
A Beta utilizou a estrutura testada e comprovada do icônico carro de 
ferramentas C24S, que marcou época, para desenvolver o melhor produto 
possível em termos de desempenho, design e durabilidade.
Revestimento de epóxi externo e interno e detalhes de primeira linha, 
incluindo gavetas com guias com rolamentos de esferas, que garantem 
durabilidade notável.

Mais conveniente e funcional: graças à adição 
de oito orifícios para acomodar chaves de punho;
Mais moderno: baseado em seu novo 
e cativante design.

Sem dúvida, O NOVO TAMPO, TIPO BANCADA, 
se destaca como uma das peças mais inovadoras:
Mais robusto e mais resistente: como resultado da integração de duas 
travessas de reforço unidas à superfície da chapa, que foi aumentada 
para 1,5 mm, para suportar de forma otimizada cargas pesadas - 
     por exemplo, no centro do topo -, 
     ao mesmo tempo que fornece 
     resistência a deformação;

ANTIGO

CONHEÇA O NOVO RSC24!



TODA A QUALIDADE QUE 
UM CARRO DE FERRAMENTAS

PODE OFERECER.

O NOVO CARRO DE FERRAMENTAS RSC24 
está disponível em nada menos do que 
sete combinações de cores e, com uma 
nova gama de acessórios especialmente 
desenvolvida, para tornar o seu carro de 
ferramentas o seu parceiro de trabalho 
ideal no dia a dia.

NOVO

CONHEÇA O NOVO RSC24!
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NOVO TAMPO DE TRABALHO 
REFORÇADO COM ABS


800 kg

Trava de 
segurança frontal

Cada gaveta pode acomodar até 4 bandejas 
de espuma EVA ou ABS termoformadas

Os seguintes 
acessórios podem 

ser adicionados:
• Tampo de madeira 

• Painel de ferramentas perfurado 
• Prateleira dobrável 
• Porta-documentos

 (disponível em cinza antracite ou preto)
• Suporte de rolo de papel

 (disponível em cinza antracite ou preto)

Bases das gavetas 
protegidas 
por tapetes de espuma 
de borracha

Tampo 
multifuncional 
com bordas 
anti-queda e oito 
orifícios para 
acomodar chaves 
de fenda

Quatro rodízios Ø 125 mm:
2 fixos e 2 direcionais 
(um com freio)

Max   
2 70 mm 25 kg
2 140 mm 30 kg
1 280 mm 35 kg

n°
60

RSC24/5

RSC24/5-FO RSC24/5-A RSC24/5-B RSC24/5-g RSC24/5-N RSC24/5-O RSC24/5-R
 024004050  024004057  024004056  024004052  024004059  024004051  024004053

5 gavetas totalmente removíveis (588x367 mm), 
com corrediças de rolamento de esferas:
2 gavetas, 70 mm de altura
2 gavetas, 140 mm de altura
1 gaveta, 280 mm de altura

Porta-garrafa embutido
(pode ser aplicado em 
ambos os lados)
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Max   
4 70 mm 25 kg
1 140 mm 30 kg
1 280 mm 35 kg

n°

Max   
5 70 mm 25 kg
1 140 mm 30 kg
1 210 mm 30 kg

n°

Max   
6 70 mm 25 kg
2 140 mm 30 kg

n°

RSC24/6-FO RSC24/6-A RSC24/6-B RSC24/6-g RSC24/6-N RSC24/6-O RSC24/6-R
 024004060  024004067  024004066  024004062  024004069  024004061  024004063

RSC24/7-FO RSC24/7-A RSC24/7-B RSC24/7-g RSC24/7-N RSC24/7-O RSC24/7-R
 024004070  024004077  024004076  024004072  024004079  024004071  024004073

RSC24/8-FO RSC24/8-A RSC24/8-B RSC24/8-g RSC24/8-N RSC24/8-O RSC24/8-R
 024004080  024004087  024004086  024004082  024004089  024004081  024004083

6 gavetas totalmente removíveis (588x367 mm), 
com corrediças de rolamento de esferas:
4 gavetas, 70 mm de altura
1 gaveta, 140 mm de altura
1 gaveta, 280 mm de altura

7 gavetas totalmente removíveis (588x367 mm), 
com corrediças de rolamento de esferas:
5 gavetas, 70 mm de altura
1 gaveta, 140 mm de altura
1 gaveta, 210 mm de altura

8 gavetas totalmente removíveis (588x367 mm), 
com corrediças de rolamento de esferas:
6 gavetas, 70 mm de altura
2 gavetas, 140 mm de altura

RSC24/6

RSC24/7

RSC24/8

62

63

66



6

390 mm

440 mm

Tampo de madeira para carrinho de 
ferramentas RSC24

 024004901

2400 RSC24/PL

 024004902

2400 RSC24/PF

 050000901

5000MS

Suporte de 
rolo de papel

2400 RSC24/PC

 024004904

 024004903

€ 000,00

€ 000,00
 024004908Preto Preto

 024004907Antracite Antracite

Porta-documentos,
Para carro de ferramentas RSC24

2400 RSC24/PD

Prateleira dobrável
 • Para uso como bancada adicional

• Dimensões da bancada: 390x440 mm, protegida por um 
tapete de borracha anti-óleo e anti-gasolina

• Capacidade de carga: 20 kg

AC
ES

SÓ
RI

OS

Painel de ferramentas perfurado com suportes, 
para carrinhos de ferramentas RSC24
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C45PRO

O MOBILIÁRIO MODULAR C45, 
MUDOU SUA APARÊNCIA 

E PASSOU A USAR AS 
CORES BETA!

A NOVA COR, cinza antracite RAL7016, e o novo acabamento fosco se traduziram 
em um produto único e inigualável. Os logotipos cromados da Beta e a nova alça 
de alumínio com encaixe laranja ajudam a tornar o mobiliário de oficina C45PRO 
moderno e ainda mais cativante.

C45PRO É O EQUIPAMENTO DE OFICINA PROFISSIONAL que o ajuda a 
aproveitar ao máximo o seu espaço de trabalho. Com base no novo design 2021 
e nas melhorias técnicas desenvolvidas para o produto, apresenta uma excelente 
relação qualidade / preço.

PROFISSIONAL ROBUSTO ESTRUTURADO

Ajuste de altura 
nos pés

Novos puxadores 
em alumínio
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NOVO 
DESIGN 

2021
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C45PRO

Combinação compreendendo:
• Módulo fixo com 7 gavetas
• Módulo de serviço fixo
• Cabine móvel com 7 gavetas
• Armário de ferramentas 
   de duas portas

Combinação compreendendo:
• Módulo fixo com 7 gavetas
• Módulo de serviço fixo
• Módulo fixo de duas portas
• 3 gabinetes de parede

• Bancada em madeira revestida 
   de aço inoxidável

C45PRO

C45PRO A

C45PRO X

C45PRO W
 045000002

 045000001

• Tampo de trabalho em madeira 
   revestido de aço inoxidável

C45PRO AX
 045000003

C45PRO AW
 045000004

• 3 painéis de ferramentas 
   perfurados
• 3 gabinetes de parede
• 3 suportes de parede, tipo largo
• 1 suporte de parede, tipo estreito

• 3 painéis de ferramentas perfurados
• 2 suportes de parede, tipo largo
• 2 suportes de parede, tipo estreito

20
00

 m
m

495 mm

2955 mm

20
00

 m
m

495 mm

2040 mm

 305 kg

 303 kg

 206 kg

 204 kg

• Bancada de madeira com várias 
   camadas

• Bancada de madeira com várias 
   camadas
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Combinação compreendendo:
• Módulo fixo com 5 gavetas
• Módulo fixo de duas portas
• Armário de ferramentas de 
   porta única

• Bancada de madeira com 
   várias camadas

C45PRO B

C45PRO BX
 045000021

• Tampo de trabalho em madeira 
   revestido de aço inoxidável

C45PRO BW
 045000022

C45PRO D

• 2 gabinetes de parede
• 2 painéis de ferramentas 
   perfurados
• 2 suportes de parede, tipo largo
• 1 suporte de parede, tipo estreito

Combinação compreendendo:
• 1 módulo fixo com 7 gavetas
• 1 carrinho com 7 gavetas
• 1 módulo de serviço fixo
• 1 módulo fixo com 5 gavetas
• 1 módulo fixo de duas portas

191 kg

190 kg

C45PRO DW
 045000032

• 1 bancada de madeira com várias camadas 2 m
• 1 bancada de madeira com várias camadas 1,3 m
• 1 canto completo independente 
   com tampo de madeira

 568,5 kgC45PRO DX
 045000031

• 1 bancada de MDF revestida 
   de aço inoxidável 2,0 m 
• 1 bancada de MDF revestida 
   de aço inoxidável 1,3 m
• 1 canto completo independente com 
   tampo em madeira revestido de aço inoxidável

 572,3 kg

20
00

 m
m

495 mm

1960 mm

20
00

 m
m

495 mm

3500/2820 mm

• 5 painéis de ferramentas perfurados
• 5 armários de parede
• 7 suportes de parede, tipo largo
• 2 suportes de parede, tipo estreito
• 2 gabinetes de porta única



Imagens meramente ilustrativas. A Beta Utensili S.p.A. reserva-se o direito de atualizá-las e, 
modificar sua linha de produtos sem aviso prévio.

BETA DO BRASIL
Estrada Velha de Cotia, 480 - COTIA - SP - BRASIL

Tel: (11) 3721-5065
www.betabrasil.com.br - betabrasil@betabrasil.com.br

betabrasiloficial

BetaDoBrasil

Beta Do Brasil

(11) 3721-5065
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