Dados técnicos

Mochila profissional para ferramentas Fluke Pack30

Principais recursos
Criada para eletricistas profissionais
Mais de 30 bolsos em seis compartimentos principais de armazenamento
A base inferior robusta e à prova d'água protege ferramentas, mantendo a mochila na vertical para fácil acesso a
ferramentas
Grampos, suportes e presilhas na parte externa da Fluke Pack30 para ferramentas usadas com frequência, tais como
rolos de fita, fitas de medição e detectores de tensão
Armazena, organiza e protege o equipamento de teste, ferramentas portáteis, óculos e itens pessoais como chaves,
carteira e telefone
Bolso especial para tablets e notebooks com 30 cm (12 polegadas) de largura ou menores
Criada com poliéster durável de alta qualidade e base inferior em plástico
Capas de EVA moldado para as seções superior e frontal para maior proteção
Almofada nas costas para maior conforto e suporte lombar
Cinta peitoral ajustável para distribuição uniforme de peso e maior conforto
Um ano de garantia

Ferramentas mostradas não incluídas com a Fluke Pack30

Informações gerais sobre o produto: Mochila profissional para

ferramentas Fluke Pack30
Tudo o que você precisa. No lugar em que precisa
Mochilas oferecem um método conveniente para organizar, armazenar e transportar suas ferramentas. Manter todas as
ferramentas de que você precisa em uma única Fluke Pack30 significa menos viagens de volta para o veículo. Além disso, a
Fluke Pack30 oferece uma solução mais confortável do que o cinturão de ferramentas tradicional que coloca todo o peso
em suas costas, ou sacos de ferramentas com cintas de transporte desconfortáveis. A Fluke Pack30 é uma excelente
solução para o eletricista, em qualquer lugar em que estiver!
Ferramentas mostradas não incluídas com a Fluke Pack30

Especificações: Mochila profissional para ferramentas Fluke Pack30
Geral
Dimensões

50,8 cm x 33 cm x 23,5 cm (20 pol. x 13 pol. x 9,25 pol.)

Peso líquido

2,26 kg (5 lbs)

Compartimentos de armazenamento

1 compartimento de armazenamento central
1 compartimento frontal
2 compartimentos laterais
1 compartimento superior
1 bolso posterior de 30 cm (12 pol.)

Ferramentas mostradas não incluídas com a Fluke Pack30
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Manutenção Preventiva simplificada. Sem retrabalho.
Economize tempo e aprimore a confiabilidade de seus dados de manutenção ao sincronizar as medições sem o
uso de fios com o sistema Fluke Connect.
Elimine a inserção de erros ao salvar medidas diretamente da ferramenta e associá-las com a ordem de
serviço, relatório ou registro de ativo.
Maximize o tempo de disponibilidade e tome decisões de manutenção com confiança usando dados que
você pode confiar e rastrear.
Acesse as medições de referência, históricas e atuais por ativo.
Livre-se das pranchetas, notebooks e das diversas planilhas com a transferência de medição sem fio com
apenas uma etapa.
Compartilhe seus dados de medições usando videochamadas ShareLive™ e e-mails.
Saiba mais em flukeconnect.com

Todas as marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares. É necessário Wi-Fi ou serviço celular para compartilhar dados.
Smartphone, serviço sem fio e plano de dados não inclusos na compra. Os primeiros 5 GB de armazenamento são grátis. Detalhes de
telefones compatíveis podem ser encontrados em fluke.com/phones.
Smartphone, serviço sem fio e plano de dados não inclusos na compra. Dentro da área de serviço sem fio do fornecedor e
sujeito ao custo de seu plano e outros termos. O Fluke Connect não está disponível em todos os países. Alguns recursos do
Fluke Connect exigem uma assinatura, sujeita a termos de pagamentos e que podem não estar disponíveis em todos os países.

Fluke. Keeping your world up and running.®
Fluke Corporation

Fluke do Brasil Ltda

PO Box 9090, Everett, WA 98206 EUA

CENESP Av. Maria Coelho Aguiar,
215 – Bloco G, 1° andar
São Paulo/SP – CEP: 05804-900
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