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Vele schroefverbindingen per dag, honderden schroefverbindingen per week. Als vakman investeert men veel tijd en energie in 
terugkerende schroefwerkzaamheden. De daaruit voortvloeiende pijn in de polsen is een natuurlijke reactie van het lichaam. 
Dankzij de elektrische aandrijving van de E-schroevendraaier speedE® II worden de gewrichten en pezen vooral bij intensief 
gebruik ontzien. Bovendien wordt de normaal benodigde tijd tot 1/3 gereduceerd. 

Bij gevoelige schroefverbindingen, zoals kunststof afdekkingen van contactdozen, mag niet te zwaar worden aangedraaid, 
aangezien het materiaal anders beschadigd kan worden. Hier schakelt de speedE® II automatisch uit bij 0,4 Nm en behoudt de 
gebruiker de volledige controle om het laatste vastdraaien op gevoel met de hand uit te voeren. 

Als er schroefwerkzaamheden zijn, waarbij meer kracht noodzakelijk is, biedt de speedE® van de tweede generatie de mogelijk-
heid om met een schuifschakelaar de elektrische kracht tot 1,0 Nm te verhogen. De kleur van de slimBits dient daarbij als hulp, 
zodat het juiste krachtniveau overeenkomstig de desbetreffende toepassing wordt ingesteld. De rode slimBits met de kleinere 
profielen worden in de rode schuifpositie gebruikt, de gele Power slimBits met de 
grotere profielen geven aan dat hier in de krachtigere, gele schuifpositie gewerkt 
kan worden. Als er een keer meer kracht nodig is, kan de speedE® II niettemin 
handmatig tot 12 Nm worden gebruikt, zonder dat deze daardoor beschadigd raakt.

25044318

WIHA speedE II Electric Schroevendraaier
Inhoud set:

1x E-schroevendraaierhandgreep speedE
1x Accuset 18500 Li-ion
1x Oplader voor accu type 18500 Li-ion
1x Bit slimBit electric, sleufkop: 3,5 mm, Lengte bit: 75 mm
1x Bit slimBit electric, SL/PZ2, Lengte bit: 75 mm
1x L-BOXX Mini voor speedE®

25044367

speedE Heuptas
U kunt de bit gerust in de speedE® laten zitten 
wanneer u gebruik maakt van de heuptas.

Toepassing:
Het ideale gereedschap voor alle schroefwerkzaamheden, b.v. contactdoosmontage, 
werkzaamheden in schakelkasten, industrieel onderhoud en montage, onderhoud en 
reparatie van elektrisch gereedschap, huishoudelijke apparaten en witgoed, ramen- en 
deurenmontage, installatie van verwarming, airconditioning en sanitair en reparatie 
van fiets, motor en grasmaaier. Ook perfect voor werkzaamheden in en rond het huis 
b.v. voor het in elkaar zetten van meubels, reparaties en andere klussen.

169,169,0000

19,19,5050
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Gebruikers kunnen dankzij het functionele design van de 
XXL III comfortabel en probleemloos een "mobiele 
werkplaats op wielen" vervoeren – ongeacht de 
onbegaanbaarheid van het terrein of de bouwplaats. 

Dankzij de robuuste, multifunctionele en zeer professionele 
inhoud biedt de XXL III talloze voordelen qua functionaliteit, 
ergonomie, efficiency en veiligheid voor de dagelijkse 
werkdag van de professional. 

Of het nu een trap is of moeilijk begaanbaar terrein, een 
ontbrekende ladder of werkbank die voor vertraging in het 
werk zorgt, of dat er gewoon te weinig plek is om spullen 
neer te leggen of om te zitten: voor talloze uitdagingen 
op de bouwplaats biedt de XXL III een passende oplossing. 
Extra grote, speciaal geconstrueerde wielen, een uittrekbare 
trede, een mobiele meet- en zaaghulp, opbergruimte voor 
grote en kleine onderdelen en gasveren, die onbedoeld 
dichtvallen van het deksel voorkomen, zijn daarvan slechts 
enkele voorbeelden.

Gereedschapskoffer XXL 3, 100-Delig

23044128

Kabelknipper 180 mm

Schakelkastsleutel

Punttang 200 mm

Zijkniptang 160 mm

TriCut 170 mm

BiCut 200 mm

Volt Detector

SL 12

SL 3,5

SL 5,5

SL 6,5

PH1

PH2

SL/PZ1

SL/PZ2

Plugschroevendraaier

Zaklamp

Kabelmes

Elektriciensduimstok 2 m

Elektricienshamer 300g

Inbussleutelset

Sleuteltang 250 mm

Automatische Striptang 
0,03-16,00 mm²

Professional Adereindhulstang 
0,08-16mm² Zeskant

Krimptang Geisoleerde 
Kabelschoen 220 mm 

SlimVario Electric 
Gereedschapset, 31-delig

Junior Zaagbeugel 280 mm 
(zaagblad 150 mm)

Elektricienswaterpas 40 cm

Bitset, 31-delig

Flesopener

100 pcs kg 21,6
net. 13,3 kg

1495,1495,0000
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90010142

RUNPO Roller Rails
Voor het veilig op en afrollen van haspels met een diameter 
van 480 tot 2000 mm. Robuuste constructie van roestvrijstaal en 
aluminium welke is voorzien van hoogwaardige, onderhoudsvrije, 
op kogellager gemonteerde rollen. Met rem mechanisme voor het 
snel verwisselen van haspels. Draagkracht 1700 Kg. Set a 2 stuks.

RUNPO Lifter 4500 
De RUNPO Lifter 4500 is een inklapbare 
kabeltrommellifter die trommels kan 
optillen tot een maximale diameter van 
1600 mm en een maximumgewicht van 
4500 kg. Door zijn lage gewicht (22 kg per 
unit) kan hij gemakkelijk worden vervoerd 
en heeft hij nog steeds een uitstekende 
stabiliteit op verschillende ondergronden.

De twee hefsteunen hebben een 2-traps 
hefsysteem. De snelle stand voor het snel 
bereiken van het punt waarop de kabel-
trommel begint met liften en de power 
stand voor het daadwerkelijke optillen van 
de kabeltrommel. Schakelen tussen de twee 
standen kan eenvoudig worden geregeld 
door het uittrekken en induwen van de as 
waaraan de slinger is gemonteerd.

Met de RUNPO lifter 4500 is het niet nodig 
om de slinger te borgen omdat de tand-
wielkast is voorzien van een zelfblokkerend 
systeem.

Afmetingen:
Ingeklapt: L 1220 x B 400 x H 245 mm 
Uitgeklapt: L 1000 x B 400 x H 750 mm 

Wordt geleverd inclusief trommelas en 
centreerconussen.

90010164

D E  I N N O V A T O R  I N  K A B E L T R E K K E N

749,749,0000

2395,2395,0000
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Kabelgeleiderol Binnenrand

90010156

Zeer geschikt om kabel te geleiden via hoeken 
van schachten.
Afmetingen: L 220,5 x B 155 x H 163 mm

Kabelgeleiderol

90010157

Inzetbaar om kabels aan de uiteindes van 
leidingen te geleiden.
Afmetingen: L 220,5 x B 155 x H 140 mm

Kabelgeleiderol 90°

90010153

Kabelgeleider

90010166

Universeel inzetbaar om kabel o.a. om kolommen 
en hoeken te geleiden. Kan optioneel worden 
uitgebreid met extra rollen en schakels.
Afmetingen: L 580 mm x B 155 mm x H 140 mm

90020696

Centreerdoorn
Uitklapbare centreerdoorn 
die gebruikt kan worden in 
combinatie met de Runpo 
XB300 en XB500.
Ideaal voor het afrollen van 
kabelringen en kabel in 
doos/folie verpakking.
Hoogte 294 mm
Diameter Ø 430 mm

90010174

XB300 + Centreerdoorn

Compact en professioneel apparaat voor het 
op en afwikkelen van kleine tot middelgrote 
kabeltrommels. Voorzien van 6 rubberen anti-slip 
poten. Maximale draagkracht 300 Kg.

Uitklapbare centreerdoorn 
die gebruikt kan worden in 
combinatie met de Runpo 
XB300 en XB500.
Ideaal voor het afrollen van 
kabelringen en kabel in 
doos/folie verpakking.
Hoogte 294 mm
Diameter Ø 430 mm

Om kabels moeiteloos om hoeken of randen 
te trekken.
Afmetingen L 360 x B 155 x H 140 mm

++

==

Kenmerken kabel geleiderollen:

• Aluminium rollen met RVS kogellagers
• Robuust metalen frame
• CDP-coating
• Ergonomisch aluminium handvat
• Draagvermogen 1500 kg
• Max. Kabeldiameter Ø 100 mm
• Door de gaten en sleuven kunnen de 

geilederollen bevestigd worden met  
bouten of een sjorband

47,47,5050

69,69,0000

69,69,0000

129,129,0000

199,199,0000

139,139,0000
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Professioneel driezijdig zaagblad met 8% 
kobalt. Zeer snel, veelzijdig en duurzaam.
Zaagt o.a. roestvrij staal, plaatstaal, stalen  
buizen, open en gesloten profielen.
Lengte 150 mm. Verpakking a 2 stuks.

Professioneel driezijdig zaagblad met 8% 
kobalt. Zeer snel, veelzijdig en duurzaam.
Zaagt o.a. hout, MDF, hout met spijkers,  
en kunststoffen. Verpakking a 2 stuks.

Lengte 150 mm
18301150

Lengte 200 mm
18301200

FastCut Reciprozaag

18009001

18340230

18300150

Decoupeerzaag Set, 5-delig
Hoogwaardig decoupeerzaag set  
bestaand uit vijf verschillende  
zaagbladen met elk hun specifieke  
eigenschappen en  
toepassingsgebieden.

MultiCut Reciprozaagblad
Multifunctioneel zaagblad van  
topkwaliteit. Zaagt soepel en snel onder 
de zwaarste omstandigheden. Geschikt 
voor het zagen van o.a. MDF, hout  
(met spijkers), kozijnen, versterkte 
kunststoffen etc.  Lengte 230 mm.  
In verpakking a 2 stuks.

FastCut Reciprozaag Fijntand

Metaal Doorslijpschijf MetalXcut
Hoogwaardige diamant doorslijpschijven die niet slijten bij elke snede 
waardoor ze hun diameter en breedte behouden gedurende de 
levensduur van de schijf. De Mandrex MetalXcut doorslijpschijven 
hebben een levensduur van 1.000+ sneden (tot 30 keer langere 
levensduur dan standaard doorslijpschijven).

• Hoogwaardige diamanttechnologie
• Tot 30 keer langere levensduur dan normale doorslijpschijven
• Extreem duurzaam in metaal
• Veilige breukvaste stalen kern
• Minder stof en puin tijdens gebruik
• De snijdiepte blijft onveranderd tijdens de levensduur

18570115  Ø115 mm 22,2 1,6 13.300

18570125  Ø125 mm 22,2 1,6 12.200

18570150  Ø150 mm 22,2 1,8 10.100

18570180  Ø180 mm 22,2 1,8 8.400

18570230  Ø230 mm 22,2 2,0 6.800

18570300  Ø300 mm 25,4 2,4 5.000

18570350  Ø350 mm 25,4 2,6 4.300

Geschikt voor onder andere: staal, koolstofstaal, roestvrijstaal, 
plaatstaal, buizen / profielen, koper / messing, aluminium, 
metselwerk, gipsplaat, vezelcement, zachte steen, gips, zachte tegels, 
zachte baksteen en versterkt kunststof.

D A T Max RPM

Diamantzaagbladen

Profi XtremePRO

Universele diamantzaagbladen voor droog gebruik. Geschikt voor het zagen van 
o.a. beton, bakstenen, steen, gietijzer, staal, dakpannen en asfalt.

Ø115 mm 18500115 € 12,95

Ø125 mm 18500125 € 14,95

Ø150 mm 18500150 € 19,95

Ø230 mm 18500230 € 26,95

Ø115 mm 18510115 € 21,95

Ø125 mm 18510125 € 23,95

Ø150 mm 18510150 € 34,95

Ø230 mm 18510230 € 44,95

Ø115 mm 18530115 € 31,95

Ø125 mm 18530125 € 34,95

Ø230 mm 18530230 € 54,95

GoodGood BetterBetter BestBest

Multicunctioneel. 
Multicunctioneel. Al die materialen zonder schijf te wisselen!

Al die materialen zonder schijf te wisselen!

Dit is echt anders!
Dit is echt anders!

Standaard
Universele gesinterde 

diamantzaagbladen voor
multifunctioneel gebruik met 

goede snijresultaten.

Professionele lasergelaste 
diamantzaagbladen.

Brede lossingssleuven voor 
snellle snijresultaten.

Hoogwaardige lasergelaste zaagbla-
den met speciale lossingssleuven en 

een segmenthoogte van
12 mm voor extreme snijresultaten 

en een lange levensduur.

11,11,9595

11,11,9595

11,11,9595

14,14,9595

21,21,0000

24,24,9595

39,39,9595

82,82,5050

92,92,5050

14,14,5050

13,13,2525

16,16,5555

Vanaf:

12,12,9595
Vanaf:

21,21,9595
Vanaf:

31,31,9595
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Handtappenset, 44-Delig
M3-M12 met HSS-G handtappen, snijplaten, 
wringijzers en kerngatboren. Mooie uitgebreide 
set in stevige metalen kist. 

6000 14 10044

Set Machinetappen, 15-Delig

4120 13 30015

M3-M12 met wringijzer en kerngatboren. 
HSS-G DIN 352 professioneel set in stevige 
ABS cassette.

SDS+ Borenset 4-Snijder, 7-Delig

2615 14 10007

5/6/8 mm 110 mm lang, 6/8/10/12 mm 160 mm lang. 
Deze boren zijn trillingsarm en slaan niet vast bij lichte 
armering. Met brede groef voor snelle gruisafvoer.

1120 14 10170

Spiraalborenkoffer, 170-Delig
1-10 mm 0,5 mm oplopend. 
Splitpoint geslepen boren DIN338 HSS-G.
1-8 mm elk 10 stuks, 8,5-10 mm elk 5 stuks. 

31,31,5050

119,119,0000

38,38,5050

117,117,5050
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99020076

Ergonomische striptang voor het strippen van massieve en meeraderige draden. De tang stelt 
zich automatisch in op de diameter van de ader. De pistoolvorm van de striptang zorgt voor 
een optimale krachtoverbrenging en de smalle bek maakt het mogelijk om te werken op 
moeilijk toegankelijke plaatsen. De Super 4 Pro is bestand tegen vuil en doet het uitstekend 
in een bouw omgeving. Het ontwerp van de hangreep en de zachte antislip laag maken 
de tang zeer geschikt voor intensief gebruik. De striplengte is instelbaar van 6 - 15 mm.
Knipt tot 2,5 mm².
Stript 0,2 - 6,0 mm².

Jokari Kabelmes System 4-70

99020470

Jokari Super 4 Pro

Snijwonden behoren tot het verleden met het nieuwe kabelmes van JOKARI. 
Dit kabelmes is speciaal ontworpen om uw veiligheid te waarborgen. 
Niet alleen staat het kabelmes garant voor meer veiligheid maar het biedt u 
ook meer comfort en flexibiliteit.

- Meer veiligheid met automatisch vergrendeld haakmes
- Meer comfort door robuuste twee-componenten greep
- Inspectie gat in beugel
- Groot bereik van Ø 4 tot 70 mm²
- Inclusief beugel Nr. 28 Ø 8-28 mm²

Meer veiligheidMeer veiligheid

Meer comfortMeer comfort
Groot bereikGroot bereik

Meer flexibiliteitMeer flexibiliteit

++Gratis beugel Nr. 35Gratis beugel Nr. 35
Ø 27-35 mm²Ø 27-35 mm²

Snel wisselsysteemSnel wisselsysteem

24,24,9595

29,29,9090
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Sleuteltang 250 mm
Met drukknoploze instelling waardoor de vereiste 
sleutelmaat direct op het werkstuk kan worden 
ingesteld. Zeer praktisch bij toepassingen met 
weinig ruimte en ook geschikt voor linkshandigen 
doordat de enkelzijdige drukknop ontbreekt. 
Door de parallel geleide, gladde grijpbekken met 
ratelfunctie is overpakken niet meer nodig.  
Zelfklemmend vanaf SW 17.  
Max. bek opening 47 mm.

23040923

Slimfix Set VDE, 6-Delig

22035389

Sleuf 3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5.
Phillips 1 en 2.

Tangenset VDE, 3-Delig

23026852

Punttang 200 mm, 
Zijkniptang 160 mm,
Combinatietang 180 mm.

Wiha Basic Elektricien Gereedschapskoffer, 34-Delig
Stevige en compacte polypropyleen koffer. Binnenin de kofferconstructie is er extra opbergruimte 
voor verdere gereedschappen, kleine onderdelen en machines. Met een inhoud van 20 liter, een 
ergonomische tweecomponenten draaggreep, oogjes voor hangsloten ter bescherming tegen 
diefstal en andere voorzieningen voldoet de Wiha Basic gereedschapskoffer aan de meest 
uiteenlopende eisen voor het comfortabel meenemen van gereedschap tijdens mobiele 
werkzaamheden.

Inhoud:
1x Punttang 160 mm
1x Zijkniptang 160 mm 
1x Striptang 160 mm 
1x Adereindhulstang 145 mm 
1x Inbussleutelset kogelkop
1x Kabelmes 4,0-28 mm
1x Elektriciensduimstok 2 m
1x Elektricienswaterpas
1x Magazijnschroevendraaier LiftUp electric 
1x Schroevendraaier slimFix 2,5 x 75 mm
1x Schroevendraaier slimFix 3,5 x 100 mm
1x Schroevendraaier slimFix 5,5 x 125 mm
1x Schroevendraaier slimFix 6,5 x 150 mm
1x Schroevendraaier slimFix PH1 x 80 mm
1x Schroevendraaier slimFix PH2 x 100 mm
1x Schroevendraaier slimFix PZ1 x 80 mm
1x Schroevendraaier slimFix PZ2 x 100 mm
1x Schroevendraaier slimFix SL/PZ2 x 100 mm

23044505

NieuwNieuw

46,46,5050

59,59,0000

249,249,0000

37,37,5050
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Veiligheidsmes 18 mm

29150020

Aluminium behuizing met softgrip 
voorzien van afbreekmes 18 mm 
die automatisch terug schiet in de 
behuizing na gebruik.

Reserve Afbreekmes 18 mm

29150021

Afbreekmessen 18 mm t.b.v. 
afbreekmes 29150020. 
In dispenser a 10 stuks.

Lyra Deep Hole Marker

55850403

Voor het markeren van dieper  
liggende en moeilijk bereikbare 
plaatsen. Kleur zwart. Inclusief  
beschermhuls zodat de punt 
niet beschadigd tijdens  
transport.

Snowman Marker

55701255

Permanente zwarte marker 
in doos a 12 stuks.

Kadeem Markeerkrijt
Doosje a 12 stuks.

Geel 
55351010

Rood
55351040

Blauw
55351030

Kadeem Merkkrijthouder

55355030

Geschikt voor Kadeem markeerkrijt,  
diameter 13 mm. Met clip.

Prijs per doosje

Kadeem Markeerspray 600ML
Zeer geschikt voor het tijdelijk 
markeren van verschillende 
materialen.

Geel
55359020

Rood
55359030

Blauw
55359050

Prijs per spuitbus

Lyra Dry Deep Hole Vulpotlood

55850353

Hoogwaardig timmer-
manspotlood geschikt 
voor het markeren op 
vrijwel alle materialen. 
Voorzien van riemclip 
en geïntegreerde pun-
tenslijper. De felle kleur 
van de beschermdop 
voorkomt kwijtra-
ken. Inclusief grafiet 
navulset a 12 leads in 
praktisch magazijn. 
Gemakkelijk navulbaar.

QualityQuality

Schaar voor het knippen van 
elektrobuis met een diameter 
van 16 en 19 mm. 
Hoogwaardig mes met een zeer 
lange standtijd.

99110401

AMW-Connect Buisknipper Buizenschaar 35 mm

99110135

Geschikt voor het knippen van PB, PEX en 
MULTILAYER.

Buizenschaar 51 mm  
Professional

99110151

Geschikt voor het knippen 
van KEVLAR, PVC, PE, PP, PB,
VPE, PVDF, MLP, HTA, PPR,  
PEX, MULTILAYER.

BasicsBasics

++

3,3,8080

7,7,8585

8,8,5050

14,14,2525

4,4,9595 1,1,4949

19,19,9595
8,8,5050

49,49,0000

17,17,5050

5,5,7070
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Veiligheidshelm Klasse 1

94412010

Veiligheidshelm volgens EN397/EN50365, 
Klasse 1 Arc 4000A/0,5 sec. 1000V VDE, -30 °C. 
Geïntegreerd vizier. 
Antikras en antibeslag. 
Vlamboogbestendig. 
Verstelbare hoofdband. 
Inclusief beschermtas.

Lock Out Station

95020113

Opvallend Lock Out opberg station  
voor 5 gebruikers.

Inhoud set:
1 x Opberg station
5 x Hangslot met blauwe mantel
1 x 25 mm multi-hangslotbeugel
1 x 38 mm multi-hangslotbeugel
10 x Label ‘Do not operate’ 
4 x Plug en schroef t.b.v. bevestiging

Inhoud:
• 2 x Rood hangslot 40 mm
• 2 x Dubbelzijdig waarschuwingslabel
• 1 x Permanente fineliner
• 1 x Niet geleidende hangslotbeugel
• 1 x Automaten vergrendeling
    (pinnen naar buiten, standaard)
• 1 x Automaten vergrendeling
    (pinnen naar binnen, standaard)
• 1 x Automaten vergrendeling
    (pinnen naar buiten, breed)
• 1 x Universele automaten vergrendeling 
• 1 x Aluminium automaten vergrendeling
• 1 x Kabel vergrendeling 2,5 meter
• 1 x Opbergtas/etui

Universeel Beveiligingsset

95020230

Safety first
Safety first

127,127,5050

109,109,0000

119,119,0000



GS38 Meetpunt bescherming Puntvergroting

Puntbeveiliging

Tangopening 16 mm

12

Deze actie is geldig tot  
31 december 2020
Prijzen zijn exclusief BTW

Quality Selection is een uitgave van 
Amwittools B.V. te Ter Aar
0172 538433

Wijzigingen in prijs en  
samenstelling voorbehouden. 
Zolang de voorraad strekt. 

Levering alleen via de vakhandelamwittools.nl

Dealerinformatie:

De nieuwe topper van BenningDe nieuwe topper van Benning

44044686

Open Stroomtang CM 1-4
Open stroomtang/multimeter met LC-display en LED indicator.

• Stroommeting tot 200A AC
• Spanningsmeting tot 1000V AC/DC
• Testen van draaiveldrichting L/R
• Optische en akoestische doorgangstest
• Polariteitscontrole
• Spanningsmeting van stopcontacten met één hand
• LED meetpuntverlichting
• TRUE RMS
• CAT IV 600V
• Wordt geleverd inclusief riemholster

44050427

Meetset voor opleveringsinspecties, periodieke controles en karakteristieke 
curvemetingen van PV installaties. Normconforme test volgens EN 62446 en EN 
61829 voor bewijs van prestatiegegevens. Meting van de stroom-
spanningscurve (I-U) en prestatiecurve (P-U). Weergave van Umpp, Impp en 
vulfactor (FF). Wordt geleverd incl. Solar Manager software en kalibratie 
certificaat. Met gratis app Benning PV-Link.

• Normconforme test overeenkomstig EN 62446 en EN 61829 voor bewijs van 
de prestatiegegevens.

• Meting van de stroom-spannings-curve (I-U) en prestatiecurve (P-U).
• Weergave van Umpp, Impp en vulfactor (FF).
• Automatische testprocedures voor karakteristieke curvemeting en Riso-test.
• Aparte Riso-meting via 4 mm meetsnoeren.
• PC-software BENNING SOLAR Manager voor testrapportering en  

karakteristieke curve documentatie.
• Gratis app BENNING PV Link (Android toestel met NFC vereist)
• Alleen beschikbaar met Engelse/Duitse interface en handleiding.

BENNING PV 2 Set

Zon instraling, tempratuur en hellingshoekmeter.
Communiceert draadloos met PV 2 zodat er een 
totaalbeeld gevormd kan worden.

Sun 2

PV Link

APPAPP

Ampèretang CM 10-PV

44044683

Digitale stroomtang voor PV installaties en toepassingen 
met hoge systeemspanningen.

• Veilige spanningsmeting tot 1500V AC / 2000V DC
• Stroommeting tot 600A AC/DC 
• Inrush functie voor meting van inschakelstromen
• Weerstand, doorgang/diode, frequentie en capaciteit
• Temperatuur -40 tot 400°C
• Laagdoorlaatfilter (HFR) 800 Hz
• Dataloggerfunctie
• Bluetooth® interface
• Voltsensor
• App voor het downloaden, opslaan en delen van 
   meetwaarden via smartphone/tablet
• TRUE RMS
• CAT IV 600V

Multimeter MM 10-PV

44044089

Digitale multimeter voor PV installaties en toepassingen 
met hoge systeemspanningen.

• Veilige spanningsmeting tot 1500V AC / 2000V DC
• Stroommeting tot 10A AC/DC 
• Weerstand, doorgang/diode, frequentie, 
   en capaciteit
• Temperatuur -40 tot 400°C
• Laagdoorlaatfilter (HFR) 800 Hz
• Dataloggerfunctie
• Bluetooth® interface
• Voltsensor
• App voor het downloaden, opslaan en delen van            
  meetwaarden via smartphone/tablet
• TRUE RMS
• CAT IV 600V

1899,1899,0000

357,357,5050

244,244,5050

195,195,0000


