Excelentes promoções
nas ferramentas da Fluke

Bolsa
GRATUITA!
Multímetro digital Fluke 175 agora com bolsa flexível
C25 GRÁTIS!
Consiga as funcionalidades base do multímetro de que necessita para
resolver problemas e reparar sistemas elétricos e eletrónicos.
+ Bolsa de transporte flexível C25 GRÁTIS no valor de 63 €!
Qual o multímetro mais adequado à sua aplicação?
Aceda a www.fluke.pt/multímetro

Specials

Primavera de 2020

Saiba mais sobre os produtos e promoções Fluke em www.fluke.pt

Mais promoções no interior!

Seleção da nossa família de multímetros
Quando o tempo operacional conta
A Fluke tem uma família completa de multímetros digitais. Quer trabalhe no mundo residencial ou comercial, trabalhe com equipamento
AVAC ou eletricidade, existe um multímetro digital Fluke para si.
O super-homem

Série 80V

O standard

O mais pequeno

Aplicação:
Equipamento eletromecânico, dispositivos
eletrónicos industriais,
automatização na fábrica,
distribuição de energia,
configuração/reparação de
variadores de velocidade

Série 170

Série 110

Aplicação:
Aplicações
gerais, assistência eletrónica,
reparação, AVAC,
manutenção
industrial ligeira

Aplicação:
Trabalho elétrico
comercial e
residencial
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Teste de frequência/capacidade/díodo
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Preço €

Qual o multímetro digital mais adequado para si? Descubra em www.fluke.pt/multímetro

Tenha todas as ferramentas certas no momento certo! Veja estes kit a preços muito competitivos
Multímetro digital Fluke 175
agora com bolsa flexível C25
GRÁTIS!

Garantia
Vitalícia
Limitada

Kit de multímetro Fluke 117
+ 3 chaves de fendas isoladas
IB 117L

Kit de multímetro para assistência industrial Fluke 87V IMSK
agora disponível a um preço de
kit competitivo!

Poupe

Bolsa
GRATUITA!

Consiga as funcionalidades base do
multímetro de que necessita para resolver
problemas e reparar sistemas elétricos e
eletrónicos.

+ Bolsa de transporte flexível C25
GRÁTIS no valor de 63 €!
Qual o multímetro mais adequado
à sua aplicação?
Aceda a www.fluke.pt/multímetro

Garantia
Vitalícia
Limitada

Compre agora o multímetro Fluke 117
com detecção de tensão sem contacto
integrada e a função AutoV/LoZ que evita
as leituras falsas produzidas pela "tensão
fantasma".
Agora mais completo com chaves de
fendas electricamente isoladas.
É o kit perfeito para electricistas.

20%

Um kit completo para técnicos de manutenção industrial e eletricistas que proporciona
as ferramentas necessárias para solucionar
uma ampla variedade de problemas de
manutenção elétrica.
O kit contém
• Multímetro industrial Fluke 87V DMM
• Pinça de corrente 400A AC Fluke i400
• Sonda de temperatura DMM 80BK-A
• Conjunto pontas de prova TL75
• Conjunto de pinças de crocodilo AC175

Preço

Código

Referência

Preço

Código

Referência

Preço

Código

Referência

247 €

175SPPOR/C25

5199036

269 €

IB117L

5133953

579 €

87V/IMSK

3448783

Localização rápida de avarias no terreno

Pack30

Mochila profissional de máxima
resistência e comodidade.
Com mais de 30 bolsos

Câmara termográfica de bolso Fluke PTi120,
agora com uma lanterna Fluke 45 EX GRÁTIS !

FL45EX
GRATUITA!

PTi120
A resolução de problemas na ponta dos dedos! O poder
de uma câmara termográfica profissional que cabe no
seu bolso.

Preço

Código

Referência

169 €

Fluke Pack30 4983088

TL175 TwistGuard™

Pinças crocodilo
(vermelho & preto) com
garras de aço com banho
em níquel

Preço

Código

Referência

25 €

AC285

1610159

TPAK ToolPak™

Pontas de prova
de comprimento
ajustável para
obter a máxima
segurança em
todos os
ambientes

Fluke 45 EX Flashlight
Conveniente e compacta, esta lanterna de bolso é
excelente para iluminar em espaços pequenos e
apertados ou quando precisar.

AC285 SureGrip™

Íman para pendurar
o seu multímetro e
trabalhar
comodamente com
as duas mãos

Saiba mais sobre a câmara termográfica de
bolso PTi em www.fluke.pt/PTi120
Preço

Código

Referência

Preço

Código

Referência

Preço

Código

Referência

749 €

PTi120/FL45

5199192

31 €

TL175

3521976

44 €

TPAK

1281997

Os certificadores de instalações multifunções da Fluke, agora disponíveis nestes kits especiais!
Fluke 1662

O Fluke 1662 proporciona-lhe
fiabilidade Fluke, funcionamento
simples e toda a capacidade de
teste de que necessita para os
ensaios a instalações do dia a
dia.

Fluke 1663

O certificador ideal para utilizadores
profissionais, com funcionalidade de
ponta e medições avançadas.

Fluke 1664 FC

Proteja os equipamentos, partilhe
resultados sem fios, realize 7 ensaios
com um toque. Partilhe resultados
de ensaios em tempo real através do
Fluke Connect.

Poupe

Poupe

26%
+ DMM Fluke 114 GRÁTIS
+ Software FVF-SC2 GRÁTIS
Preço

Código

Referência

Preço

Código

Referência

999 €

1662

4546944

1749 €

1663

4911875

1299 € SCH-DMM/F

21%
+ mochila Pack30 GRÁTIS
+ Software FVF-SC2 GRÁTIS
Preço

Código

Referência

2090 €

1664
SCH/F/BP

5198995

1649 €

Necessita de mais informações sobre certificadores de instalações multifunções? Aceda a www.fluke.pt/1660

Verificadores elétricos e pinças amperimétricas Fluke —
Ferramentas de vanguarda para resolução de problemas
30 mm

Fluke T90

Fluke T110

Fluke T130

Fluke T150

Fluke 323

Verificar tensão e continuidade

30 mm

Fluke 324

30 mm

Fluke 325

Verificar a integridade e funcionamento do
circuito. Verificar a compensação e a carga
dos cabos de alimentação.

Fluke T6-600

Fluke T6-1000

Trabalhar em painéis e circuitos de
ramais

Para mais informações sobre os nossos verificadores elétricos e pinças amperimetricas, consulte o nosso website

O kit elétrico básico
ideal AC !

O kit elétrico básico
ideal AC/DC !

Meça tensão e corrente
ao mesmo tempo

Pinça amperimétrica Fluke 323
agora com um verificador elétrico
Fluke T110 num kit muito atrativo!

Pinça amperimétrica Fluke 325
agora com um verificador elétrico
Fluke T130 num kit muito atrativo!

Adquira um T6-1000 e obtenha
uma bolsa flexível Fluke C150
e um conjunto de pinças de
crocodilo (AC285) GRÁTIS!

30 mm

30 mm

Poupe

Poupe

26%

12%
Fluke 323
Desempenho robusto e fiável para
resolução geral de problemas elétricos.
Fluke T110
Verificador elétrico Fluke T110 com carga
comutável.

Qual a pinça amperimétrica mais
adequada para a sua aplicação?
Aceda a www.fluke.pt/
Pinças-amperimétricas

Fluke 325
A ferramenta de resolução de problemas
fiável e versátil para eletricistas do setor
comercial e residencial.
Fluke T130
Verificador elétrico Fluke T130 com carga
comutável.

Qual a pinça amperimétrica mais
adequada para a sua aplicação?
Aceda a www.fluke.pt/
Pinças-amperimétricas

Preço

Código

Referência

Preço

Código

199 €

323/T110

5199106

275 €

325/T130

Referência
5199123

GRATUITO!

Fluke T6-1000
Meça tensão e corrente ao mesmo
tempo sem cabos de teste!

+B
 olsa de transporte flexível C150
GRÁTIS
+ Pinças de crocodilo AC285 GRÁTIS
No valor de 59 €!

Saiba como o T6 permite realizar
medições fiáveis de tensão.
Aceda a www.fluke.pt/T6
Preço

Código

Referência

279 € T6-1000 KIT2 5101108

Acessórios
Sabia que a Fluke dispõe de uma gama completa de acessórios originais? Consulte o nosso extenso
portefólio de acessórios em www.fluke.pt/acessorios
Obtenha mais informações sobre os produtos Fluke e promoções especiais
em www.fluke.pt/accoes
Todos os preços indicados neste folheto são PVP recomendados e não incluem IVA.
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