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A HISTÓRIA DAS FERRAMENTAS ITALIANAS



1923 - Alessandro Ciceri fundou a “Alessandro Ciceri & Figli”, 
dedicada à produção de moldes em ferro e aço.
1939 - Foi registada a marca Beta, focalizada  sobretudo na 
produção de ferramentas para profissionais.
1960 - A Beta Utensili contava com  200 colaboradores, dava 
início à exportação dos seus produtos e destacava-se como 
fabricante em ascensão de ferramentas para profissionais.
1969 - Foi desenvolvido o revolucionário trolley “Tank” em 
chapa metálica cor de laranja; a partir desse momento a cor 
laranja tornou-se a imagem de marca da Beta.
1971 - A Beta Utensili entra no mundo do desporto 
automóvel, com o objectivo de testar e desenvolver os seus 
produtos. 
1975 - A Empresa consegue a sua primeira vitória na 
Formula 1 com o March laranja da Beta Utensili pilotado por 
Vittorio Brambilla, que ganhou o Grande Prémio da Áustria  
em Zeltweg, sob chuva intensa. 
1980 - A Beta Utensili intensificou a sua presença nos 
principais mercados europeus, criando progressivamente 
filiais em França, Inglaterra, Holanda, Espanha e Polónia.
1995 - Em apenas 8 meses a Empresa conseguiu obter 
a certificação do seu Sistema de Qualidade conforme os 
padrões na norma ISO 9001.
2000 - O lançamento do novo catálogo Beta Utensili 
confirmou o crescimento em curso. A gama de artigos 
disponíveis duplicou, e as mais de 10,000 referências foram 
dividias em 20 famílias de produtos.
2002 - A gama Beta Utensili foi ampliada e complementada 
com calçado de segurança e vestuário de trabalho e lazer, a 
gama “Beta Work”.
2009 - A Beta continuou a expandir os seus mercados e 
inaugura a Beta China.
2012 - Foi fundada a Beta Brasil.
2016 – A Beta apresenta a nova oficina modular.
2017 - O contínuo crescimento da marca traduz-se na actual 
gama de produtos – distribuída por todo o mundo – que 
ultrapassa as 12,000 referências, concebidas para satisfazer 
as necessidades dos profissionais mais exigentes.

BETA UTENSILI S.p.A. - 20845 Sovico (MB) 
Via A.Volta, 18 - Tel. 039.2077.1 - Telefax 039.2010742

www.beta-tools.com
Robur Wire acessórios para cabos: 67039 Sulmona (AQ) 

Zona industriale - C.da S. Nicola - Tel. 0864.2504.1 - Telefax 0864.253132
www.roburitaly.com - info@roburitaly.com

1939 1950 1960 1970 1980

1939 Departamento de forja 1950 Departamento de galvanização

1955 Departamento de cisalhamento

1969 Trolley “Tank” 

1981 Novos jogos de ferramentas 2016 Simone Corsi

1974 Vittorio Brambilla

1975 Acabamento cromado

1980 Departamento de engenharia

1960 Armazém 


































































































































































































































































































































































































































































































