
 

 

Boschevi novi rotacijski laserji  
Enostavno, natančno in trpežno orodje

www.bosch-professional.si

NOVO! GRL 400 H Professional, 
GRL 300 HVG Professional in GRL 300 HV Professional  
Za uporabo na prostem in v zaprtih prostorih,  
od profesionalcev za profesionalce

Ena konstrukcijska zasnova – tri različne možnosti. Boschevi rotacijski laserji se odlikujejo po 

enostavni uporabi, natančnosti in trpežnosti. GRL 300 HV Professional je rešitev za uporabo v zaprtih 

prostorih, ki jo lahko upravlja ena sama oseba. GRL 300 HVG Professional z zeleno lasersko diodo  

ponuja optimalno vidljivost in natančnost v zaprtih prostorih. GRL 400 H Professional je s svojim  

zastekljenim ohišjem vrtljive glave zelo trpežen, zaradi velikega dometa pa je še posebej primeren za 

uporabo na prostem. 

Funkcije rotacijskih laserjev

Zaščita vrtljive glave:  
iz aluminija  
(GRL 300 HV Professional,  
GRL 300 HVG Professional) 
ali iz aluminija/stekla  
(GRL 400 H Professional)

Delujejo tudi po padcu 
z višine 1 m

Zaščita pred prahom 
in škropljenjem  
(IP 54 / IP 65)

2 ergonomski  
držali: enostavna 
pritrditev na stojalo

Delujejo na akumula-
torske baterije,  
navadne baterije ali 
ob priključitvi na 
električno omrežje

Domet do 200 m s  
sprejemnikom  
LR 1 Professional in  
150 m z 
LR 1G Professional

Pregledna  
tipkovnica z  
velikimi tipkami

V zaprtih 
prostorih

Na prostem Vodoravno Navpično Zaščita pred 
prahom in 

škropljenjem

Razred laserja Nivelirna 
natančnost

GRL 400 H - IP 65 2 ±0,08 mm/m 
Professional

GRL 300 HVG IP 54 3R ±0,1 mm/m 
Professional

GRL 300 HV IP 54 3R ±0,1 mm/m 
Professional

Pregled rotacijskih laserjev
* Za modri program električnega orodja za profesionalno uporabo pri registraciji na  
   www.bosch-professional.com/warranty v roku štirih tednov po nakupu.  

Robert Bosch d.o.o.   Tel:  01/583 91 31
Področje električna orodja  Fax: 01/583 91 30
Celovška 228, 1117 Ljubljana  www.bosch-professional.si
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Pribor

GRL 400 H  GRL 300 HVG  GRL 300 HV 
Professional Professional Professional

Sprejemnik LR 1 Professional (za rdeč žarek) • – •0 601 015 400

Sprejemnik LR 1G Professional (za zelen žarek) – • –
0 601 069 700

Odlagalnik LR 1/LR 1G Professional • • •1 608 M00 05A

Daljinski upravljalnik RC 1 Professional – • •0 601 069 900

Zidno držalo WM 4 Professional – • •0 601 092 400

Merilna letev GR 240 Professional • • •0 601 094 100

Gradbeno stojalo BT 170 HD Professional • • •0 601 091 300

Ročično stojalo BT 300 HD Professional • • •0 601 091 400

Akumulatorska baterija, polnilnik z adapterjem • • •1 608 M00 05G, 1 608 M00 05E

Predal za alkalne baterije • • •1 608 M00 05D

Očala za opazovanje laserskega žarka (rdeče barve) • – •1 608 M00 05B

Očala za opazovanje laserskega žarka(zelene barve) – • –
1 608 M00 05J

Ciljna tarča za laserski žarek(rdeče barve) • – •1 608 M00 05C

Ciljna tarča za laserski žarek(modre barve) – • –
1 608 M00 05K

Transportni kovček • • •1 608 M00 05F



GRL 300 HVG Professional 
Odlična vidljivost pri uporabi  
v zaprtih prostorih

Dodatne informacije o profesionalnih Boschevih merilnih napravah modrega programa in priboru najdete na spletni strani www.bosch-professional.si.

 f Zeleni laserski žarek: do štirikrat boljša vidljivost v  
primerjavi z rdečim laserskim žarkom

 f Hitro nastavljiv pri vodoravni in navpični uporabi zaradi 
avtomatskega samoniveliranja do 8 % (±5°) 

 f Funkcija alarmnega opozorila z ločenim vklopom  
preprečuje napake pri niveliranju ob tresljajih ali sunkih

Dodatne informacije o profesionalnih Boschevih merilnih napravah modrega programa in priboru najdete na spletni strani www.bosch-professional.si.

GRL 400 H Professional  
Rotacijski laser za  
preprosto uporabo  
na prostem

 f Enostavna uporaba: upravljanje z enim gumbom

 f Samoniveliranje do 8 % (±5°) pri vodoravni uporabi

 f Funkcija samodejnega alarmnega opozorila preprečuje 
napake pri niveliranju ob tresljajih ali sunkih

GRL 300 HV Professional  
Enostavno upravljanje s  
horizontalnim in vertikalnim  
samoniveliranjem

 f Enostavno upravljanje z enim samim gumbom in jasno 
preglednim prikazom

 f Hitro nastavljiv pri vodoravni in navpični uporabi zaradi 
avtomatskega samoniveliranja do 8 % (±5°)

 f Funkcija alarmnega opozorila z ločenim vklopom  
preprečuje napake pri niveliranju ob tresljajih ali sunkih

Dodatne informacije o profesionalnih Boschevih merilnih napravah modrega programa in priboru najdete na spletni strani www.bosch-professional.si.

Komplet GRL 300 HVG Professional
Kataloška številka 0 601 061 701

Obseg dobave Sprejemnik LR 1G Professional, daljinski upravljalnik RC 1 

Professional, zidno držalo WM 4 Professional, akumula-

torska baterija (NiMH), baterijsko ohišje, 2 x 1,5 V alkalna 

baterija (D), 1 x 9 V baterija 6LR61, 1 x 1,5 V alkalna bate-

rija (AA), očala za opazovanje laserskega žarka, ciljna tarča, 

prenosni kovček 

Razred laserja 3R 

Ø delovnega območja s sprejemnikom 300 m

Nivelirna natančnost ±0,1 mm/m 

Samonivelirno območje ±5°

Vrtilna hitrost 150, 300, 600 vrt/min

Funkcija iskanja 10°, 25°, 50°

Točkovna funkcija 0°

Zaščita pred prahom in škropljenjem IP 54

Čas obratovanja, maks. Akumulatorska baterija (NiMH) 20 h; alkalna baterija 30 h

Dimenzije (d/š/v) 190 x 180 x 170 mm

Teža 1,8 kg 

GRL 400 H Set Professional
Kataloška številka 0 601 061 800

Obseg dobave Sprejemnik LR 1 Professional, akumulatorska baterija (NiMH),  

predal za baterije, 2 x 1,5 V alkalna baterija (D), 1 x 9 V  

baterija 6LR61, očala za opazovanje laserskega žarka,  

ciljna tarča, prenosni kovček 

Razred laserja 2 

Ø delovnega območja s sprejemnikom 400 m

Nivelirna natančnost 0,08 mm/m 

Samonivelirno območje ±5°

Vrtilna hitrost 600 vrt/min

Funkcija iskanja –

Točkovna funkcija –

Zaščita pred prahom in škropljenjem IP 56

Čas obratovanja, maks. Akumulatorska baterija (NiMH) 30 h; alkalna baterija 50 h

Dimenzije (d/š/v) 183 x 170 x 188 mm

Teža 1,8 kg 

Komplet GRL 300 HV Professional
Kataloška številka 0 601 061 501

Obseg dobave Sprejemnik LR 1G Professional, daljinski upravljalnik 

RC 1 Professional, zidno držalo WM 4 Professional, 

akumulatorska baterija (NiMH), baterijsko ohišje,  

2 x 1,5 V alkalna baterija (D), 1 x 9 V baterija 6LR61, 

1 x 1,5 V alkalna baterija (AA), očala za opazovanje  

laserskega žarka, ciljna tarča, prenosni kovček 

Razred laserja 3R 

Ø delovnega območja s sprejemnikom 300 m

Nivelirna natančnost ±0,1 mm/m 

Samonivelirno območje ±5°

Vrtilna hitrost 150, 300, 600 vrt/min

Funkcija iskanja 10°, 25°, 50°

Točkovna funkcija 0°

Zaščita pred prahom in škropljenjem IP 54

Čas obratovanja, maks. Akumulatorska baterija (NiMH) 30 h; alkalna baterija 50 h

Dimenzije (d/š/v) 190 x 180 x 170 mm

Teža 1,8 kg 

Preizkušeno s strani  
profesionalcev:

„Najboljša vidljivost zelenega  
laserskega žarka je preprosto  
osupljiva, predvsem pri dolgih  
razdaljah, v svetlem okolju ali  
na temnih merjenih površinah.“

Uporaba:

GRL 300 HV Professional je idealen  
za uporabo v zaprtih prostorih,  
pri obešanju stropov, postavitvi  
vmesnih sten ali inštalacijah.

Natančnost tudi pri velikih razdaljah:

GRL 400 H Professional je s sprejemni-
kom uporaben v premeru do 400 m,  
in to z natančnostjo 0,08 mm/m. Za 
uporabo pri visokih in nizkih gradnjah 
ter krajinarstvu.


