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Racing System C55

Hogy megfeleljen az egyre inkább a minőség, a design és a személyre szabottság igényével
jelentkező piacnak, a Beta Utensili kifejlesztette a “Racing System C55” moduláris
műhelyberendezési rendszert, hogy lehetővé tegye Önöknek egy modern és a szükségleteknek
mindenben megfelelő munkahelyi környezet létrehozását.

Szervezettség
Egy ésszerűen szervezett munkaállás lehetővé teszi a
munkavégzés optimalizálását

Design
Igényes és lenyűgöző kivitel, hogy a munkahely
egy rendezett és kellemes környezetet
biztosítson
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Minőség

A legjobb „Made in Italy“ Beta
minőség a műhely berendezéséhez

Modularitás
A rendelkezésre álló hely és az igények
alapján összeállítható műhely
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C55

 055000000

Teljes műhelyberendezés összeállítás
A teljes összeállítás a következőkből áll:
- 1 ajtós szekrény (C55A1)
- 2 ajtós szekrény (C55A2)
- Munkapad (C55B/2)
- Munkapad csatlakozókkal (C55PRO B/2)
- 7 fiókos mobil szerszámkocsi (C55C7)
- Rögzített 2 fiókos modul (C55M2)
- Rögzített 7 fiókos modul (C55M7)
- Rögzített szervizmodul (C55MS)
- Polcos fal (C55/2PM)
- Szerszámtartó fal redőnnyel (C55PS)

C55A1

C55PS

3 magasságában állítható
belső tartórekesszel
rendelkező szekrények

a lyukacsos szerszámtartó
panelek elhelyezésére
előkészítve

 801 kg
C55M7

Beépített sűrített levegő csatlakozó
Ø 8 mm dobbal
Hosszúság: 10 m
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Alumínium fiók előlap a fiók teljes hosszán
átvezetett
gyorskioldó rendszerrel

C55M2

C55B PRO B/2

Zárral ellátott alumínium
redőny
a szerszámok védelme céljából

RO B/2
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C55A2

Gázrugós falipolcok
az ajtó nyitásának/zárásának
elősegítésére

C55C7

C55MS

C55B/2
Önhordó szerkezet

Áram csatlakozó
Schuko 16+10A
és EU 16+10A

A Beta hőformált tálcák
használatára
előkészített fiókok

Szerszámkocsi. A kezelő könnyen
előhúzhatja
a 2 rögzített és 2 elforgatható
kerék segítségével

Az egyenetlen
felületekhez alkalmazkodó
állítható tartólábak
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C55AB

C55/2PM

C55A2

 055000020

Műhelyberendezés összeállítás
Az összeállítás a következőkből áll:
- 2 ajtós szekrény (C55A2)
- Munkapad (C55B/2)
- Rögzített 7 fiókos modul (C55M7)
- Rögzített szervizmodul (C55MS)
- Polcos fal (C55/2PM)

 407 kg
C55M7

C55MS
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1616

760

C55PB/3

Műhelyberendezés összeállítás
 055000035

C55PS

Műhelyberendezés összeállítás
Az összeállítás a következőkből áll:
- Munkapad (C55B/2)
- 8 fiókos szerszámkocsi műhelyberendezéshez (C55C8)
- 2 nagy fiókos rögzített modul (C55M2)
- Redőnyös szerszámtartó fal (C55PS)
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C55B/2

 055000101

 055000111

A 2 változat a munkalap színében tér el egymástól

2 méteres munkapad műhelyberendezéshez
Ütésbiztos és szénhidrogéneknek ellenálló karcvédett PVC
réteggel bevont 2050x700 mm munkalap
• Furatok a 1599F/150 satu rögzítéséhez (külön kell megrendelni)
• 2 pad alatti modul
elhelyezésére előkészítve
• Állítható magasságú lábak

 100 kg

C55PRO B/2

 055000151

A 2 változat a munkalap színében tér el egymástól

2 méteres munkapad műhelyberendezéshez
Ütésbiztos és szénhidrogéneknek ellenálló karcvédett
PVC réteggel burkolt 2050x700 mm munkalap
Beépített elektromos csatlakozók és kábeldob:
• Schuko csatlakozó +16+10 A
• EU Plug csatlakozó 16+10 A
• Sűrített levegős csatlakozó Ø 8 mm tömlődobbal.
Hosszúság: 10 m
• Furatok a 1599F/150 satu rögzítéséhez
(külön kell megrendelni)
• 2 pad alatti modul
elhelyezésére előkészítve
• Állítható magasságú lábak

 105 kg
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 055000171

C55B/2,8

Munkapad
 055000261

 055000281

A 2 változat a munkalap színében tér el egymástól

2,8 méteres munkapad műhelyberendezéshez
Ütésbiztos és szénhidrogéneknek ellenálló karcvédett PVC
réteggel bevont 2850x700 mm munkalap
• Furatok a 1599F/150 satu rögzítéséhez
(külön kell megrendelni)
• 3 pad alatti modul
elhelyezésére előkészítve
• Állítható magasságú lábak

 122 kg

C55PRO B/2,8

 055000271

 055000283

A 2 változat a munkalap színében tér el egymástól

2,8 méteres munkapad műhelyberendezéshez
Levehető, 2050x700 mm, ABS réteggel burkolt munkafelülettel
Beépített elektromos csatlakozók és kábeldob
• Schuko csatlakozó +16+10 A
• EU Plug csatlakozó 16+10 A
• Sűrített levegős csatlakozó Ø 8 mm tömlődobbal. Hosszúság: 10 m
• Furatok a 1599F/150 satu rögzítéséhez (külön kell megrendelni)
• 3 pad alatti modul
elhelyezésére előkészítve
• Állítható magasságú lábak

 127 kg
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C55B-D4

 055000109

 055000119

A 2 változat a munkalap színében tér el egymástól

4 méteres kettős munkalap középső lábbal
4100x700 mm méretű, egy ütésálló és karcálló,
szénhidrogén tűrő PVC réteggel burkolva
• Furatok egy 1599F/150 típusú satu elhelyezésére
(külön kell megrendelni)
• Állítható magasságú lábak
• Kettős középső láb, 365x750 mm beépített
ajtós tartórekesz

980

40

 185 kg

217

1616

434
4100

10

1616

700

C55PRO B-D4
4 méteres kettős munkaasztal
Középső lábbal

Munkapad
 055000159

 055000179

A 2 változat a munkalap színében tér el egymástól

4100x700 mm méretű, egy ütésálló és karcálló,
szénhidrogén tűrő PVC réteggel burkolva
Beépített elektromos csatlakozók és kábeldob:
• Schuko+16+10A csatlakozó
• EU Plug 16+10A csatlakozó
• Sűrített levegős csatlakozó
Ø 8 mm tekercselő dobbal
Hosszúság: 10 m
• Furatok egy 1599F/150 típusú satu
elhelyezésére (külön kell megrendelni)
• Állítható magasságú lábak
• Kettős középső láb
365x750 mm beépített
ajtós tartórekesz

980

40

 190 kg
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C55B/G

C55B/GAA

Egyszerű láb műhelyberendezés
munkapadhoz

Egyszerű láb műhelyberendezés
munkapadhoz

Állítható magasságú lábakkal
700 mm

Állítható magasságú lábakkal

700 mm

700 mm

217 mm

434 mm

 28 kg

217 mm

 33 kg

jobb láb

jobb láb

bal láb

bal láb

C55B/GE

C55B/GDS

Schuko +16 +10 A és EU Plug 16 +10 A csatlakozóval
Állítható magasságú lábakkal

Állítható magasságú lábakkal

 055000104

 055000156

Láb elektromos aljzattal műhelyberendezés munkapadhoz

217 mm

 28 kg

jobb láb

 055000154

bal láb

 055000165

434 mm

 055000291

Egyszerű láb műhelyberendezés
munkapadhoz
700 mm

700 mm

940 mm

940 mm

700 mm

940 mm

940 mm

700 mm

217 mm

434 mm

 055000166

 055000105
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940 mm

940 mm

940 mm

940 mm

700 mm

434 mm

 37 kg

C55B PT/2

2 méteres munkalap
műhelyberendezéshez

Munkapad
 055000106

 055000116

A 2 változat a munkalap színében tér el egymástól

Ütésbiztos és szénhidrogéneknek ellenálló karcvédett PVC réteggel burkolt
2050x700 mm festett lemez munkalap
Hátsó kereszttartóval a modulok rögzítéséhez
Furatok a 1599F/150 satu rögzítéséhez, amit külön kell megrendelni

5
70
0

 43 kg
2050

C55B PT/2,8

2,8 méteres munkalap
műhelyberendezéshez

 055000266

 055000286

A 2 változat a munkalap színében tér el egymástól

Ütésbiztos és szénhidrogéneknek ellenálló karcvédett PVC réteggel burkolt
2850x700 mm festett lemez munkalap
Hátsó kereszttartóval a modulok rögzítéséhez
Furatok a 1599F/150 satu rögzítéséhez, amit külön kell megrendelni

5
70
0

 61 kg
2850

C55RB

Ütésbiztos és szénhidrogéneknek ellenálló
karcvédett PVC burkolat
2 méteres munkapadhoz

belső sarokhoz

2,8 méteres munkapadhoz

 055000195

 055000197

 055000196

1599F/150
párhuzamsatu munkapadhoz
Edzett pofák és vezetősín

L1

BxH

Ø

A Max

150 mm

125x62 mm

13 mm

200 mm

A MAX

Ø

L1
H

 015990150
B
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C55C7

 055000201

7 fiókos szerszámkocsi műhelyberendezéshez
7 fiók 588x367 mm, teleszkópos, csapágyazott
• 4 kerék Ø 100 mm, 2 rögzített (egyik fékkel) és 2 elfordítható
• Alumínium nyitórendszer, a szerszámkocsi teljes hosszában elhelyezve
• A fiókok habgumival béleltek
• Központi zár elől
• Hőformált tálcák elhelyezési lehetősége

 79 kg

70 mm
245 mm

C55C8

30 kg
40 kg

 055000206

8 fiókos szerszámkocsi műhelyberendezéshez
8 fiók 588x367 mm, teleszkópos, csapágyazott
• 4 kerék Ø 100 mm, 2 rögzített (egyik fékkel) és 2 elfordítható
• Alumínium nyitórendszer, a szerszámkocsi teljes hosszában elhelyezve
• A fiókok habgumival béleltek
• Központi zár elől
• Hőformált tálcák elhelyezési lehetősége

 81 kg

70 mm
175 mm
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30 kg
40 kg

Pad alatti modulok

C55M7

 055000203

7 fiókos rögzített modul
műhelyberendezéshez

7 fiók 588x367 mm, teleszkópos, csapágyazott
• Alumínium nyitórendszer, a fiók teljes hosszában elhelyezve
• A fiókok habgumival béleltek
• Központi zár elől
• Hőformált tálcák elhelyezési lehetősége

 78 kg

70 mm
245 mm

30 kg
40 kg

15

C55MS

 055000204

Rögzített szervizmodul
műhelyberendezéshez
• Beépített hulladéktartó
• Üreg a papírtekercstartó számára
• 1 rakodófiók 305x270 mm

 75 kg

C55CS

 055000208

Rögzített modul szelektív hulladékokhoz

• Kihúzható 588x465 méretű hulladék fiók, golyóscsapágyas teleszkópos vezetőkön
• 2 kihúzható nagy térfogatú belső tartály a hulladék szétválasztásához

 70 kg
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C55M2

Pad alatti modulok
 055000202

2 fiókos rögzített modul
műhelyberendezéshez

2 fiók 588x367 mm, teleszkópos, csapágyazott
• Alumínium nyitórendszer, a fiók teljes hosszában elhelyezve
• A fiókok habgumival béleltek
• Központi zár elől

 66 kg

C55MA

 055000205

2 ajtós rögzített modul
műhelyberendezéshez
• Zárral ellátva
• Magasságában állítható belső polccal

 75 kg

C55MDO

 055000210

Rögzített olajelosztó modul
• 2 tekercselőt tartalmaz 7m - 1/2” gumicsővel
• 2 digitális literszámlálóval rendelkező
pisztoly, automatikus cseppvédővel
- legnagyobb szállítási mennyiség:: 35 l/p
- viszkozitás: 8÷5000 mPas

 76 kg
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C55PS

 055000250

Redőnyös szerszámtartó fal műhelyberendezéshez

60 mm

• Függőlegesen mozgatható, zárral rendelkező alumínium redőny
• Levehető lyukacsos panel a szerszámok elhelyezéséhez
• Önhordó szerkezettel szállítva
• 50 horgos GPS készlettel
• 2 méteres munkapadhoz társítható

2050 mm

pg 23

160 mm

930 mm

 88 kg

 055000255

C55PP

 055000350

Redőnyös szerszámtartó fal és polc műhelyberendezéshez
• Függőlegesen mozgatható, zárral rendelkező alumínium redőny
• Gázos rugókkal rendelkező polc az ajtók nyitásának
és zárásának elősegítésére
• Fali panel a C55/1PF lyukacsos szerszámtartó panelek
elhelyezésére (külön kell rendelni)
• Önhordó szerkezettel rendelkezik, hogy társítani lehessen
a 2.8 méteres munkapadokhoz

 157 kg

2850 mm

300 mm

1000 mm
600 mm
400 mm

800 mm

60 mm

 055000355

160 mm
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pg 23

C55/2PM

Falak felszereléssel
 055000301

2 polcos fal műhelyberendezéshez

2050 mm

 80 kg

400 mm

300 mm

600 mm

C55/3PM

 055000300

3 polcos fal műhelyberendezéshez
3 gázos rugóval rendelkező polc az ajtók nyitásának
és zárásának elősegítésére
• Fali panel a C55/3PF lyukacsos szerszámtartó panelek
elhelyezésére (külön kell rendelni)
• Önhordó szerkezettel rendelkezik, hogy társítani lehessen
a munkapadokhoz

2850 mm
800 mm

60 mm

 132 kg

300 mm

1000 mm
600 mm
400 mm

1000 mm

1025 mm

60 mm

• 2 db 1024x400x300 mm méretű polc, az ajtók nyitásának és
zárásának megkönnyítésére gázrugókkal felszerelve.
• Fali panel 2050x620 mm, C55/2PF lyukacsos szerszámtartó
panelek számára (külön kell rendelni)
•Önhordó szerkezettel rendelkezik
• 2 méteres munkapadhoz társítható
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Tartozékok

C55LMP/1

 055000320

LED lámpa műhelyberendezéshez

• hosszúság: 1 m
• Praktikus rögzítés a polcos szekrény alá egy mágnespár segítségével
• BE/KI kapcsoló
• Beépített vezeték és 25 W transzformátor
• 1300 lumen

C55LMP/2

 1,2 kg

1000 mm

 055000322

2 LED lámpa a C55 műhelyberendezéshez
• hosszúság: 2 db egyenként 1 m-es lámpa, egymáshoz
csatlakoztatva
• Praktikus rögzítés a falipolc alatt egy mágnespár segítségével
• BE/KI kapcsoló
• Beépített 18 W vezeték és transzformátor
• 1300 Lumen

 055000309

Lyukacsos szerszámtartó
panel műhelyberendezéshez
• Lyukacsos panel 800x600 mm
a szerszámok elhelyezéséhez
• A C55/2PM szerkezethez társítható

600 mm

C55/1PF

 2 kg

pg 23

 5 kg
800 mm

C55/2PF

 055000310

• 2 lyukacsos panel 1024x600 mm a szerszámok
elhelyezéséhez
• A C55/2PM szerkezethez társítható
 12 kg

C55/3PF

600 mm

2 db lyukacsos szerszámtartó
panel műhelyberendezéshez

pg 23

2048 mm

 055000308

3 lyukacsos szerszámtartó
panel műhelyberendezéshez
 17 kg

600 mm

• 2 lyukacsos panel 1024x600 mm és
1 panel 800x600 mm a szerszámok elhelyezésére
• A C55/3PM szerkezethez társítható

pg 23

2848 mm
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C55AN

Belső sarkok
 055000181

 055000183

A 2 változat a munkalap színében tér el egymástól

Belső sarok műhelyberendezéshez

 32,4 kg

C55AN-PC

 055000182

Belső sarok műhelyberendezéshez,
papírtekercstartó üreggel

 055000184

A 2 változat a munkalap színében tér el egymástól

 34,6 kg

C55AN/PS

 055000191

Felső zárópanel
belső sarokhoz
482 mm

665 mm

482 mm

 2,4 kg
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Lemezszekrény

C55A2

 055000411

2 ajtós lemezszekrény
műhelyberendezéshez

1 ajtós lemezszekrény
műhelyberendezéshez

• 3 db állítható magasságú polc
• Zárral ellátva
• Hasznos belső méretek: 177x70x42 cm

• 3 db állítható magasságú polc
• Zárral ellátva
• Hasznos belső méretek: 177x42x42 cm
500 mm

500 mm

 50 kg

C55A1/R42
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800 mm

500 mm

2000 mm

2000 mm

m

 055000412

500 mm

500 mm

2000 mm

C55A1

 72 kg

C55A2/R70

Belső rakodópolc C55A1
szekrényhez

Belső rakodópolc C55A2 szekrényhez

400x400 mm

700x400 mm

 055000461

 055000462

ny

Szerszámtartó horog falhoz

KIT/GPS  088880119 GM
088880250

S55/12

S952/10

088880251
088880252
088880253
088880254
088880255

 088880421

55/S12
55/S12X
55AS/12
55MP/S12

 088880423

ST2P

Ø
6,5
9,5
13
16
19
25

 088880422

S1719BM

 088880404

S55/8

55/S8
55AS/8
55MP/S8

TSPP
SGN

 088880402

 088880405
1290N-1292N
1299N/PZ
1260N-1262N
1269N/PZ
1201N-1202N
1209N/PZ

1719BMA: Q-T-P-M-R
1719BMD: Q-T-P-M-R

S42/17

 088880428

S951/6
951/S6
951AS/S6X
951TX/S6

42/S17 - 42MP/S17
42/S17X - 42AS/17 - 142/S17

S1203/8

 088880430

1203/S8
1263/D8
1293/S8

 088880429

S96T/8

 088880420

SPG11

 088880910

n.8 Ø = 7 mm
n.2 Ø = 10 mm
n.1 Ø = 12 mm

 088880431

96T/S8
97TTX/S8
96T/AS8

96T/SPV

 000960958

96T/S11
97TTX/S11
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A színeidben tündöklő műhely!
Az RSC55 lehetőséget kínál arra, hogy a
munkapadok és a szerszámtartó falak redőnyeit
semleges (szürke) színben rendeljük meg, majd
személyre szabhatjuk magunknak a 7 különböző
ragasztószalag közül rendelhető színes függőleges
betétek segítségével

1. Rendeld meg a moduljaidat
semleges színben

2. Rendeld meg a függőleges betétet
Válaszd ki a színt az ízlésednek megfelelően,
vagy a vállalatod céges színei alapján

C55STR

színes ragasztószalag, 25 m

lehetővé teszi a függőleges betétek színének személyre szabását
a C55 műhelyberendezésnél
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2011

 055000901

9006

 055000902

3000

 055000903

5015

 055000904

1023

 055000905

6029

 055000906

9016

 055000907

1035

 055000909

Képzeld el és valósítsd meg...

Konfiguráld online a műhelyedet
3D nézetben

3D konfigurátor

www.beta-tools.com/rsc55en

step 1

Rajzold meg a falakat
Építsd meg a falakat a műhelyed méreteinek megfelelően.

step 2
Hozd létre a munkaállásodat
Jelöld ki és szereld össze a részegységeket,
adj életet a kompozíciódnak

step 3
Jelenítsd meg a 3D eredményt
A kompozíció azonnal megjelenik 3D nézetben, és
több szögből megtekinthető

step 4
Kérj egy árajánlatot
Nyomtasd ki a kompozíció részleteit
PDF formátumban, és mutasd meg a kedvenc
értékesítődnek, hogy adjon egy árajánlatot.

25

26

27

998011023

28

