Gratis instrumenten voor
uitdagende tijden.

U verdient een extraatje,
nu meer dan ooit.
Koop een
Fluke

en ontvang een
GRATIS Fluke!
©2020 Fluke Corporation. Getoonde producten kunnen afwijken van de producten uit de aanbieding. 7/2020 6013490a-nl

Instrumenten van Fluke voor uw veiligheid
in elke situatie
Fluke 1664FC/PTi120
• Met deze set kunnen elektriciens en
technici storingzoeken door vanaf
een veilige afstand met de PTI120
warmtebeelden van een circuit te
maken.
• Als een hotspot wordt gedetecteerd,
kan de installatie worden getest op
veiligheid en prestaties met de 1664
multifunctionele installatietester.
P/N 5244844
€ 2169

Fluke 175
digitale True RMS-multimeter
U krijgt beschikking over de
basismultimeterfuncties die nodig
zijn voor storingzoeken en het
repareren van elektrische en
elektronische systemen.
P/N 1592901
€ 253

Fluke 971
temperatuurvochtigheidsmeter

Fluke 62 MAX+
infraroodlaserthermometer

Meet spanning tot
1000V AC via de
open vork, zonder
meetsnoeren.

Snelle en
nauwkeurige
meetresultaten van
de luchtvochtigheid
en de temperatuur.

Met nauwkeurige
dubbele laser
voor superieure,
nauwkeurigere en
reproduceerbare
metingen.

P/N 4910257
€ 279

P/N 2418208
€ 266

Fluke T6-1000
elektrische tester
met FieldSensetechnologie

P/N 4130488
€ 109

Upgrade nu uw gereedschapsriem en ontvang een GRATIS Fluke-instrument.
Ga voor meer informatie over de aanbieding naar www.fluke.nl/freefluke

Fluke 115 digitale multimeter
Compacte True RMS-meter voor
servicetechnici in de buitendienst.
P/N 2583583
€ 211

Fluke T150 spannings- en
doorbeltester
Met 4 manieren om de aanwezigheid
van spanning aan te geven: LEDindicator, LCD-display, geluidssignaal
of voelbare feedback. Zodat u altijd
weet of er gevaarlijke spanning
aanwezig is (met digitaal display
en trillingsindicator).
P/N 4016977
€ 148

Fluke 1630-2 FC
aardingsweerstandtester
Identificeer AC-lekstromen
zonder de aardingspen los
te koppelen van het
aardingssysteem.
P/N 4829532
€ 1538

Fluke 6500-2 draagbareapparatentester

Een compacte
lichtgewichtoplossing die
werkt met één druk op een
toets. Dit instrument heeft een
nieuwe dimensie gegeven aan
de mogelijkheden van
automatische tests, waardoor
het u helpt meer draagbare
apparaten per dag te testen.
P/N 4325065
€ 1699

Fluke 325
True-RMS-stroomtang

Fluke 1587 FC
isolatiemultimeter

Het betrouwbare,
veelzijdige instrument
voor algemeen
storingzoeken door
elektriciens in
bedrijfspanden en
woningen.

Voorkomen van
storingen in zonneenergiesystemen door
de kwaliteit van de
isolatie en de
aansluitingen te
controleren.

P/N 4152643
€ 250

P/N 4691215
€ 810
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Kies uw
geschenk

KOOP EEN FLUKE.

KRIJG EEN GRATIS
FLUKE!!

NIVEAU 1

Besteed €100,00
tot €549,99
en kies een van deze instrumenten

NIVEAU 2

Besteed €550,00
tot €999,99

TPAK ToolPak™ meter-ophangset
Fluke 2AC VoltAlert™-spanningzoeker
C25 Grote metertas
MT-8202-05 IntelliTone draagtas

IKSC7 Set met 7 geïsoleerde schroevendraaiers
T150 Spannings- en doorbeltester
Fluke 115 True-rms multimeter

en kies een van deze instrumenten

MT-8200-63A IntelliTone Pro-200
LAN-toonprobe

NIVEAU 3

IKST7 Starterset mt geïsoleerde
handgereedschappen

Besteed €1000,00
tot €1449,99

Fluke 325 True-rms stroomtang
Fluke 175 True-rms digitale multimeter

en kies een van deze instrumenten

ProTool Kit IS60 set netwerkinstrumenten
voor monteurs

NIVEAU 4

T6-1000 Elektrische tester

Besteed €1450,00
tot €3499,99

Fluke 179 True-rms digitale multimeter
MT-8200-60-KIT IntelliTone Pro-200
set LAN-toner en probe

en kies een van deze instrumenten

NIVEAU 5

Besteed €3500,00
tot €6499,99

87V IMSK Service-combinatieset industriële
multimeter
Fluke 1577 Isolatie multimeter
MS-PoE MicroScanner PoE-kabeltester

en kies een van deze instrumenten

Fluke 8808A 240V digitale multimeter

NIVEAU 6

Fluke 8845A240 V precisiemultimeter met
6,5 digits

Besteed
€6500,00+
en kies een van deze instrumenten

Ga voor meer informatie naar
www.flluke.nl/freefluke

Fluke 1664 FC Multifunctionele installatietester
Fluke 1523 referentiethermometer
MS-PoE-Kit MicroScanner PoE professionele set
De getoonde bedragen zijn inclusief btw

Aanbieding geldig van 1 september tot 15 december 2020
©2020 Fluke Corporation. 7/2020 6013490a-nl

Koop een
Fluke

en ontvang een
GRATIS Fluke!

Ontvang een GRATIS
FLUKE-INSTRUMENT bij besteding
vanaf EUR 100*
Hoe ontvangt u uw gratis instrument van Fluke:
1. Besteed tussen 1 september 2020 en 15 december 2020 EUR 100 of meer aan een
gekwalificeerd Fluke-product.
• Aankopen moeten worden gedaan bij een geautoriseerde Fluke-distributeur in Nederland.
• Een aankoopbewijs in de vorm van een betalingsbewijs of factuur is vereist.
Pakbonnen, inkooporders/orderbevestigingen worden niet geaccepteerd als aankoopbewijs.
• Alleen producten van Fluke IG, Fluke Calibration of Fluke Networks komen in aanmerking voor
deze actie.
2. Verzilver uw geschenk online! Bezoek: www.fluke.nl/freefluke
3. Ontvang en geniet van uw nieuwe Fluke-instrument!

Voor meer informatie ga naar: www.fluke.nl/freefluke
*Aanvullende voorwaarden zijn van toepassing. Raadpleeg de algemene voorwaarden op www.fluke.nl/freefluke
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