
SPECIAL TOOLS

PEŁNY ASORTYMENT NARZĘDZI DO MONTA�U I DEMONTA�U ORAZ MONITOROWANIA
URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, DO ZASTOSOWAŃ W PRODUKCJI I UTRZYMANIU RUCHU

BETEX Mobipuller �
Ściągacz hydrauliczny 
o sile ściągającej 25 lub 50 ton.
Dzięki ściągaczowi mobipuller ka�da
praca mo�e być wykonana przez 
jedną osobę. Mobipuller sprawdza 
się doskonale w warsztatach 
mechanicznych oraz zakładach
naprawczych.

Kliny hydrauliczne �
Innowacyjne rozwiązanie firmy Betex.
Kliny hydrauliczne unoszą prostopadle
cię�ar znacznie ułatwiając poziomo-
wanie. Lekkie, łatwe i praktyczne.
Stosowane w szczelinach od 7 do
40mm. Dostępne modele o nośności:
10, 15, 20, 25 ton.

BETEX Podkładki regulacyjne �
Stalowe, przycięte podkładki 
ułatwiają poziomowanie maszyny 
i zwiększają opłacalność prac.
• Trwałe podkładki ze stali 
nierdzewnej, 0,1 - 3 mm.
• Podkładki pokryte mosiądzem.

BETEX KZZ Urządzenie do
demonta�u wpustów. �
Chroniony patentem, innowacyjny
system do profesjonalnego,
sprawnego wyciągania wpustów.
Bezpieczna i wydajna praca bez
ryzyka uszkodzeń wałów lub
wpustów. 
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NAGRZEWNICE INDUKCYJNE DO MONTA�U ŁO�YSK
ORAZ INNYCH ELEMENTÓW PASOWANYCH NA GORĄCO.

SZEROKI ASORTYMENT NARZĘDZI DO MONTA�U 
I DEMONTA�U ŁO�YSK.

BETEX 24 RLD TURBO przenośny 3.6 kVA �
Nagrzewnica przenośna. 
Element nagrzewany do 40 kg.
Min. śr. wew. 10 mm, max. śr. zew 350 mm.

BETEX 22 ELD przenośny 3.6 kVA �
Łatwa w u�yciu nagrzewnica przenośna.
Element nagrzewany do 20 kg.
Min. śr. wew. 15 mm, max. śr. zew 210 mm.

BETEX 24 RD TURBO 3.6 kVA �
Najpopularniejszy model z oddzielną zworą.
Element nagrzewany do 95 kg!
Min. śr. wew. 15 mm, max. śr. zew 520/750 mm.

BETEX 22 ESD 3.6 kVA �
Popularny prosty model z ruchomą zworą.
Element nagrzewany do 35 kg.
Min. śr. wew. 15 mm, max. śr. zew 340/480 mm.
(dostępna równie� bez ruchomej zwory, 22ED).

BETEX 24 RSD TURBO 3.6 kVA �
Najpopularniejszy model z ruchomą zworą.
Element nagrzewany do 95 kg!
Min. śr. wew. 15 mm, max. śr. zew 520/750 mm.

BETEX 38 ESD 8 kVA �
Najpopularniejszy model z ruchomą zworą
dla cię�kich elementów (nawet do 125 kg).
Min. śr. wew. 30 mm, max. śr. zew 480/720 mm.

BETEX 40 RMD TURBO 12 kVA �
12 kVA niski pobór mocy, wysoka wydajność,
wysuwana podpora do poziomego podgrzewania.
Zaprojektowany do bardzo szybkiego podgrzewa-
nia kół zębatych, sprzęgieł itp. a� do 550 kg
Min. śr. wew. 60 mm, max. śr. zew 920 mm.

BETEX SUPER I GIANT 24-95 kVA �
Nagrzewnice o du�ej mocy do nagrzewania wyjąt-
kowo du�ych części o wadze nawet do 11 000 kg.
Min. śr. wew. 65 mm, max. śr. zew. 2500 mm.

BETEX 38 ZFD 12 i 24 kVA �
Mobilna nagrzewnica z ruchomą zworą
do nagrzewania cię�kich elementów o wadze
do ok. 350 kg.
Min. śr. wew. 30 mm, max. śr. zew 700/1020 mm.

IMPACT Zestaw tulei
monta�owych.
Bezpieczny, precyzyjny i
szybki monta� ło�ysk,
tulei, pierścieni itp. Bez
ryzyka uszkodzenia wału,
ło�ysk oraz innych części
montowanych na wale.
Idealne uzupełnienie do
nagrzewnic serii 22 i 24.

BETEX HP hydrauliczny ściągacz ze zintegrowaną pompą. 
Łatwość zastosowania i bezpieczeństwo.
Łatwy do u�ycia, lekki ściągacz o zwartej konstrukcji jest idealnym
rozwiązaniem przy ograniczonej powierzchni roboczej. 
Zawór bezpieczeństwa zapobiega przecią�eniu. 
Dostępny w 6 modelach: 4, 6,
8, 12, 20 i 30 tonach siły ściągającej. 
Dostępny zestaw akcesoriów 
w poręcznej walizce.

BETEX HSP samocentrujący ściągacz hydrauliczny
2 lub 3 ramienny ze zintegrowaną pompą. 
4, 6, 8, 12, 20, 30 lub 50 ton siły ściągającej.

BETEX MSP samocentrujący 
ściągacz mechaniczny
2 lub 3 ramienny. 
2, 3, 5, 8 lub 10 ton siły ściągającej.

W ofercie firmy Bega znajduje się szeroki wybór nagrzewnic standardowych. Aby w pełni
sprostać oczekiwaniom klientów, firma Bega produkuje równie� nagrzewnice niestandardo-
we na specjalne zamówienie-zapewniając klientom najlepsze rozwiązanie przy seryjnym 
monta�u, odpowiednie dla wszystkich metali i ich stopów.

FIRMA BEGA OFERUJE NAJWIĘKSZY NA ŚWIECIE ZAKRES NAGRZEWNIC INDUKCYJNYCH.

NOWOŚĆ! 

ŚCIĄGACZ SAMOCENTRUJĄCY

Zastosowanie odpowiednich narzędzi zwiększa wydajność pracy, oszczędza czas
i wyposa�enie. Eliminuje przypadkowe uszkodzenia wału, ło�ysk lub innych części 
pasowanych na wale.


