
Tudo o que você 
precisa.
No lugar em  
que precisa.
• Mais de 30 bolsos em seis 

compartimentos principais de 
armazenamento;

• A base inferior resistente 
e impermeável protege 
ferramentas, mantendo a 
mochila na vertical para fácil 
acesso ao conteúdo;

• 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 para o eletricista profissional 
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 confortá-
vel 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!

Fluke Pack30
Mochila profissional para 
ferramentas

Ferramentas mostradas não incluídas com a Fluke Pack30
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• Desenvolvida para manuseio em condições 
desafiadoras de trabalho, com um poliéster 
durável e de alta qualidade, além de base plástica 
de plástico injetado impermeável;

• Seis compartimentos principais de 
armazenamento para ferramentas de teste, 
laptops, tablets e outros itens;

• Capas de EVA moldado para as seções superior e 
frontal da mochila para maior proteção;

Informações de pedido
Mochila profissional para ferramentas 
Fluke Pack30

• Almofada nas costas para maior conforto e  
suporte lombar;

• Cinta peitoral regulável para distribuição uniforme 
de peso e maior conforto;

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

• Garantia de um ano.

Fluke Pack30
Mochila profissional para 
ferramentas

Principais motivos para escolher a mochila  
profissional para ferramentas Fluke Pack30

Ferramentas mostradas não incluídas com a Fluke Pack30
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