
GOLD SUPPORT

* Endast kompatibel med Fluke-värmekamerorna Ti300+, 
Ti401Pro, Ti480 Pro, TiX501 och TiX580

Köp en Fluke…  
Få en Fluke GRATIS!

FLK-LENS/WIDE2*

Köp för 1.000 - 5.999 kr
och välj ett av dessa verktyg

Köp för 6.000 - 10.599 kr
och välj ett av dessa verktyg

Köp för 10.600 - 15.999 kr
och välj ett av dessa verktyg

Köp för 16.000 - 37.999 kr
och välj ett av dessa verktyg

Köp för 38.000 - 59.999 kr
och välj ett av dessa verktyg

Köp för 60.000 kr +
och välj ett av dessa verktyg

Nivå 1 

Nivå 4 

Nivå 2 

Nivå 5 

Nivå 3 

Nivå 6 

Kampanjen gäller mellan den 1 september och den 15 december 2021
Visade priser är exkl. moms

C25 T150 325

T6-1000 PRO 87V IMSK

Om du vill se mer information och vilka gåvor som är tillgängliga 
för de olika nivåerna läser du på nästa sida och går till 
www.fluke.se/freefluke

ProTool Kit IS40 117 175 

A3001FC MS-PoE-Kit

1 års Gold-support 
för DSX-5000, DSX-8000 

eller DSX-8000-NW

8845

FLK-LENS/TELE2*



©2021 Fluke Corporation. De produkter som visas här kan skilja 
sig från de som erbjuds i kampanjen. 6/2021 210549a-sv

1. Köp kvalificerade Fluke-produkter för mer än 1000 kr mellan
den 1 september och den 15 december 2021.
· Du måste köpa hos en auktoriserad Fluke-distributör.
· Inköpsbevis i form av ett kvitto eller en faktura krävs. Följesedlar, inköpsorder/orderbekräftelser 

godkänns inte som inköpsbevis.
· Endast Fluke IG-, Fluke Calibration- och Fluke Networks-produkter är berättigande för den här 

kampanjen.

2. Lös in din gåva online! Besök: www.fluke.se/freefluke.
3. Ta emot och ha mycket nöje av ditt nya Fluke-verktyg!

* Ytterligare villkor gäller. Villkoren finns på www.fluke.se/freefluke. 

NIVÅ 1
Om produktvärdet är mellan

1.000 - 5.999 kr

· TPAK: upphängningssats för instrument

· C25: mjuk tillbehörsväska

· 2AC VoltAlert:TM spänningsdetektor

· ProTool Kit IS40

NIVÅ 2
Om produktvärdet är mellan

6.000 - 10.599 kr

· IKSC7: sats med 7 isolerade skruvmejslar, 1 000 V

· T150 spännings- och kontinuitetstestare

· 117: multimeter med effektivvärdesmätning

· DSX-PLA004 KIT: reservdelar för kontakt

NIVÅ 3
Om produktvärdet är mellan

10.600 - 15.999 kr

· IKST7 Isolerad skruvdragare och startsats för tänger

· 325: strömtång med effektivvärdesmätning

· 175: digital multimeter med effektivvärdesmätning

· MT-8200-60-KIT: sats med IntelliTone Pro-200LAN-toner 
och -probsats

NIVÅ 4
Om produktvärdet är mellan

16.000 - 37.999 kr

· T6-1000 PRO: eltestare

· TRUTEST-ADV: programmet TruTest

· 179: digital multimeter med effektivvärdesmätning

· MS-PoE: Microscanner PoE-kabelkontrollutrustning

· A3001FC: trådlös iFlex™-växelströmsströmmodul

· 375 FC: strömtång med effektivvärdesmätning

NIVÅ 5
Om produktvärdet är mellan

38.000 - 59.999 kr

· 87V IMSK Servicepaket för industriell multimeter

· 1587 FC: isoleringsmultimeter

· 376 FC: strömtång med effektivvärdesmätning

· MS-PoE-KIT: professionell Microscanner PoE-sats

· 1551A ”Stik”: termometer- och temperaturkalibrator

· A3001 FC KIT: sats med trådlös iFlex™-växelsströms-
strömtång

· FLK-LENS/TELE2: teleobjektiv med 2 gångers förstoring

· FLK-LENS/WIDE2: vidvinkelobjektiv

NIVÅ 6
Om produktvärdet är över

60.000 kr +

· Felsökningssats: DMM 
87-5+Clamp 325+ Etester T6-1000+TPT T150

· 1 års Gold-support för DSX-8000 eller DSX-8000-NW

· 1 års Gold-support för DSX-5000

· DSX-PC6AS: sats med DSX-adaptrar för kategori 6A med 
skärmade kategori 6A-kopplingssladdskontakter

· 8845A: precisionsmultimeter för 240 V med 6,5 siffror

· FLK-LENS/TELE2: teleobjektiv med 2 gångers förstoring

· FLK-LENS/WIDE2: vidvinkelobjektiv 

Köp en Fluke… 

Få en Fluke GRATIS!
 Välj gåva på den här fullständiga listan.

Så här får du ditt kostnadsfria verktyg från Fluke.

Mer information finns på: www.fluke.se/freefluke

Kampanjen gäller mellan den 1 september och den 15 december 2021
Visade priser är exkl. moms


