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Compre um 
produto Fluke e receba outro GRÁTIS!

Ferramentas gratuitas para
tempos difíceis.   

Agora, mais do que nunca,  
merece um pouco mais.

Promoção válida de 1 de Setembro a 15 de Dezembro 2020
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Ferramentas Fluke para o manter seguro 
em qualquer situação

Fluke 1664FC/PTi120
 • Esta proposta de kit fornece aos 

eletricistas e engenheiros a 
possibilidade de efetuar a resolução 

termográ�cas de um circuito a uma 
distância segura com a PTI120.

 • Se for detetado um ponto quente, 

na instalação podem ser efetuados 
com o certi�cador de instalações 
multifunções 1664. 

P/N 5244844  
2169€

Verificador elétrico  
Fluke T6-1000 com 
tecnologia FieldSense
Meça a tensão até 
1000 V AC através 

P/N 4910257  
279€

Termómetro de 
infravermelhos  
Fluke 62 MAX+
Fornece lasers 
duplos precisos 
para um 
direcionamento 
superior e 
medições 
repetíveis e com 
maior exatidão.

P/N 4130488  
109€

Medidor de 
temperatura/
humidade  
Fluke 971
Efetue leituras 
precisas de 
temperatura e 
humidade de 

conveniente.

P/N 2418208  
266€

Multímetro digital  
Fluke 175 True-RMS
Consiga as funcionalidades base 
do multímetro de que necessita 
para resolver problemas e reparar 
sistemas elétricos e eletrónicos.

P/N 1645981  
253€

Efetue a atualização do seu cinto de ferramentas agora e receba uma 
ferramenta Fluke GRATUITA. 



Verificador de tensão e  
continuidade Fluke T150
Com 4 formas de indicar a presença 
de tensão – indicador LED, display 
LCD, som audível ou feedback tátil – 
saiba sempre se existe tensão 
perigosa (display digital e indicador 
vibratório presentes)

P/N 4016977  
148€

Pinça amperimétrica  
Fluke 325 True-RMS
A ferramenta de 
resolução de problemas 
versátil e �ável para 
eletricistas do setor 
comercial e residencial.

P/N 4152643  
250€

Multímetro digital Fluke 115
Medidor True RMS compacto 
para técnicos de assistência 

P/N 2583583  
211€

Pinça de ligação à terra 
Fluke 1630-2 FC 
Identi�ca correntes de fuga 
AC sem desligar a estaca de 
terra do sistema de terra.

P/N 4829532  
1538€

Multímetro para 
isolamentos  
Fluke 1587 FC
Previna as falhas nos 
sistemas fotovoltaicos 
através da veri�cação 

qualidade da ligação.

P/N 4691215  
810€

Pinça amperimétrica de 
processos de miliamperes 
Fluke 771
A medição da 
corrente do loop 
de 4-20 mA sem 
interromper o 
circuito permite 

problemas sem 
interferir com  
o processo.

P/N 2646347  
629€

Apoio Cliente · T:808 202 816 · E-mail: apoio.cliente@rolearmais.pt · www.rolearmais.pt



e escolha uma destas ferramentas

e escolha uma destas ferramentas

e escolha uma destas ferramentas

e escolha uma destas ferramentas

e escolha uma destas ferramentas

e escolha uma destas ferramentas

K  

 

5

NÍVEL 1  
Gaste entre 100,00€ 
e 549,99€

NÍVEL 2  
Gaste entre 550,00€  
e 999,99€

NÍVEL 3  
Gaste entre 1000,00€
e 1449,99€

NÍVEL 4  
Gaste entre 1450,00€
e 3499,99€

NÍVEL 6  
Gaste mais de 
6500,00€

Promoção válida de 1 de setembro a 15 de dezembro de 2020

NÍVEL 5  
Gaste entre 3500,00€
e 6499,99€

Compre um produto Fluke 
e receba outro GRÁTIS!

Escolha  
o seu
presente

Os preços apresentados incluem IVA

Kit para pendurar medidores ToolPak™ TPAK

Detetor de tensão VoltAlert ™ Fluke 2AC

Mala grande e �exível C25 para multímetros C25

IntelliTone carrying case MT-8202-05

Kit de chaves de fendas isoladas IKSC7

Veri�cador de tensão e continuidade T150

Multímetro True-rms Fluke 115

Intellitone Pro-200 LAN tone probe 
MT-8200-63A

Kit de chaves de fendas e alicate isoladas IKST7

Pinça amperimétrica True-RMS Fluke 325

Multímetro True-rms Fluke 175

Kit de ferramentas para técnicos de rede 
ProTool Kit IS60

Veri�cador Elétrico T6-1000

Multímetro True-RMS Fluke 179

IntelliTone Pro-200 LAN toner and probe Kit 

MT-8200-60

Kit de serviço com multímetro industrial 
87V IMSK

Multímetro para isolamento Fluke 1577

Microscanner PoE cable veri�er MS-PoE

Multímetro digital 240V Fluke 8808A

Multímetro de precisão 6.5 dígitos 240V 
Fluke 8845A

Certi�cador de instalações elétricas 
Fluke 1664 FC

Termómetro de referência Fluke 1523

Microscanner PoE professional Kit MS-PoE-Kit
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e receba outro  
GRÁTIS!

Compre um  
produto Fluke

Consiga uma FERRAMENTA FLUKE 
GRATUITA com uma compra  
de 100 EUR*
Como receber a sua ferramenta gratuita da Fluke:
1. Gaste 100 EUR ou mais em qualquer produto Fluke qualificado entre 1 de setembro  

de 2020 e 15 de dezembro de 2020.  

 •

 • É necessário o comprovativo de venda sob a forma de um recibo ou fatura única. Os recibos de 
entrega ou pedidos/confirmações de compra não são aceitáveis como prova de compra.

 • Apenas os produtos Fluke IG, Fluke Calibration ou Fluke Networks são elegíveis para esta  
promoção.

2. Troque a sua oferta online! Consulte: www.fluke.pt/freefluke

3. Receba e desfrute da sua nova ferramenta Fluke!

Obtenha mais informações em www.rolearmais.pt/campanhas 
*Aplicam-se termos e condições adicionais. Consulte os termos e condições em www.fluke.pt/freefluke
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