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Měřicí technika Bosch 
Výrobní program 2012 / 2013

Nivelace Měření



Horká linka pro všechny případy,  
se kterými se může kutil setkat:

Člověk nemůže vědět všechno. Abyste na každou otázku dostali 
 zaručeně správnou odpověď, vytvořila pro vás firma Bosch 
Poradenskou linku. Zeptejte se nás. Ať již nějaké elektrické nářadí 
Bosch vlastníte, nebo si např. chcete nějaké opatřit – rádi vám 
 poradíme při koupi, použití, i při opracování materiálu. 

Horká linka: 261 300 484

Jsme vám k dispozici:
Po - pá 8.00 - 16.30 h
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Robert Bosch odbytová s. r. o.
Divize elektrického nářadí
Pod Višňovkou 1661/35
140 00 Praha 4 – Krč
www.bosch-do-it.com

1619EM52540001
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Digitální měřicí přístroje  
                                                                     nová laťka

Nezáleží na tom, jestli chcete měřit, nivelovat 
nebo provádět detekci: digitální měřicí přístroje 
Bosch se vyznačují maximální mírou přesnosti

Nejmodernější laserová technika vám pomůže, pokud hledáte na stěně 
pravý úhel, když chcete znát rozměry místnosti, jakou zaujímá plochu 
nebo jaký má objem. A ukáže vám, kde je nejlepší ve stěně vrtat, aby 
všechny obrázky visely ve stejné výšce. Před tím byste ale měli zkontrolo-
vat, zda se pod omítkou nenachází nic, co byste mohli vrtáním poškodit. 

Žádný problém používáte-li digitální detektory. Ty vám ukážou, kde 
můžete bez rizika vrtat s příklepem či bez příklepu. Všechny přístroje se 
navíc vyznačují nejen ergonomickým tvarem, ale také mimořádně snad-
ným ovládáním. Práce je díky tomu mnohem jednodušší a rychlejší 
a zvládnete ji bez pomoci další osoby.

Díky systému Bosch Quickfinder na první pohled rozpoznáte, které 
nářadí je pro kterou oblast činností nejvhodnější.

Quickfinder Měřicí technika

Měření

Nivelace

Lokalizace

`` Nepřesné měření patří  
s okamžitou platností minulosti: 
s digitálními laserovými  
dálkoměry Bosch

`` Přesné čáry, na které se můžete 
spolehnout: s laserovými  
nivelačními přístroji Bosch

`` Pro vrtání bez rizika: digitální 
 detektory Bosch

`` Šetřete energii a bydlete zdravěji: 
s přístrojem Thermo Detector PTD 1 
od firmy Bosch

PLT 2
PLL 5 
Quigo
PCL 10, PCL 20
PLL 360

PLR 25
PLR 50

PDO 6
PMD 10
PTD 1
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Měření

Přesněji už to nejde:  
laserové dálkoměry od firmy Bosch

Délky, plochy a objemy –  
zcela přesně, žádné přibližně 

Zaměřit cíl, stisknout tlačítko a odečíst přesný výsledek 
měření. Mimořádně praktické: Můžete měřit od přední 
nebo zadní hrany přístrojů. Pomocí laserového bodu 
a  hledáčku zaměříte přesně cíl a  ihned se vám zobrazí 
spolehlivý výsledek na velkém displeji.

Pro srovnání: ultrazvukové měření
Měření kuželovitě šířenou vlnou  
ultrazvuku. Měřicí přesnost ± 50 mm  
na 10 m.

Laserové měření s PLR 25 a PLR 50 
Bodově přesné měření laserem.  
Měřicí přesnost ± 2 mm (nezávisle  
na vzdálenosti).

Laserové dálkoměry



Charakteristické tech. údaje nářadí PLR 50 PLR 25
Laserová dioda 635 nm 635 nm

Třída laseru 2 2

Měřicí rozsah 0,05 - 50,0 m 0,05 - 25,0 m

Přesnost měření, typ. ± 2,0 mm ± 2,0 mm

Doba měření, typ. < 0,5 s < 0,5 s

Doba měření max. 4 s 4 s

Automatické vypnutí 5 min 5 min

Hmotnost 0,18 kg 0,18 kg

Měřicí funkce

Referenční rovina měření

Rozsah dodávky
Ochranné pouzdro ✔ ✔

Baterie ✔ 4 x 1,5 V LR03 (AAA) ✔ 4 x 1,5 V LR03 (AAA)

Objednací číslo 0 603 016 320 0 603 016 220

Čárový kód EAN 3 165 140 532 501 3 165 140 532 471
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PLR 25 a PLR 50
Laserové dálkoměry Bosch.

Měření od přední nebo zadní hrany 
umožňuje použití obou PLR i na špatně 
přístupných místech. 
Při měření výšek můžete s přístrojem  
PLR 50 použít nepřímé měření délek 
pomocí funkce výpočtu Pythagorovy věty.

Velký displej pro  
snadné odečítání všech  
výsledků měření

Integrovaná libela  
pro přesné vodorovné  
vyrovnání

Softgrip pro  
pohodlnou práci

Integrovaný hledáček pro 
jednodušší zaměření cíle na 
větší vzdálenosti

Funkční tlačítka usnadňují 
ovládání díky srozumitelným 
symbolům
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Vodováha,  
která se vejde do kapsy u košile 

Jednoduše zapomeňte na starou známou vodováhu 
a vložte si laserovou vodováhu PLL 5 od firmy Bosch do 
kapsy u košile. Není silnější než propiska, má dosah až 
5 m a vyznačuje se skutečně praktickou manipulací. 

Manuální nivelace

Kompaktní laserová vodováha  
od firmy Bosch

Jednoduše zapnout, vyrovnat přístroj pomocí integrovaných 
libel a laserová vodováha PLL 5 promítá přesnou, dlouhou 
laserovou čáru, podle které se můžete orientovat.

Laserová vodováha



Charakteristické tech. údaje nářadí PLL 5
Pracovní dosah*, cca 5 m

Laserová dioda 635 nm

Třída laseru 2

Přesnost ± 1,0 mm/m

Hmotnost 0,13 kg

Funkce

Funkce vodováhy integrovaná

Rozsah dodávky
Baterie ✔ 2 x 1,5 V LR03 (AAA)

Nástěnný držák ✔

Připínáčky ✔

Objednací číslo 0 603 015 020

Čárový kód EAN 3 165 140 442 527

* V závislosti na světelných podmínkách
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Praktický nástěnný držák lze pomocí lepicí 
pásky nebo připínáčků snadno upevnit na 
stěnu. 
Pomocí magnetické podložky nástěnného 
držáku lze plynule nastavovat výšku 
přístroje a upevnit ho v jakémkoli požado-
vaném úhlu.

Upevnění nástěnného 
držáku pomocí opakovaně 
použitelné lepicí pásky

Přesné polohování laseru 
díky jemnému nastavení 
na nástěnném držáku

2 libely pro horizontální 
a vertikální vyrovnání

Malá a šikovná 
v moderním designu

Díky rovné dosedací ploše 
je laser rychle vyrovnaný

Vysoce kvalitní, jasná  
laserová dioda pro mimo-
řádně dobře viditelnou 
laserovou čáru až 5 m*

Ovládání jedním tlačítkem

PLL 5 
Kompaktní laserová vodováha 
od firmy Bosch.
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Specialista na dlaždice

Ať se jedná o rovně nebo diagonálně pokládané dlaždice – 
s PLT 2 můžete tuto práci provádět úplně sami. Vyrovnání 
praktického nástěnného držáku je díky libelám rychlé 
a přesné.

Jednoduché pokládání dlaždic  
bez hranic

Ať na podlaze nebo na stěně, rovně nebo diagonálně: 
S PLT 2 to jde neuvěřitelně rychle, jednoduše a přesně. 
Díky dvěma dobře viditelným laserovým čarám, přesně 
v úhlu 90°, budete pokládat dlaždici za dlaždicí s maxi-
mální přesností. Nástěnný držák a tři integrované libely 
pomáhají při vertikálním, horizontálním nebo diagonálním 
vyrovnávání PLT 2. 

Manuální nivelace

Laser na pokládání dlaždic



Charakteristické tech. údaje nářadí PLT 2
Pracovní dosah*, cca 7 m

Laserová dioda 635 nm

Třída laseru 2

Přesnost, úhel ± 0,5 mm/m

Hmotnost 0,36 kg

Funkce

Rozsah dodávky
Baterie ✔ 3 x 1,5 V LR06 (AA)

Nástěnný držák ✔

Objednací číslo 0 603 664 020

Čárový kód EAN 3 165 140 562 928

* V závislosti na světelných podmínkách
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PLT 2 
Praktický laser na pokládání  
dlaždic od firmy Bosch.

Praktický nástěnný držák umožňuje jemné 
nastavení přesné polohy laseru.

Pomocí PLT 2 lze rychle vyrovnávat 
i obrázky a police.

Díky funkční patce s příložnou hranou  
je pokládání dlaždic od dveřní zárubně 
jednoduché.

Funkční patka s příložnou 
hranou je vybavená 90° 
stupnicí s dílky po 5°

3 integrované libely  
pro rychlé vyrovnávání

Softgrip s velkou  
úchopovou plochou pro 
dobrou manipulaci

Ovládání jedním tlačítkem

Dvě dobře viditelné 
laserové čáry v úhlu 90°

Magnety na spodní straně 
krytu usnadňují umisťování 
a vyrovnávání na stěně
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Připevnit • otevřít • do toho

Vypínač slouží zároveň jako ochranný kryt. Jednoduše ho 
posuňte směrem vzhůru a Quigo během několika sekund 
automaticky vyrovná svůj paprsek a zobrazí se laserový kříž. 
Pak už se můžete rovnou pustit do realizace svých nápadů, 
přesně podle svých představ.

Výchozí bod pro kreativní nápady

Barvy, dlaždice, police, tapety nebo obrazy – ať už chcete 
na stěnu dát cokoli, s laserem Quigo dosáhnete naprosto 
přesného výsledku. Malý křížový laser se sám niveluje, 
tzn. jeho paprsek se automaticky vyrovná. Quigo tak 
během několika sekund zajistí absolutně přesné horizon-
tální a vertikální orientační čáry.

Samonivelační

Křížový laser  
Quigo



Charakteristické tech. údaje nářadí Quigo
Pracovní rozsah*, cca 1 - 7 m

Laserová čára křížová čára a sklon

Laserová dioda 637 nm

Třída laseru 2

Přesnost ± 0,8 mm/m (0°)

Hmotnost 0,25 kg

Rozsah samonivelace ± 4°

Rozsah upnutí 1 - 6 cm

Funkce

Rozsah dodávky
Univerzální držák MM 2 ✔ 0 603 692 200

Baterie ✔ 2 x 1,5 V LR03 (AAA)

Kovová dóza ✔

Objednací číslo 0 603 663 220

Čárový kód EAN 3 165 140 651 790

* V závislosti na světelných podmínkách
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Quigo 
Geniální malý křížový laser  
od firmy Bosch. 

S tapetami vytvoříte působivé efekty – 
Quigo vám pomůže, abyste pracovali 
100 % rovně.

Jednoduše nalepte na stěnu podél 
 vodorovných a svislých orientačních  
čar laserového kříže malířské pásky 
a přesně vymalujte barevné plochy.

Vypínač 
Jednoduché zapnutí 
a vypnutí pouhým posunu-
tím ochranného krytu

Samonivelační 
Automatické vyrovnání lasero-
vého kříže pro perfektně rovné 
orientační čáry

Kompaktní kryt 
Mimořádně kompaktní 
a šikovný kryt s vnějším 
rozměrem pouze 6,5 cm

Pracovní dosah 
Velký pracovní dosah 
1 až 7 metrů

Adaptérová deska
Quigo lze jedním pohybem 
ruky upevnit k univerzál-
nímu držáku nebo ho z něj 
sejmout

LED ukazatel 
Blikající LED automaticky 
upozorňuje, když laserový 
kříž není vyrovnaný, resp. 
svítící LED indikuje, že 
kapacita baterie vystačí 
maximálně na 1 hodinu 
provozu

Univerzální držák MM 2 
Držák s měkkými sponami 
s adaptérem pro rychlé 
a flexibilní upevnění

Pomocí funkce sklonu laseru Quigo můžete 
přesně vyrovnat zábradlí schodiště podle 
rovné orientační čáry, která je ve sklonu.
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Pravé úhly, kdekoli chcete

S křížovým laserem Bosch budete mít i v náročných situ-
acích všechno přesně v linii. Můžete se spolehnout, neboť 
chytré laserové přístroje se jednoduše samy nivelují. Aby 
svislé bylo vždy svisle a vodorovné vždy vodorovně – bez 
výjimky. Pro zajištění stability ve všech polohách máte 
pro křížové lasery k dispozici praktické stativy.

Křížové lasery

Samonivelační

Kontrolka LED signalizuje připravenost křížového laseru 
k provozu: červená indikuje, že laser není v rovině a nelze 
jej použít, pokud svítí zelená, lze měřit. 

Kontrolka LED přístroje PCL 20Kontrolka LED přístroje PCL 10



Charakteristické tech. údaje nářadí PCL 20 + TP 320 PCL 20 Set PCL 20 PCL 10 Set PCL 10
Pracovní dosah*, cca 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m

Laserová dioda 635 nm 635 nm 635 nm 635 nm 635 nm

Třída laseru 2 2 2 2 2

Doba samonivelace, typ. 4 s 4 s 4 s 4 s 4 s

Rozsah samonivelace ≤ 4° ≤ 4° ≤ 4° ≤ 4° ≤ 4°

Přesnost, čára ± 0,5 mm/m ± 0,5 mm/m ± 0,5 mm/m ± 0,5 mm/m ± 0,5 mm/m

Hmotnost 0,5 kg 0,5 kg 0,5 kg 0,4 kg 0,4 kg

Funkce

Rozsah dodávky
Ochranné pouzdro ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Baterie ✔ 4 x 1,5 V LR6 (AA) ✔ 4 x 1,5 V LR6 (AA) ✔ 4 x 1,5 V LR6 (AA) ✔ 2 x 1,5 V LR6 (AA) ✔ 2 x 1,5 V LR6 (AA)

Nástěnný držák – ✔ ✔ – –

Stativ – ✔ (1,5 m) – ✔ (1,1 m) –

TP 320 ✔ 0 603 693 000 (3,2 m) – – – –

Objednací číslo 0 603 693 001 0 603 008 221 0 603 008 220 0 603 008 121 0 603 008 120

Čárový kód EAN 3 165 140 562 966 3 165 140 471 633 3 165 140 471 640 3 165 140 471 602 3 165 140 471 589

* V závislosti na světelných podmínkách
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PCL 10 a PCL 20 
Mnohostranné křížové lasery 
od firmy Bosch.

Pomocí funkce kolmého paprsku PCL 20 
umístíte stropní svítidlo bez komplikova-
ného vyměřování přesně nad střed stolu.
Křížové čáry PCL 20 lze zafixovat: Můžete 
tak křížové čáry promítat v jakémkoli 
požadovaném úhlu.

Softgrip s velkou  
úchopovou plochou  
pro pohodlnou práci

LED jednoznačně  
signalizuje, když laser není 
znivelizován

Promítá křížové čáry 
i jednotlivé čáry

Funkce kolmého paprsku

¼" stativový závit 

Mimořádně dobře viditelné 
laserové čáry díky vysoce 
kvalitním a jasným laserovým 
diodám
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360° čárový laser

Zcela jednoduše. Zcela rovně.  
Dokola a přesně.

Nivelace na všech čtyřech stěnách ještě nikdy nebyla tak 
jednoduchá. Neboť díky inovativní laserové technologii 
PLL 360 od firmy Bosch můžete stisknutím tlačítka pro-
mítat horizontální laserovou čáru v úhlu 360°. Vždy spo-
lehlivě a  přesně, jelikož čárový laser 360° je samonive-
lační. Nehybná laserová čára mimořádně usnadňuje 
přesnou práci. S  PLL 360 můžete navíc promítat verti-
kální čáru. Mimořádně velký úhel rozevření umožňuje 
ještě širší možnosti použití. Pomocí aretační funkce zafi-
xujete všechny laserové čáry pro libovolné úhly.

Samonivelační 360°

Intuitivní ovládací panel 

Veškeré funkce PLL 360 můžete ovládat 
pomocí přehledného ovládacího panelu, 
který se vyznačuje jednoduchou obsluhou.



Charakteristické tech. údaje nářadí PLL 360 Set PLL 360
Průměr pracovního rozsahu* 20 m 20 m

Laserová dioda 635 nm 635 nm

Třída laseru 2 2

Doba samonivelace, typ. 4 s 4 s

Rozsah nivelace ≤ 4° ≤ 4°

Přesnost ± 0,4 mm/m ± 0,4 mm/m

Hmotnost 0,5 kg 0,5 kg

Funkce

Rozsah dodávky
Univerzální držák MM 1 – ✔ 0 603 692 000

Stativ ✔ (1,5 m) –

Baterie ✔ 4 x 1,5 V LR6 (AA) ✔ 4 x 1,5 V LR6 (AA)

Ochranné pouzdro ✔ ✔

Objednací číslo 0 603 663 001 0 603 663 020

Čárový kód EAN 3 165 140 562 898 3 165 140 562 904

* V závislosti na světelných podmínkách
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PLL 360 
Samonivelační 360° čárový laser 
od firmy Bosch.

PLL 360 promítá laserovou čáru v úhlu 
360°. To je ideální pro přesné lepení 
bordur, při montáži podesty nebo zavěšo-
vání stropního podhledu. Stisknutím 
tlačítka lze jakoukoli libovolnou laserovou 
čáru zafixovat. Tak můžete například zcela 
jednoduše vyrovnat obrázky rovnoběžně  
se schodištěm.

Softgrip s velkou 
úchopovou plochou 
pro pohodlnou práci

360° horizontální laserová čára

Vertikální laserová čára

Samonivelační

¼" stativový závit

Mimořádně dobře viditelné 
laserové čáry díky vysoce kvalit-
ním jasným laserovým diodám:



Fe

Cu
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Lokalizujte to,  
co nevidíte

Ať vrtáte kdekoli: Pro jistotu se předem ujistěte, co se 
nachází ve zdi. Pomocí snadno ovladatelných digitálních 
detektorů Bosch uvidíte to, co vám stojí v cestě: vedení 
pod napětím, měděné trubky i nosníky a rámy z želez-
ných a neželezných kovů. PMD 10 nalezne dokonce dře-
věné nosné konstrukce. A to s nejvyšší přesností a přede-
vším vysokou mírou bezpečnosti.

Detekce materiálu

Detektory 

Viditelně spolehlivý –  
integrovaný ukazatel LED

Co všechno umí detektory  
najít ve zdi?

Světelný kroužek ukazuje, kde lze bezpečně vrtat,  
a ulehčuje vyznačení místa vrtání. 

Železné kovy  
(např. ocel)

Dřevo / trámy pod  
lehkými stavebními  
příčkami (jen PMD 10)

Vedení pod napětím

Neželezné kovy 
(např. měď)

Zelená:  nedetekován žádný objekt! 
Červená:  detekován objekt! 
Žlutá:  pozor! (jen PMD 10)



Charakteristické tech. údaje nářadí PMD 10 PDO 6
Max. hloubka detekce

pro železo 10 cm 6 cm

pro měď 8 cm 5 cm

pro elektrická vedení (pod napětím) 5 cm 3 cm

pro dřevo 2,5 cm –

Kalibrace automatická automatická

Hmotnost 0,3 kg 0,2 kg

Rozsah dodávky
Ochranné pouzdro ✔ –

Baterie ✔ 1 x 9 V 6LR61 ✔ 1 x 9 V 6LR61

Objednací číslo 0 603 681 020 0 603 010 120

Čárový kód EAN 3 165 140 624 794 3 165 140 435 550

Cu Cu

Fe Fe
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Kalibrace se u PDO 6 a PMD 10 aktivuje 
automaticky po zapnutí. Můžete ihned 
začít s lokalizací.

PDO 6 a PMD 10
Spolehlivé detektory  
od firmy Bosch.

Vyznačovací otvor  
s barevným ukazatelem  
LED pro bezpečné vrtání

Cílové linie vyznačují střed  
senzoru. Uživatel přesně vidí,  
kde přístroj vyhledává

Plně automatická kalibrace  
pro bezchybnou práci

Režim detekce dřeva pro detekci 
dřevěných a kovových nosných 
konstrukcí za sádrokartonovými 
stěnami a dále elektrického proudu

Ergonomická rukojeť  
pro lepší manipulaci

Osvětlený displej  
pro lepší viditelnost

Režim detekce kovu pro  
detekci železných a neželezných  
kovů a elektrického proudu



Surface
temperature

Mould
warning

Thermal
bridge

 Digitální měřicí přístroje | Lokalizace18 |

| Výrobní program  2012 / 2013

Šetřete energii a bydlete zdravěji s přístrojem PTD 1

To, že se ve svých čtyřech stěnách necítíte úplně dobře, může mít spoustu důvodů. 
Neplýtvejte časem stráveným dlouhým hledáním příčin. S přístrojem Thermo Detector 
PTD  1 zcela jednoduše identifikujete skryté tepelné mosty a  najdete potenciální 
místa, na kterých se může tvořit plíseň. Je to totiž jediný měřicí přístroj, který nejenže 
měří tepotu prostoru a  povrchu a  vlhkost vzduchu, ale zároveň tyto hodnoty také 
interpretuje. Postarejte se o změnu, stačí stisknout tlačítko!

Termodetekce

Detektory 

Inteligentní a mnohostranný –  
měřicí přístroj pro veškeré prostory u vás doma 

Režim měření teploty povrchu – 
měření teploty povrchu
Pomocí bezdotykového infračer-
veného měření teploty určí PTD 1 
přesnou teplotu každého povrchu.

Režim varování před plísní – 
omezení rizika tvorby plísně
Díky tříbarevnému LED ukazateli, 
který jednoznačně signalizuje vý-
strahu i zrušení výstrahy, najdete 
s PTD 1 rychle a jednoduše místa, 
kde hrozí nebezpečí vzniku plísně.

Režim tepelných mostů – auto-
matické zjišťování tepelných mostů
Díky automatické interpretaci vý-
sledků měření najde PTD 1 všechny 
tepelné mosty, které se nacházejí 
např. u venkovních zdí, v rozích nebo 
u okenních a dveřních rámů.



Charakteristické tech. údaje nářadí PTD 1
Displej Invertovaný displej / LED

Metody měření 3 režimy

Měřicí rozsah teploty − 20 až 200 °C

Přesnost měření ± 1 °C (10 - 30 °C)
Přesnost měření (vlhkost) ± 2 % (20 - 60 %)

Baterie 2 x AA (cca 10 h)

Hmotnost 0,3 kg

Rozsah dodávky
Ochranné pouzdro ✔

Baterie ✔ 2 x 1,5 V LR6 (AA)

Objednací číslo WEU 0 603 683 000

Objednací číslo EEU 0 603 683 020

Čárový kód EAN WEU 3 165 140 653480

Čárový kód EAN EEU 3 165 140 653497

Surface
temperature

Mould
warning

Thermal
bridge
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PTD 1 
Inteligentní a mnohostranně použitelný.

Ergonomická rukojeť 
Štíhlá rukojeť s integrovaným 
prostorem pro baterie a měkkou 
gumovou tlumicí vložkou Softgrip 
pro měření bez únavy

Osvětlený displej 
Snadno odečitatelný displej 
s přehledným zobrazením všech 
naměřených údajů

Signalizace výstrahy i zrušení 
výstrahy pomocí LED 
Výsledek měření je indikován op-
tickou signalizací výstrahy i zrušení 
výstrahy pomocí tří barev
Zelená = optimální klima v prostoru
Žlutá = odchylka, ale nikoli riziko
Červená = riziko (tepelný most/
nebezpečí vzniku plísně)

Laserový kruh 
Laserový kruh označuje kon-
trolovanou oblast na zdi
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Příslušenství  
                 pro měřicí techniku

Stabilní upevnění pro spolehlivé 
výsledky

Rychlá instalace křížových a čárových laserů v potřebné 
výšce a  jednoduché seřízení – s  praktickým příslušen-
stvím Bosch žádný problém. A stabilní upevnění zaručuje 
přesné výsledky v jakékoli poloze.

Teleskopická tyč TP 320:  
jednoduché polohování v jakékoli výšce  
od 10 cm do 320 cm

Tři teleskopické části s otočnou aretací umožňují jednoduchou instalaci TP 320. 
Pomocí odpružené stropní desky lze přístroje flexibilně a stabilně upevnit v jakém-
koli úhlu. TP 320 lze použít pro všechny křížové a čárové lasery se ¼" stativovým 
závitem.



Charakteristické tech. údaje nářadí TP 320 TT 150 MM 2 MM 1
Pracovní výška 10 - 320 cm 52 - 147 cm flexibilní flexibilní

Stativový závit 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"

Max. zatížení 2 kg 1 kg 0,6 kg 0,6 kg

Hmotnost 1,1 kg 1,0 kg 0,17 kg 0,2 kg

Rozsah dodávky
Objednací číslo 0 603 693 000 0 603 691 000 0 603 692 200 0 603 692 000

Čárový kód EAN 3 165 140 562 935 3 165 140 603 270 3 165 140 687 898 3 165 140 587 921
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Univerzální držák MM 2 –  
nejflexibilnější způsob umístění laserové 
čáry do potřebné výšky

`` Pro křížové a čárové lasery a kamery  
se ¼" stativovým závitem 
`` Svěrka umožňuje nejrůznější upevnění 
bez poškození
`` Jednoduché nastavení výšky a polohy

Univerzální držák MM 1 –  
maximální přesnost při vyrovnávání 
těsně nad zemí a na stěně

`` Pro všechny křížové a čárové lasery  
se ¼" stativovým závitem 
`` Jednoduché nastavení výšky a polohy
`` Malý a kompaktní

Stativ TT 150 –  
robustní, přesný a flexibilní

`` Četné možnosti nastavení (výška, sklon)
`` Pro všechny křížové a čárové lasery  
se ¼" stativovým závitem 
`` Kompaktní, skládací a umožňuje snadné 
uložení

TP 320, TT 150,  
MM 1 a MM 2
Flexibilní upevňovací pomůcky  
od firmy Bosch.
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