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Racing System C55

No sentido de dar resposta aos requisitos de um mercado cada vez mais exigente
no que se refere à qualidade, design e especificidade, a Beta Utensili desenvolveu
o “Racing System C55”, mobiliário modular para oficina à medida das suas necessidades,
permitindo-lhe criar um espaço de trabalho moderno.

Organização

Um posto de trabalho organizado,
sinónimo de trabalho optimizado

Design

Acabamentos perfeitos para um posto
de trabalho organizado e atractivo
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Qualidade

A melhor qualidade
italiana BETA para
equipar a sua oficina

Modularidade

Mobiliário modular para oficina,
adequado ao seu espaço
e às suas necessidades
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C55

 055000000

Mobiliário para oficina
Conjunto completo incluindo:
• Armário de uma porta (C55A1)
• Armário de duas portas (C55A2)
• Bancada de trabalho (C55B/2)
• Bancada de trabalho com tomadas (C55PRO B/2)
• Carro com 7 gavetas (C55C7)
• Módulo fixo com 2 gavetas de arrumação (C55M2)
• Módulo fixo com 7 gavetas (C55M7)
• Módulo de serviço fixo (C55MS)
• Painel de ferramentas com armários suspensos (C55/2PM)
• Painel de ferramentas com persiana (C55PS-O)

C55A1

C55PS

Armários com 3 prateleiras interiores,
ajustáveis na vertical

Painéis perfurados para ferramentas

 801 kg
C55M7

Tomada de ar comprimido com enrolador
integrado Ø8 mm, comprimento 10m.

4

Gaveta com puxador em alúminio e sistema de
abertura rápida em toda a extensão

C55M2

C55B PRO B/2

Gaveta com puxador em alúminio e
sistema de abertura rápida em toda a
extensão
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C55A2

Armários suspensos equipados com
amortecedores de gás para fácil
abertura/fecho das portas

C55C7

C55MS

C55B/2
Estrutura

Tomada Schuko 16+10A
e tomada EU 16+10A

Gavetas adequadas para módulos
standard

Carro de ferramentas com 2 roletes fixos
e 2 móveis, fácil de movimentar

Pés ajustáveis, adequados para
superficies irregulares
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C55AB

C55/2PM

C55A2

 055000020

Mobiliário para oficina
Módulo incluindo:
• Armário de duas portas (C55A2)
• Bancada de trabalho (C55B/2)
• Módulo fixo com 7 gavetas (C55M7)
• Módulo de serviço fixo (C55MS)
• Painel de ferramentas com armários
suspensos (C55/2PM)

 407 kg
C55M7

C55MS

C55B/2
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1616

760

C55PB/3

Bancada de trabalho de oficina
 055000035

C55PS

Mobiliário para oficina

Conjunto inclui:
• Bancada de trabalho (C55B/2)
• Carro com 8 gavetas (C55C8)
• Módulo fixo com 2 gavetas (C55M2)
• Painel de ferramentas com persiana (C55PS)
2050

930
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C55B/2

 055000101

 055000111

Bancada de trabalho As duas versões diferenciam-se pela coloração da bancada de trabalho
com 2 m de comprimento
Bancada (2050x700 mm) com tampo revestido a PVC
anti-riscos e anti-impacto, resistente a hidrocarbonetos
• Furos para fixação de torno (1599F/150, opcional)
• Predisposição para o alojamento
de 2 módulos sob a bancada
• Pés com regulação vertical

 100 kg

C55PRO B/2
Bancada de trabalho com 2 m
de comprimento

 055000151

As duas versões diferenciam-se pela coloração da bancada de trabalho

Bancada (2050x700 mm) com tampo revestido a PVC
anti-riscos e anti-impacto, resistente a hidrocarbonetos
Fichas e rolo integrado:
• Tomada Schuko+16+10A
• Tomada EU 16+10A
• Tomada do ar comprimido e enrolador integrado,
Ø 8 mm. Comp: 10 m
• Furos para fixação de torno (1599F/150, opcional)
• Predisposição para o alojamento
de 2 módulos sob a bancada
• Pés com regulação vertical

 105 kg
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 055000171

C55B/2,8

Bancada 2.8 m comprimento

Bancada
 055000261

 055000281

As duas versões diferenciam-se pela coloração da bancada de trabalho

Bancada de trabalho (2850x700 mm) com tampo revestido
a PVC anti-riscos e anti-impacto, resistente a hidrocarbonetos
• Com furos para fixação do torno (1599F/150, extra opcional)
• Predisposição para o alojamento de 3 módulos sob a bancada
• Pés com regulação vertical

 122 kg

C55PRO B/2,8

Bancada 2.8 m comprimento

 055000271

 055000283

As duas versões diferenciam-se na cor do tampo

Bancada de trabalho (2850x700) com tampo revestido
a PVC anti-riscos e anti-impacto, resistente a hidrocarbonetos
Fichas e rolos integrados:
• Tomada Schuko+16+10A
• Tomada 16+10A
• Tomada de ar comprimido e enrolador integrado Ø 8 mm.
Comprimento: 10 m
• Furos para fixação de torno (1599F/150, opcional)
• Predisposição para o alojamento
de 3 módulos sob a bancada
• Pés com regulação vertical

 127 kg
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C55B-D4

 055000109

 055000119

As duas versões diferenciam-se pela coloração da bancada de trabalho

Bancada de trabalho dupla com 4 m
de comprimento e módulo central

Bancada em chapa metálica (4100x700 mm) com tampo revestido
a PVC anti-riscos e anti-impacto, resistente a hidrocarbonetos
• Furos para fixação de torno (1599F/150, opcional)
• Pés com regulação vertical
• Apoio central duplo com armário e porta de correr, 365x750 mm

980

40

 185 kg

217

1616

434
4100

10

1616

700

C55PRO B-D4

Bancada
 055000159

 055000179

As duas versões diferenciam-se pela cor do tampo

Bancada de trabalho dupla com 4 m de comprimento
e módulo central
Bancada em chapa metálica (4100x700 mm)
com tampo revestido a PVC anti-riscos e anti-impacto,
resistente a hidrocarbonetos
Tomadas e enrolador embutidos:
• Tomada Schuko+16+10A
• Tomada UE 16+10A
• Tomada de ar comprimido.
Enrolador incorporado com mangueira
de Ø 8 mm. Comprimento: 10 m
• Furos para fixação de torno (1599F/150,
opcional)
• Pés com regulação vertical
• Apoio central duplo com armário e porta
de correr, 365x750 mm

980

40

 190 kg

217

1616

434

1616

700

4100
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C55B/G

C55B/GAA

Perna para bancada de trabalho

Perna com enrolador para bancada
de trabalho

Pés com regulação vertical
700 mm

700 mm

Enrolador Ø 8 mm. comprimento: 10 m
Pés com regulação vertical

700 mm

217 mm

434 mm

 28 kg

 33 kg

217 mm

perna direita

perna direita

perna esquerda

perna esquerda

C55B/GE

C55B/GDS

 055000104

 055000156

Perna com tomadas para bancada
de trabalho

217 mm

217 mm

 28 kg

perna direita
 055000154

perna esquerda

Compartimento com porta deslizante, 365x750 mm
Pés com regulação ajustável
700 mm

700 mm

940 mm

940 mm

700 mm

940 mm

940 mm

700 mm

434 mm

 055000291

Módulo de apoio para bancada
de trabalho

Com tomada Schuko +16+10A e tomada EU 16+10A
Pés com regulação vertical

 055000165

434 mm

 055000166

 055000105
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940 mm

940 mm

940 mm

940 mm

700 mm

434 mm

 37 kg

Bancada

C55B PT/2

 055000106

 055000116

As duas versões diferenciam-se pela cor do tampo

Tampo com 2 m de comprimento

Tampo em chapa metálica (2050x700 mm) com tampo revestido a PVC anti-riscos e anti-impacto, resistente a hidrocarbonetos
Com barra transversal traseira para fixação dos módulos
Furos para fixação do torno (1599F/150, opcional)

5
70
0

 43 kg
2050

C55B PT/2,8

Tampo com 2,8 m de comprimento

 055000266

 055000286

As duas versões diferenciam-se pela cor do tampo

Tampo em chapa metálica (2850x700 mm) com tampo revestido a PVC anti-riscos e anti-impacto, resistente a hidrocarbonetos
Com barra transversal traseira para fixação dos módulos
Furos para fixação do torno (1599F/150, opcional)

5
70
0

 61 kg
2850

C55RB

Cobertura do tampo em PVC anti-choque,
resistente a hidrocarbonetos
para ângulo interior
de trabalho com 2m

para bancadas de trabalho
com 2.8 m

 055000195

para ângulo interior

 055000197

 055000196

1599F/150
Tornos de bancada
com topo e guias reforçados

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

Carro com 7 gavetas

7 gavetas (588x367 mm) com calhas assentes
em rolamentos de esferas
• 4 rodízios Ø 100 mm, 2 fixos (um com travão) and 2 giratórios
• Sistema de abertura em alumínio a toda a extensão da gaveta
• Gavetas protegidas com tapetes em borracha
• Fecho frontal centralizado
• Adequado para módulos soft
 79 kg

70 mm
245 mm

C55C8

30 kg
40 kg

 055000206

Carro com 8 gavetas

8 gavetas (588x367 mm) com calhas assentes em rolamentos
de esferas
• 4 rodízios Ø 100 mm, 2 fixos (um com travão) e 2 rotativos
• Sistema de abertura em alumínio a toda a extensão da gaveta
• Gavetas protegidas por tapetes em borracha
• Fecho frontal centralizado
• Adequado para módulos soft

 81 kg

70 mm
175 mm
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30 kg
40 kg

Módulos

C55M7

 055000203

Módulo fixo com 7 gavetas

7 gavetas (588x367 mm) com calhas assentes em rolamentos
de esferas
• Sistema de abertura em alumínio a toda a extensão da gaveta
• Gavetas protegidas com tapetes em borracha
• Fecho frontal centralizado
• Adequado para módulos soft

 78 kg

70 mm
245 mm

30 kg
40 kg
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C55MS

 055000204

Módulo fixo

• Caixote do lixo integrado
• Compartimento para rolo de papel perfurado
• Gaveta de arrumação, 305x270 mm

 75 kg

C55CS

 055000208

Módulo fixo para recolha seletiva de lixo
• Com fechadura
• 2 recipientes grandes extraíveis para a recolha seletiva do lixo

 70 kg
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C55M2

Módulos
 055000202

Módulo fixo com 2 gavetas

2 gavetas (588x367mm) com calhas assentes
em rolamentos de esferas
• Sistema de abertura rápida em alumínio a toda a extensão da gaveta
• Gavetas protegidas por tapetes em borracha
• Fecho frontal centralizado

 66 kg

C55MA

 055000205

Módulo fixo de duas portas
• Com fechadura
• Prateleira interior, com regulação vertical

 75 kg

C55MDO

 055000210

Módulo fixo de distribuição de óleo

• 2 enroladores com mangueira flexível de 7m - 12” incluídos
• Equipado com 2 punhos digitais dispensadores de óleo anti-gotas.
- Débito máx.: 0÷35 l/min (0÷9 gal/min)
- Viscosidade: 8-5000 mPas

 76 kg
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C55PS

 055000250

Painel de ferramentas com persiana

60 mm

• Persiana em alumínio, com regulação vertical e fechadura
• Painel de ferramentas perfurado e amovível
• Fornecido com estrutura
• Kit de 50 grampos GPS incluídos
• Adequado para a bancada de trabalho de 2 m
de compriment
2050 mm

pg 23

160 mm

930 mm

 88 kg

 055000255
Light grey shutter

C55PP

 055000350

Painel de ferramentas com persiana e armário suspenso
• Persiana em alumínio, com regulação vertical e fechadura
• Painel de ferramentas com amortecedores a gás,
para fácil utilização das portas
• Painel de parede adaptável a painéis de ferramentas
perfurados C55/1PF (a encomendar separadamente)
• Fornecidos com estrutura adaptável às bancadas
de trabalho 2.8 m de comprimento

 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

Painéis de ferramentas
 055000301

Painel de ferramentas
com 2 armários suspensos

60 mm

• 2 armários suspensos,1024x400x300 mm,
com amortecedores a gás, para fácil utilização das portas.
• Painel de ferramentas para parede, 2050x620 mm;
adaptável aos painéis de ferramentas perfurados C55/2PF
(a encomendar separadamente)
• Fornecido com a estrutura
• Adequado para bancada de trabalho
de 2 m de comprimento
2050 mm

400 mm

300 mm

600 mm

1000 mm

1025 mm

 80 kg

C55/3PM

 055000300

Painel de ferramentas
com 3 armários suspensos

• 3 armários suspensos com amortecedores a gás,
para fácil utilização das portas
• Painel de ferramentas para parede, adaptável
aos painéis de ferramentas perfurados C55/3PF
(a encomendar separadamente)
• Fornecido com estrutura adaptável às bancadas
de trabalho

2850 mm

300 mm

1000 mm
600 mm
400 mm

800 mm

60 mm

 132 kg
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Acessórios

C55LMP/1

 055000320

Lâmpada LED

• Comprimento: 1 m
• Fácil fixação por baixo do armário através de par de imans
• Botão ON/OFF
• Cabos e transformador incluídos, 25 W
• 1300 lumens

C55LMP/2

 1,2 kg

1000 mm

 055000322

2 lâmpadas LED

• Comprimento: 2 1-m- lâmpadas grandes, ligadas uma à outra
• Fácil de fixar por baixo do armário através de um par de imãs
• Botão ON/OFF
• Cabos e transformador incluídos, 25 W
• 1300 lumens

 055000309
600 mm

C55/1PF

 2 kg

Painel perfurado
para ferramentas

• Painel perfurado para ferramentas (800x600 mm)
• Adaptável ao artigo C55PP

pg 23

 5 kg
800 mm

C55/2PF

2 painéis perfurados
para ferramentas
• 2 painéis perfurados para ferramentas, 1024x600 mm
• Adaptáveis ao artigo C55/2PM
 12 kg

C55/3PF

600 mm

 055000310

pg 23

2048 mm

 055000308

• 2 painéis perfurados para ferramentas
(1024x600 mm) e 1 painel 800x600 mm
• Adaptáveis à estrutura C55/3PM
 17 kg

600 mm

3 painéis perfurados
para ferramentas

pg 23

2848 mm
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s

C55AN
Ângulo interior

Módulos de canto
 055000181

 055000183

As duas versões diferenciam-se pela coloração da bancada de trabalho

 32,4 kg

C55AN-PC

 055000182

 055000184

As duas versões diferenciam-se pela coloração da bancada de trabalho

Ângulo interior com compartimento
para rolo de papel perfurado

 34,6 kg

C55AN/PS

 055000191

Painel superior para ângulo interior
482 mm

665 mm

482 mm

 2,4 kg
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Armários
 055000411

Armário para ferramentas em chapa
metálica com uma porta

• 3 prateleiras amovíveis com regulação vertical
• Com fechadura
• Dimensões interiores (úteis): 177x42x42 cm
500 mm

500 mm

 055000412

Armário para ferramentas em chapa
metálica com duas portas

• 3 prateleiras amovíveis com regulação vertical
• Com fechadura
• Dimensões interiores (úteis): 177x70x42 mm
800 mm

500 mm

2000 mm

2000 mm

m

C55A2

 50 kg

500 mm

500 mm

2000 mm

C55A1

 72 kg

C55A1/R42

C55A2/R70

400x400 mm

700x400 mm

 055000461

 055000462

Prateleira interior para armário C55A1 Prateleira interior para armário C55A2

22

Grampos para painéis perfurados
KIT/GPS

GM

 088880119

S55/12

S952/10

 088880421

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

 088880423

ST2P


088880250
088880251
088880252
088880253
088880254
088880255

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

 088880429

S96T/8

 088880420

SPG11

 088880910

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

 088880431

2
1203/S8
1263/D8
1293/S8

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

96T/SPV

 000960958

96T/S11
97TTX/S11
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As suas cores para a sua oficina!
O RSC55 permite-lhe organizar o Sistema
de bancadas e painel de parede com persiana
em versão neutra (cinza) e personalizar os inserts
verticais coloridos, escolhendo
entre 7 fitas adesivas distintas..

1. Organize os seus
módulos numa cor neutra

2. Selecione a sua cor

Escolha uma cor que lhe agrade ou de acordo
com a cor da sua empresa

C55STR
Fita adesiva 25 m

Ral

permite adaptar as fitas verticais do mobiliário
de garagem ref. C55
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2011

 055000901

9006

 055000902

3000

 055000903

5015

 055000904

1023

 055000905

6029

 055000906

9016

 055000907

1035

 055000909

na!

3D Configurador

Idealize e conceba...

Configure a sua oficina online em 3D

www.beta-tools.com/rsc55en

step 1

Desenhe as paredes
Defina as paredes de acordo com as dimensões da sua oficina.

step 2
Conceba o mobiliário da sua oficicina
Seleccione e combine os diversos módulos, de acordo
com as suas necessidades

step 3
Veja o resultado em 3D
A combinação é imediatamente ilustrada em 3D
e pode ser visulaizada em diferentes ângulos.

step 4
Peça um orçamento
Imprima a especificação em PDF e solicite
um orçamento ao seu revendedor.
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998011020
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