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SCH  
cikkszám

Fiókok
száma

Ral 2011 Ral 7016
Ral 5015 Ral 9006

Ral 9005
Ral 2011 Ral 3000 Súly

kg
nettó  

akciós árRal 7016 Ral 7016 Ral 7016 Ral 7016

S01BETA RSC24/5 24004050 24004057 24004056 24004052 24004059 24004051 24004053 60 188 600 Ft

S01BETA RSC24/6 24004060 24004067 24004066 24004062 24004069 24004061 24004063 62 196 500 Ft

S01BETA RSC24/7 24004070 24004077 24004076 24004072 24004079 24004071 24004073 63 208 500 Ft

S01BETA RSC24/8 24004080 24004087 24004086 24004082 24004089 24004081 24004083 66 230 200 Ft

RSC24 szerszámkocsi
• Új, ABS erősítésű munkalap

• Univerzális munkalap legurulásgátló peremmel és 8 csa-

varhúzótartó lyukkal

• A fiókok habgumival béleltek

• Beépített flakontartó (mindkét oldalon alkalmazható)

• Négy Ø 125 mm kerék: 2 rögzített és 2 forgó kerék (egy 

kerék fékezhető)

• Mindegyik fiókba maximum 4 db 1/4-es EVA habszivacs 

vagy ABS hőformált tálca helyezhető el

• Központi biztonsági zár elöl

A következő kiegészítőkkel bővíthető:

• fa munkalap

• perforált szerszámtartó panel

• lehajtható polc

• dokumentumtartó (antracitszürke vagy fekete)

• papírtekercstartó (antracitszürke vagy fekete)
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Vágáshoz, csiszoláshoz és nagyoláshoz ideális. Nagy 

teljesítményű motor (1400 W) – Változtatható fordulatszám. 

Csúszásmentes, ergonomikus markolat a nagyobb kényelemért 

és biztonságért. A lapos hajtóműfej lehetővé teszi a szűk helye-

ken végzett munkát. 

• Felvett teljesítmény: 1400 W

• Tápfeszültség: 220-240 V / 50 Hz

• Korong átmérő (korong nélkül szállítva): 125/115 mm

• Üresjárati fordulatszám: 3 000 - 10 000 fordulat/perc

• Felfogóméret: M14

• Gabalyodásmentes kábel hossza: 4 m

• Súly: 2,5 kg

1956 125-1400W sarokcsiszoló

• rozsdamentes acél tartály

• egyfokozatú by-pass motor

• tápfeszültség: 230/240 V

• frekvencia: 50/60 Hz

• legnagyobb teljesítmény: 1200 W

• szállított levegő mennyiség: 58 l/mp

• legnagyobb szívónyomás: 190 mbar

• max. tartálykapacitás: 20 liter, rozsdamentes acélból

• zajkibocsátás: <70 dB(A)

• Kábelhossz: 5 m

SZABVÁNY TARTOZÉKOK Ø 36 mm

• 1 flexibilis gégecső ergonomikus markolattal és 

levegőszabályozóval

• 2 merev hosszabbító cső

• 1 1 többfunkciós kefe padlóhoz és folyadékhoz

• 1 rés szívófej

• 1 papírzsák

SZŰRŐRENDSZEREK

• 1 felületi levegőszűrő betét 1900 cm² - 12 mikron névl.

• 1 habvédő szűrő PPI 45/PPI 30

1870I száraz-nedves porszívó

S01BETA Ft30 150
+ ÁFA

nettó akciós ár:

S01BETA Ft61 500
+ ÁFA

nettó akciós ár:
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1256 C21-1 bitkészlet
• 21 bit mágneses bittartóval, műanyag dobozban

• 1256LP  1,5-2-2,5 mm 

• 1256PH PH0-PH1

• 1256PZ  PZ0-PZ1

• 1256PE  0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm

• 1256TX  T4-T5-T6-T7

• 1256RTX  T8-T10-T15

• 4 mm 99 mm

1778SOS kés és cutter
• csipesszel és övbújtatós textil tokkal

• eloxált alumínium nyél

• biztonsági pengerögzítés

1750 olajozó-zsírzó

Popszegecshúzó, komplett négy cserélhető betéttel. 

1741B popszegecshúzó

S01BETA Ft10 900
+ ÁFA

nettó akciós ár:

S01BETA Ft5 540
+ ÁFA

nettó akciós ár:

S01BETA Ft9 270
+ ÁFA

nettó akciós ár:

S01BETA Ft7 990
+ ÁFA

nettó akciós ár:
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Mágneses négyszög, 90°, belső és külső szögekhez . Ideális cső vagy lapos 

részegységek rögzítésére

• 18 kg mágneses erő,

• 30° és 60° letörés

• a hatszögű lyuknak köszönhetően könnyeb leválasztani a mágnest a fémről

1860EI mágneses négyszög, 90°

• ideális cső vagy lapos részegységek rögzítésére

• 25 Kg mágneses erő

• nem igényel elemet, a BE/KI kapcsolás a belső mágnesek megdöntésével 

érhető el

• hatékony forgácsmentesítés a mágnesek KI helyzetbe állításával

1860SQ 45°/90° mágneses négyszög

Ideális cső vagy lapos részegységek rögzítésére. 

• 27 kg mágneses erő, hajlított imbuszkulccsal a rögzítési szög állításához, 

csapszeggel a 30°-45°-90°/270°-180° szög rögzítéséhez

• a hatszögű lyuknak köszönhetően könnyebb leválasztani a mágnest a fémről

• Ideális cső vagy lapos részegységek rögzítésére

• 27 kg mágneses erő, hajlított imbuszkulccsal a rögzítési szög állításához, 

csapszeggel a 30°-45°-90°/270°-180° szög rögzítéséhez

• a hatszögű lyuknak köszönhetően könnyeb leválasztani a mágnest a fémről

1860RG állítható mágneses négyszög

S01BETA Ft16 450
+ ÁFA

nettó akciós ár:

S01BETA Ft24 650
+ ÁFA

nettó akciós ár:

S01BETA Ft10 050
+ ÁFA

nettó akciós ár:
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42-részes készlet: 13 hatlapfejű dugókulcs, 18 csavarhúzóbetét, 

4 hajlított imbuszkulcs és 7 tartozék készlet műanyag dobozban. 

• C900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

• 900E/55 

• C900/25

• C900/20 50 mm

• C900/20L 100 mm

• C900/42 115 mm

• C900/30 150 mm

• 96  1,3-1,5-2-2,5 mm

• C900AD 

• 861LP  0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm

• 861PH PH1-PH2-PH3

• 861PZ  PZ1-PZ2-PZ3

• 861PE  3-4-5-6 mm

• 861TX  T10-T15-T20-T25-T30

903E/C42 BETA EASY dugókulcs készlet

Kinyomópisztoly, profi modell, alumíniumcső. 

1749A kinyomópisztoly

Kioldó nyomatékkulcs kétirányú racsnival 

jobb és bal oldali meghúzáshoz. 

meghúzási pontosság ± 6% 1/4“

605E/10 kioldó nyomatékkulcs

S01BETA Ft11 750
+ ÁFA

nettó akciós ár:

S01BETA Ft16 000
+ ÁFA

nettó akciós ár:

S01BETA Ft52 200
+ ÁFA

nettó akciós ár:
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• Két nagy zseb szerszámtartó gumipánttal

• Két ollótartó zseb elöl

• Két praktikus oldalzseb:

            - bal oldali zseben erős fémhorog a mérőszalagnak

            - dupla jobb oldali zseb zsinóros tasakkal és cipzárral

• Karabinerhorog a csaton a ragasztószalaghoz

• Állítható öv (70 ÷ 120 cm)

2005PA / E övtáska, üres, nylon, övvel

S01BETA Ft11 550
+ ÁFA

nettó akciós ár:


