Bij VoBe staan de wensen van de opdrachtgever altijd
centraal. Samen met u zoeken we, en realiseren we, ge
richte oplossingen voor uw bedrijf. Door de jaren heen
heeft VoBe waardevolle (technische) kennis en expertise
opgedaan in een breed werkgebied.
VoBe Tools biedt u een zeer breed assortiment in com
missioning en kalibratie materieel, wat direct inzetbaar
is voor uw opdracht.
Hieronder ziet u een deel van ons aanbod met een korte
specificatie. Bezoek onze website, www.vobe.eu, voor
een volledig overzicht. Bent u opzoek naar specifieke
apparatuur welke niet vermeld is? Neem dan contact
met ons op voor een oplossing.
Tevens leidt VoBe Tools deskundig op in de bediening en
rapportage mogelijkheden van de apparatuur.

Fluke 709H

Fluke F700 PTP

Fluke 177

Minerva MNR 300

De Fluke 709H mA-luska
librator is ontworpen voor
tijdbesparing en hoogwaar
dige resultaten.

Hoogwaardige pneumati
sche testpomp kit voor snel
le en nauwkeurige testresul
taten. Genereert tot 40 bar.

Multimeter voor algemene
toepassingen. Hoge nauw
keurigheid, gebruiksgemak
en betrouwbaarheid.

Testkoffer met fluke pre
cisie-testmeters van de
700G-serie. Geschikt tot
140 bar.

Minerva MNR 300

Fluke 754

Fluke 9142

Fluke 9143

Testkoffer met fluke pre
cisie-testmeters van de
700G-serie. Geschikt tot
340 bar.

Documenteert en meet het
genereren, simuleren en
meten van druk, tempera
tuur en elektrische signalen.

Deze industriële tempera
tuur loop calibrators zijn
perfect voor transmitter
loop calibraties. -25 - 150°C

Deze industriële tempera
tuur loop calibrators zijn
perfect voor transmitter
loop calibraties. 33 - 350°C

Fluke 705

Fluke 9040

Fluke 279 FC

Fluke 233

Loop calibrator effectieve,
geïntegreerde oplossing voor
calibratie, reparatie en onder
houd aan stroomkringen.

Meten van faserotatie waar
Volwaardige digitale mul
driefasevoedingen worden
timeter met geïntegreerde
gebruikt voor motoren, aan warmtebeeldtechniek.
drijvingen en systemen.
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Digitale true-RMS-multi
meter met afstandsdisplay
biedt u ultieme flexibiliteit,
met een bereik tot 10m.

Fluke 27II

Fluke 28II

Fluke 810

Omicron CMC 356

IP67 digitale multimeters
voor metingen in veeleisen
de omgevingen. Werking
tussen -15 - 55°C.

IP67 digitale multimeters
voor metingen in veeleisen
de omgevingen. Werking
tussen -15 - 55°C.

Deze trillingsmeter is
het meest geavanceerde
gereedschap voor problee
moplossing.

De universele oplossing
voor het testen van alle ge
neraties en soorten beveili
gingsrelais.

Beamex MC6

Chrestchic 100KWT

Emerson 475T

Honeywell MCT404

Beamex MC6 is een geavan
ceerde, zeer nauwkeurige
veld kalibrator en commu
nicator.

Deze belasting is voorzien
van volledig omsloten weer
stands elementen. Geschikt
voor 110V en 230V.

Vereenvoudig uw werk in
het veld met de de in
trinsiek veilige, robuuste
475-Field Communicator.

Houd toezicht, configureer,
beheer en diagnosticeer
slimme veldapparatuur.
Communicatie via HART.

IT 361

FLIR I7

LMT LUX2

Conform ISO2178, ISO
2361, DIN, ASTM en BS
standaards en is geschikt
voor slechte veldcondities.

Zeer compacte en gemak
kelijk te gebruiken warm
tebeeld camera. Voor hoge
kwaliteits thermise beelden.

Compacte lichtsterkte meter
voorzien van een duidelijk
display en 0-2V output.

Onze opleidingen kunnen op maat voor u worden
gemaakt. Dit kan variëren van basis gebruik van appa
ratuur tot uitgebreide apparatuur kennis. Door middel
van persoonlijke begeleiding zal de gebruiker zeer snel
in staat zijn de apparatuur vakbekwaam in gebruik te
nemen.
Mocht u opzoek zijn naar bepaalde apparatuur maar is
deze niet vermeld. Neem dan contact met ons op voor
een passende aanbieding.
Specificaties van de producten vindt u op onze website.
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