047
48 13 073620048
EN 20347
2012

• Sem biqueira reforçada
• Sem palmilha anti-perfuração

7363N

O1 FO HRO SRC

INCRIVELMENTE LEVE:
peso aproximado para
tamanho 42: 330 g



73,50 €

Sapato para utilização
profissional, em tecido de malha
de rede, impermeável, com
aplicações em TPU
Suporte de estabilidade no
calcanhar, rebordo elástico no
tornozelo e sola em EVA com rasto
em borracha nitrílica resistente

EU UK

39
6 073630039
40 6,5 073630040
41
7 073630041
42
8 073630042
43
9 073630043
44 10 073630044
45 10,5 073630045
46 11 073630046
47 12 073630047
48 13 073630048
EN 20347
2012

• Sem biqueira reforçada
• Sem palmilha anti-perfuração

O2 FO HRO SRC

0-GRAVITY

7431P

5,40 €

Dois pares de meias até ao
tornozelo, com textura respirável.
Um par em cor em preto/laranja,
outro par em cor preto/cinzento.
• Apoio elástico no peito do pé
• Anatómicas
• Reforços em nylon e algodão na sola e calcanhar
• Sola em nylon com fibra natural de bambu

34



M 39-42
L 43-46



074310102
074310104
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7528

38,60 €

7529

30,80 €

Jeans de trabalho elásticos
98% algodão denim, 2% elastano, 10 oz.

Calções de trabalho em ganga elástica
98% algodão denim, 2% elastano, 10 oz.

• Pré-lavado
• Dois bolsos frontais grandes
• Dois bolsos traseiros
• Bolso lateral esquerdo grande
com fecho em velcro e bolso
para ferramenta pequena
• Bolso para régua e laçada
para martelo

• Pré-lavado
• Dois bolsos frontais grandes
• Dois bolsos traseiros
• Bolso lateral esquerdo grande com
fecho em velcro e bolso para ferramenta
pequena
• Bolso para régua e laçada
para martelo

SLIM FIT

SLIM FIT



XS
S
M
L
XL
XXL
XXXL





075280046
075280048
075280050
075280052
075280054
075280056
075280058

7575N

XS
S
M
L
XL
XXL
XXXL



075290046
075290048
075290050
075290052
075290054
075290056
075290058

51,90 €

Colete em tecido softshell
90% nylon, 10% tecido elástico,
250 g/m2
• Fecho de correr na frente
• Dois bolsos na cintura com fecho de correr
• Bolso exterior no peito com fecho de correr vertical



S
M
L
XL
XXL
XXXL



075750301
075750302
075750303
075750304
075750305
075750306
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7547BL

17,90 €

Polo de três botões
100% algodão, 200 g/m2,
azul


XS
S
M
L
XL
XXL
XXXL



075470200
075470201
075470202
075470203
075470204
075470205
075470206

7547G

17,90 €

Polo de três botões
100% algodão, 200 g/m2,
cinzento


XS
S
M
L
XL
XXL
XXXL



075470300
075470301
075470302
075470303
075470304
075470305
075470306

7547N

17,90 €

Polo de três botões,
100% algodão, 200 g/m2,
preto


XS
S
M
L
XL
XXL
XXXL
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075470400
075470401
075470402
075470403
075470404
075470405
075470406
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7549BL

11,70 €

T-shirt de trabalho,
100% algodão, 150g/m2,
azul


XS
S
M
L
XL
XXL
XXXL



075490200
075490201
075490202
075490203
075490204
075490205
075490206

7549G

11,70 €

T-shirt de trabalho,
100% algodão, 150g/m2,
cinzento


XS
S
M
L
XL
XXL
XXXL



075490300
075490301
075490302
075490303
075490304
075490305
075490306

7549N

11,70 €

T-shirt de trabalho, 100% algodão,
150g/m2, preto


XS
S
M
L
XL
XXL
XXXL



075490400
075490401
075490402
075490403
075490404
075490405
075490406
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9565T

 095650200

9565S

 095650300

255,00 €

110,00 €

Bidão em chapa de aço, com
assento em imitação de cabedal
amovível

Mesa bidão em chapa de aço, com
tampo em bétula envernizada
Fornecido com um KIT duplo de
tubos de espaçamento (7cm ou
20cm) para ajuste vertical

 h 95

108 cm - Ø 70 cm

 h 60 cm - Ø 38 cm

18,2 kg

9565K

 095650500

6 kg

475,00 €

Mesa bidão com
dois assentos

30,2 kg
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 095650100

299,00 €

Cinta



Tampa

Bidão Barbecue Grill, em chapa de aço, com
grelha, braseira, tampa e cinta de fecho
Grelhador em aço cromado (em conformidade com o Decreto
Ministerial Italiano 21/02/73 e Norma EC 1935/2004 referente
a materiais em contacto com alimentos), com pegas e pés.

Grelha
Cesto
Bidão

 h 88 cm - Ø 59 cm

22 kg

9565ICE

 095650400

119,00 €

Bidão para gelo, em chapa de aço

• Com tampa e recipiente anti-riscos, certificado para utilização com alimentos
• O interior do bidão está revestido com tinta anti-ferrugem resistente à água
• O compartimento de armazenagem pode levar gelo,
para arrefecimento de garrafas e latas

 h 60 cm - Ø 38 cm
6 kg
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Beta Utensili S.p.A.
Via Volta 18
20845 Sovico (MB)
Tel. 039.2077.1
Fax 039.2010742
www.beta-tools.com
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Imagens meramente indicativas. A Beta Utensili S.p.A. reserva-se o direito de actualizar ou modificar a sua gama de produtos sem aviso prévio.

