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C20 tvrdé přístrojové
pouzdro
• Vysoce odolné s

držadlem a úložnou
přihrádkou na příslušenství 

• Vrchní kryt se může použít jako
stojánková opěrka

C100 skořepinový kufřík
na přístroje a
příslušenství
• Pevný polypropylénový kufřík

C101 skořepinový kufřík
Skořepinový kufřík, který je vhodný
pro všechny průmyslové měřicí
přístroje. Vyformujte si pěnový
vnitřek k uložení a ochraně
jakékoliv části, kterou potřebujete
nosit s sebou. 
• Pevná polypropylénová skořepina 
• Formovatelné vnitřní dutiny

C120 a C190 skořepinové
kufříky
• Kufříky pro vysoká zatížení

s úložnými přihrádkami na
příslušenství

C435 Pevný kufřík s
kolečky
Vodotěsný pevný kufřík s
kolečky pro přístroje na
testování kvality energie řady
430, 1735 a 1740 a jejich
příslušenství. Během
přepravy bezpečně drží
všechny přístroje tvarovatelné
polstrování. 

C800 kufřík na přístroj a příslušenství
• Pevná polypropylénová

skořepina
• Přihrádky na příslušenství a

návod k obsluze
• Odnímatelné víko

C1600 kufr na přístroje a příslušenství
• Robustní kufr z tvarovaného plastu
• Hluboký a prostorný vnitřek

pro uložení a ochranu vašich
přístrojů 

• Vyjímatelná přihrádka 
• Zaklapávací úložná přihrádka

ve víku kufru

C10 pryžové přístrojové
pouzdro 
• Násuvné pryžové žluté

pouzdro absorbuje nárazy a
chrání přístroj před hrubým
zacházením

• Obsahuje vestavěný stojánek
a závěsné oko

C70Y pryžové přístrojové
pouzdro
• Násuvné pryžové žluté

pouzdro absorbuje nárazy a
chrání přístroj před hrubým
zacházením

• Flex Stand™ (flexibilní stojánek)
umožňuje přístroj uchopit, naklonit nebo
podepřít pro nejlepší a pohodlný úhel pohledu

• Vestavěný úchyt sondy a kabelu

H80M pryžové pouzdro + magnetický
závěs
• Násuvné pryžové žluté

pouzdro absorbuje nárazy a
chrání přístroj před hrubým
zacházením

• Závěsný magnet, háček a oko 
• Závěs pro všeobecné účely

H3 pouzdro na klešťové přístroje
• Tkaninové pouzdro absorbuje nárazy a

chrání přístroj před hrubým
zacházením

• Integrovaná kapsa pro
uložení kabelů

• Příhodný závěs na opasek se
sponou 

H5 pouzdro na zkoušečku
• Robustní tkaninové

pouzdro obsahuje kapsu
pro uložení kabelů a
závěs na opasek

• Vhodné pro zkoušečky
Fluke T3 a T5 

H6 pouzdro na infračervené
teploměry
• Trvanlivé nylonové pouzdro
• Pro infračervené teploměry

Fluke 63, 65 a 68

C520A kožené pouzdro na zkoušečku
• Olejovaná pravá hovězí kůže se zrnitým

vzorem
• Olejem vydělaná kůže s dlouhou životností
• Robustní konstrukce s

vysoce odolnými stehy a
zesílenými nýty

• Velké páskové poutko a
chlopeň pro zajištění
zkoušečky

• Určené pro zkoušečky Fluke

C510 kožené pouzdro na přístroj
• Olejovaná pravá hovězí kůže se zrnitým

vzorem
• Robustní konstrukce s vysoce odolnými

stehy a zesílenými nýty
• Velké páskové poutko a

chlopeň pro zajištění
přístroje

• Vhodné pro většinu dig.
multimetrů, teploměrů a
procesních kalibrátorů Fluke 

Tvrdé skořepinové kufříky Pouzdra

Kožená pouzdra

Na všechno příslušenství se vztahuje záruka 1 rok

Novinka




