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Agora ficou fácil encontrar:

APLICAÇÕES

Detector GMS 120 Detector D-tect 120 Detector D-tect 150 

Metais ferrosos

Metais não ferrosos

Corrente elétrica1

Estruturas em madeira

Tubos de PVC       3

Indicação da profundidade  
segura a ser perfurada2

Profundidade máxima de 
detecção em concreto

120 mm 120 mm 150 mm

(1) Apenas com consumo elétrico (2) Depende do tipo da superfície (3) Somente com água

GMS 120 Professional
0 601 081 000

D-tect 120 Professional
0 601 081 300

D-tect 150 Professional 
0 601 010 005

Madeira Fios Cobre Canos*Aço
*Consulte modelos com esta característica

ESCANEOU, 
DETECTOU.

RECOMENDADO PARA: 
 f Paredes de alvenaria 
com tijolo maciço.

 f Paredes, colunas e 
vigas de concreto.

 f Superfícies de 
drywall/gesso e 
divisórias de madeira.

USO LIMITADO EM: 
 f Paredes de tijolo furado 
e bloco estrutural. 
As bolsas de ar nos 
tijolos muitas vezes são 
interpretadas como 
tubulações.

NÃO RECOMENDADO PARA:
 f Superfícies revestidas de granito, már-
more ou porcelanato espesso. O radar 
do aparelho pode não atravessá-los.

 f Paredes com vazamentos, infiltração 
ou umidade afetam a detecção de 
eletricidade e dispersam as ondas do 
aparelho.

Ferramentas de Medição

Saiba como encontrar o produto ideal 
para cada aplicação.

 fMedidores
 fNiveladores
 fDetectores
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GTL 3 GCL 2-15 GGCL 2-15 GCL 25 GPL 5NIVELOX GLL 2-20GLL 2-12 GLL 2-12 G 

Alcance  
de 20 m

Alcance  
de 12 m

Alcance  
de 15 m

Alcance  
de 20 m

Alcance  
de 15 m

Alcance  
de 15 m

Alcance  
de 12 m

Alcance  
de 30 m

Alcance  
de 10 m

Gostaria de fazer 
alinhamentos usando 

pontos?

Trabalha com foco em fundação 
e nivelação de terreno?

Vai trabalhar 
exclusivamente 
com pisos ou 

azulejos?

Entre teto, 
chão e outra 

parede

Apenas 
entre teto  

e chão

O esquadro projetado apenas na 
frente é suficiente para você?

Gostaria de trabalhar sem 
precisar de um ajudante?

Precisa de 
projeção do laser 

em todas as 
paredes, teto  

e chão?

Em que 
situação 

você precisa 
nivelar?

Sim, preciso de pontos

SimSim Sim

Sim

Não

Não

Não Não

Não, apenas linhas 
são suficientes

Não, preciso 
apenas de 

frontal e pontos 
de prumo

Sim, linhas 360° 
formando pontos 
de prumo e de 

referência nas laterais

GCL 2-50 C GLL 3-80 GLL 3-80 C GLL 3-80 CG GOL 26 D GRL 250 HV GRL 300 HV

Diâmetro  
de 80 m 

com receptor*

Alcance  
de 100 m

Diâmetro  
de 250 m 

com receptor*

Diâmetro  
de 300 m 

com receptor

Diâmetro  
de 120 m 
com receptor

Diâmetro  
de 120 m 
com receptor*

Alcance  
de 50 m  
com receptor*

3x  
360o 3x  

360o
3x  
360o

SEU TRABALHO É EM 
AMBIENTE  ABERTO 
OU COM M UITA  LUZ 
SOLAR?

DESCUBRA QUAL É O NIVELADOR 
IDEAL PARA O SE  U TRABALHO

NUNCA
ÀS  

VEZES  
OU  

SEMPRE

O laser feito 
para facilitar 
e agilizar a 
instalação 
de pisos e 
azulejos.

O primeiro 
nível de laser 
verde 4x 
mais visível 
com linhas 
e pontos de 
prumo.

A primeira 
opção de 
nível com 
linhas e 
pontos de 
prumo.

O nível 
combinado 
com linhas e 
pontos para o 
alinhamento  
em qualquer 
direção.

O nível feito 
para alinhar dois 
pontos entre si 
perfeitamente e 
marcar ângulos 
de 90º em qual-
quer direção.

O pacote mais 
completo do 
mercado: nível 
com linha de 
esquadro lateral,  
tripé e maleta. 
Mais valor pelo 
seu dinheiro.

A solução 
de nivelação 
com linha 
horizontal de 
360° ao redor 
de todo  
o ambiente.

O nível ideal 
para começar: 
instalações 
e marcações 
muito mais 
rápidas e sem 
ajudante.

O nível ideal para 
começar até em 
locais com muita 
luz: instalações e 
marcações muito 
mais rápidas e  
sem ajudante.

O nível para interior ou 
exterior com pontos de 
prumo: compatível com 
bateria 12 V recarre-
gável, receptor e até 
controle remoto pelo 
celular.

O nível com linhas 
360° para nivelar 
em todas as situa-
ções: interiores ou 
exteriores, linhas 
e pontos, em qual-
quer direção.

O nível com 
linhas 360° 
nivelar em todas 
as situações e 
controlar pelo 
celular.

O nível com linhas 
360° para nivelar 
com máxima 
visibilidade e 
controle pelo 
celular em todas 
as situações.

Nivelamento 
manual de 
terrenos 
quando há 
ajudante 
disponível.

Nivelamento 
de terrenos ou 
grandes ambientes 
sem ajudante, 
na horizontal e 
vertical.

Maior autonomia 
no nivelamento 
de terrenos ou 
grandes ambien-
tes sem ajudante, 
na horizontal e 
vertical.

* Vendido separadamente

O seu primeiro 
medidor: tire 
medidas e faça 
orçamentos com 
apenas um clique.

O medidor que 
começou a fazer 
contas: calcule 
áreas, volumes e 
até alturas.

O medidor com 
tela colorida que 
faz as contas e 
todas as principais 
funções da 
categoria.

O medidor que se 
conecta com seu 
celular: todas as 
funções que você 
precisa.

O medidor com 
ainda mais 
funções. Fique 
livre de pilhas 
com uma bateria 
recarregável.

O medidor que se conecta 
com seu celular: todas as 
funções que você precisa 
agora com câmera para 
ambiente externo.

O medidor com maior 
alcance da família e 
visor para ambiente 
externo.

Gostaria de conectar seu  
medidor ao celular ou tablet?

Para fazer plantas, fotos  
com medidas e mais

Gostaria de conectar seu  
medidor ao celular ou tablet?

Para fazer plantas, fotos  
com medidas e mais

Gostaria que seu 
medidor realizasse 

medições sem 
você precisar fazer 

contas?
Como área (m²),  
volume (m³) etc

GLM 20 GLM 40 GLM 50.0 GLM 80 GLM 50 C GLM 120 C GLM 250 VF

SEU TRABALHO É EM 
AMBIENTE  ABERTO 
OU COM M UITA  LUZ 
SOLAR?

DESCUBRA QUAL É O MEDIDOR 
IDEAL PARA O SE  U TRABALHO

NÃO,  
APENAS 

AMBIENTE 
FECHADO

SIM, 
AMBIENTE 
FECHADO 
E TAMBÉM 

ABERTO

Alcance de 20 m Alcance de 40 m Alcance de 50 m Alcance de 50 m Alcance de 120 m Alcance de 250 mAlcance de 80 m

Sim

Sim Sim

Não

Não

Não
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