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Geweldige aanbiedingen  
op Fluke instrumenten

Gratis 
draagtas!

Beschikt over de basismultimeterfuncties die nodig zijn voor storingzoeken en reparatie 
van elektrische en elektronische systemen

+ GRATIS C25-draagtas ter waarde van € 63

Welke digitale multimeter voldoet het best voor u?  
Ga naar www.fluke.be/multimeter

Fluke 175 digitale multimeter nu met  
GRATIS C25 draagtas!



Fluke heeft een hele familie van digitale multimeters. Of u nu in de particuliere of commerciële sector werkt, met HVAC-apparatuur of  
elektriciteit, er is altijd een Fluke digitale multimeter van Fluke die bij u past.

DMM 113 114 115 116 117 175 177 179

True-RMS-meetwaarden AC AC AC AC AC AC AC AC

Achtergrondverlichting van display • • • • • – • •

Ingebouwde thermometer – – – • – – – •

LoZ (lage ingangsimpedantie) – • – • • – – –

Frequentie/capaciteit/diodetest –/•/• –/–/– •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/•

CAT III/600 V • • • • • – – –

CAT III/1000 V, CAT IV/600 V – – – – – • • •

Selectie van onze multimeterfamilie
Als het op betrouwbaarheid aankomt

Beschik over de juiste instrumenten op het juiste moment! Bekijk deze zeer aantrekkelijk geprijsde sets

De Standaard
170-serie
Toepassing:  
Algemeen gebruik, 
elektronische service, 
reparatie, HVAC, lichte 
industriële onderhouds-
werkzaamheden

De Handige
110-serie
Toepassing: 
Elektrisch werk 
in bedrijven en 
woningen

Fluke 87V IMSK industriële  
multimeterserviceset  
nu aangeboden tegen een  
aantrekkelijke setprijs!

Een complete set voor industrieel onder-
houdstechnici en -elektriciens die het 
gereedschap biedt dat nodig is om een 
breed scala aan problemen met elektrisch 
onderhoud op te lossen.

De set bevat:
 • Fluke 87V industriële multimeter
 • Fluke I400, 400A AC-stroomtang
 • 80BK-A DMM temperatuurmeetprobe
 • TL75 Hard Point-meetsnoerenset
 • AC175 krokodillenklemmenset met 
schroefdraad

Bespaar

20 %

Prijs Code Bestelnr.

€ 579 87V/IMSK 3448783

Welke digitale multimeter is geschikt voor u? Ontdek het op www.fluke.be/multimeter

De Superman
80V-serie
Toepassing:  
Elektromechanische 
apparatuur, indus-
triële elektronica, 
fabrieksautomatise-
ring, stroomverdeling, 
instellen/repareren van 
motoraandrijvingen met 
instelbare snelheid

Beschik over de basismultimeterfuncties 
die nodig zijn voor storingzoeken en 
reparatie van elektrische en elektronische 
systemen

Een precisiemultimeter met alle functies 
voor storingzoeken en reparatie van 
elektrische en elektronische systemen, 
nu met een complete starterset 1000V 
geisoleerd handgereedschap.

Prijs Code Bestelnr.

€ 247 175EGIFD/C25 5199024

Prijs Code Bestelnr.

€ 469 IB179K-EGFID 5133994

Fluke 175 digitale multimeter nu 
met GRATIS C25 draagtas!

Fluke 179 True-RMS digitale 
multimeter plus startset  
geisoleerd handgereedschap.

+ GRATIS C25-draagtas ter 
waarde van € 63

Gratis 
draagtas!



Hebt u meer informatie nodig over multifunctionele installatietesters? Ga naar www.fluke.be/1660

De Fluke multifunctionele installatietesters, nu verkrijgbaar in deze speciale sets!

Fluke 1663
De ideale tester voor professionele  
gebruikers, hoogwaardige functio-
naliteit, geavanceerde metingen

+ GRATIS 114 DMM

+ GRATIS DMS-software

Prijs Code Bestelnr.

€ 2273 
€ 1299

1663  
SCH-DMM/D

4911866

Fluke 1664 FC 
Bescherm apparaten, deel resulta-
ten draadloos, voer 7 tests uit met 
één druk op de knop. Deel test-
resultaten in real-time via Fluke 
Connect.

+ GRATIS 115 DMM

+ GRATIS DMS-software

Prijs Code Bestelnr.

€ 2656
€ 1649

1664  
SCH-DMM/D

4911907

Bespaar 

43%
Bespaar 

38%

Lees meer over onze PTi120 pocket warmtebeeldcamera 
op www.fluke.be/PTi120

Snel storingzoeken in het veld Fluke 417D-laserafstands- 
meterFluke PTi120 pocket warmtebeeldcamera, nu met 

een GRATIS Fluke 45 EX zaklamp!

PTi120 
Problemen oplossen binnen handbereik! De kracht van een  
professionele warmtebeeldcamera die in uw zak past.

Fluke 45 EX zaklamp  
Deze handige en compacte lamp op zakformaat is geweldig voor het 
verlichten van kleine, drukke ruimtes of waar u het ook nodig hebt.

•  De Fluke 417D-lasermeter is nauwkeurig, 
duurzaam en gemakkelijk in gebruik -  
gewoon richten en op de knop drukken.

•  Direct meten tot 40 m door te richten en 
met één knop te klikken

•  Geschikt voor continu meten: hij past zich 
aan wanneer u dichter bij of verder weg 
van het object beweegt

•  Oppervlakte snel berekenen (vierkante  
ft/meters)

•  Getest op het doorstaan van een val van  
1 meter met beschermingsklasse IP54:  
gebouwd om regenachtige en stoffige  
omstandigheden te doorstaan

•  Handig voor toepassingen binnen en buiten

Prijs Code Bestelnr.

€ 749 PTi120/FL45 5199192

Prijs Code Bestelnr.

€ 102 Fluke 417D 5099292

GRATIS
FL45EX !

Nieuw

Fluke 1662
De 1662 biedt u de betrouwbaarheid
van Fluke, een groot bedieningsge-
mak en alle testmogelijkheden
die u nodig hebt voor het dagelijks 
testen van installaties.

Prijs Code Bestelnr.

€ 999 1662 4546944
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Fluke 323 stroomtang nu met  
een Fluke T110 tweepolige  
spannings- en doorbeltester  
in een zeer aantrekkelijke set! 

Koop een T6-1000 en ontvang  
een Fluke C150 draagtas én een  
krokodillenklemmenset (AC285) 
GRATIS!

Fluke 323
Robuuste en betrouwbare prestaties voor 
algemeen elektrisch storingzoeken

Fluke T110 
Fluke T110 tweepolige spannings- en  
doorbeltester met schakelbare belasting.

Fluke T6-1000
Meet tegelijkertijd spanning en stroom, 
zonder meetsnoeren!

Prijs Code Bestelnr.

€ 199 323/T110 5199106

Prijs Code Bestelnr.

€ 279 T6-1000 KIT2 5101108

Welke stroomtang voldoet het 
best voor u? Ga naar  
www.fluke.be/stroomtangen

Welke elektrische tester voldoet 
het best voor u? Ga naar  
www.fluke.be/T6

Totaal overzicht  van accessoires
Wist u al dat Fluke een compleet assortiment originele accessoires heeft? Bekijk ons uitgebreide  
portfolio voor accessoires op www.fluke.be/accessoires

Kijk voor meer informatie over Fluke producten en speciale acties op www.fluke.be/acties

De perfecte starterset  
voor elektrotechnische 
werkzaamheden!

Haal het meeste uit uw 
elektrische tester

+ GRATIS C150 draagtas
+  GRATIS AC285 krokodillen-

klemmen
Met een waarde van € 59!

Elektrische testers en stroomtangen van Fluke—
Storingzoekgereedschappen in de frontlinie 

Fluke T90 Fluke T110 Fluke T130 Fluke T150 Fluke 323 Fluke 324 Fluke 325 Fluke T6-600 Fluke T6-1000

Controleer spanning en doorgang Controle van stroomkringintegriteit en 
werking. Controle van balans en belasting 
van aanvoerkabels

30 mm 30 mm 30 mm

Werken aan panelen en aftakkings-
stroomkringen

Bezoek onze website voor meer informatie over onze elektrische testers en stroomtangen

GRATIS!

30 mm

Fluke 325 stroomtang nu met  
een Fluke T130 tweepolige  
spannings- en doorbeltester in 
een zeer aantrekkelijke bundel. 

Fluke 325
Het betrouwbare en veelzijdige storing-
zoekgereedschap voor elektriciens in de 
commerciële en particuliere sector

Fluke T130 
Fluke T130 tweepolige spannings- en  
doorbeltester met verlichte display. 

Prijs Code Bestelnr.

€ 275 325/T130 5199123

Welke stroomtang voldoet het 
best voor u? Ga naar  
www.fluke.be/stroomtangen

De perfecte starterset 
voor elektrotechnische 
werkzaamheden!

30 mm

Bespaar 

12%
Bespaar 

26%


