Kampanjetilbud!
Elma Laser X2 Krysslaser
Elma Laser x2 benytter den nyeste teknologi med grønt laserlys. Våre øyne er opptil 4
ganger mer følsomme i det grønne område, i forhold til klassiske røde linjelasere,
hvilket øker linjenes synlighet dramatisk både innendørs og utendørs. Du vil da få
perfekte oppmerkingsmuligheter selv på lang avstand og du vil få nøyaktige
oppmerkede linjer på gulv, loft og når du f.eks. skal montere lysskinner, feste kabler
på vegg etc.
El-nr. 8023716

Nå kun 780,-

CA6681 - Kabel, rør- og installasjonssøker
kabelsøker og metalldetektor for enkel og presis søking av el-kabler og telekabler
på både spenningssatt og spenningsløse anlegg. Kodningen er digital som gjør
det enkelt å identifisere kabler.

El-nr. 8030360

Nå kun 4.259,-

Garver Ytteborgsvei 83, N-0977 Oslo, T: 22 10 42 70, F: 22 21 62 00 T: 08-447 57 70 - F: 08-447 57 79
www.elma-instruments.no Vi tar forbehold om trykkfeil, evnt. forsinkede vareleveranser og at varene kan bli utsolgt. Kampanjeprisene er
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Kampanjetilbud!
Kyoritsu 8035 - Induktiv fasefølge/dreierettningstester
Kyoritsu 8035 er en fasefølgetester, som uten elektrisk kontakt viser
fasefølge/dreieretning. De tre krokodilleklemmene settes utenpå isoleringen
på tre
separate faser.
El-nr. 8024319

Nå kun 1.800,-

Elma 2000X – KAT IV spenningstester
Elma 2000X er en spennings-/gjennomgangstester for ekstra høy
sikkerhet og med mange smarte detaljer. Bl.a. lang fleksibel ledning,
smart fastgjørelse av målepinner med avstand så de passer direkte i
stikkontakten
El-nr. 8022938

Nå kun 335,-

Elma 2100X – KAT IV digital
spenningstester
Elma 2100X er en spennings-/gjennomgangstester for ekstra høy sikkerhet og med
mange smarte detaljer. Bl.a. lang fleksibel ledning, smart fastgjørelse av målepinner
med avstand så de passer direkte i stikkontakten.
El-nr. 8022113

Nå kun 795,-

www.elma-instruments.no Vi tar forbehold om trykkfeil, evnt. forsinkede vareleveranser og at varene kan bli utsolgt. Kampanjeprisene er
nettopriser og gir ikke bonuser. Tilbudene gjelder 01.01.2019 t.o.m 28.02.2019, eller så langt lageret rekker. Prisene er eks. mva og
fraktsonetillegg, inkl. miljøgebyr

