
TVOJI POVEZLJIVI LASERSKI 
MERILNIKI RAZDALJ.

GLM 50-27 CG  
PROFESSIONAL
Robusten in zanesljiv laserski merilnik razdalj z 
zelenim žarkom za odlično vidnost linije.

▶  Zelena laserska tehnologija zagotavlja odlično vidnost 

linije pri merjenju daljših razdalj v svetlih prostorih.

▶  Odličen pomočnik na zahtevnih gradbiščih, saj je 

opremljen z zaščito pred padci z višin do 1,5 m, 

zaščito IP65 in gumijastim ohišjem za blaženje  

udarcev.

GLM 50-27 C
PROFESSIONAL
Hiter, zanesljiv in neverjetno robusten: laserski  
merilnik, ki je kos tudi najzahtevnejšim deloviščem.

▶  Odličen pri delu na zahtevnih gradbiščih, saj je opremljen z 

zaščito pred padci z višin do 1,5 m, zaščito IP65 in  

gumijastim ohišjem za blaženje udarcev.

▶  Intuitivni uporabniški vmesnik je opremljen s številnimi 

priročnimi funkcijami (barvni zaslon, funkcija pomoči), 

zaradi česar je še priročnejši.

GLM 120 C  
PROFESSIONAL
Pametna rešitev za merjenje in beleženje meritev, 
tako znotraj kot na prostem.

▶  Intuitivni uporabniški vmesnik je opremljen s številnimi 

priročnimi funkcijami (barvni zaslon, funkcija pomoči), 

zaradi česar je še priročnejši.

▶  Visokoresolucijski zaslon IPS poskrbi za optimalno 

čitljivost.

GLM 50 C
PROFESSIONAL
Merjenje s povezljivostnimi funkcijami - pametna 
rešitev za merjenje in beleženje meritev

▶  Številne funkcije, kot sta neprekinjeno merjenje in  

360°-senzor nagiba.

▶  Preprosto rokovanje s pomočjo intuitivnega uporabniškega 

vmesnika in osvetljenega zalona z možnostjo zasuka.

Hitro beleženje meritev in neposreden prenos podatkov s  
povezljivostjo Bluetooth® in Boschevo aplikacijo MeasureOn.

Za več informacij obišči: www.bosch-professional.com/measureon



VSE INFORMACIJE 
NA ENEM MESTU.
MeasureOn. Izboljšaj svojo učinkovitost. 

Bosch Professional.

www.bosch-professional.com/measureon

Z eno aplikacijo in laserskim merilnikom je vsak projekt vedno kot na dlani in pod 
nadzorom. Pripravi tloris kar z dotikom, dodaj slike in opombe, vstavi meritve in si 
olajšaj delo s številnimi drugimi funkcijami - vse z eno aplikacijo. Storitev v oblaku 
dodatno omogoča, da lahko do svojih projektov dostopaš z vseh svojih naprav!



MeasureOn je aplikacija za enostavno beleženje tlorisov, meritev, fotografij in zapiskov na  
samem delovišču. Olajšaj si delo z večjo fleksibilnostjo in obdeluj izmerjene vrednosti kjerkoli 
in s katere koli naprave - na delovišču, v pisarni, na terenu ali doma.

Storitev v oblaku* poskrbi za to, da so tvoji podatki vedno 
sinhronizirani na vseh tvojih napravah in dodatno  
shranjeni v obliki varnostne kopije.

APLIKACIJA MEASUREON:  
IZBOLJŠAJ SVOJO UČINKOVITOST.

VARNOST IN 
PRIROČNOST

* Za uporabo storitve v oblaku si moraš ustvariti svoj uporabniški račun Bosch.

Pozabi na papir in svinčnik: 
zdaj lahko vse svoje zapiske 
hraniš v neskončnem  
delovnem prostoru in do 
njih dostopaš kjerkoli in  
kadarkoli.

DODAJ ZAPISKEZajami fotografije s svojo  
pametno napravo, nato pa jih 
preprosto vstavi v neskončni  
delovni prostor. S pomočjo  
laserskega merilnika razdalj  
lahko nato izmerjene vrednosti 
dodaš kar na fotografije.

DODAJ 
FOTOGRAFIJE

SKICIRAJ 
TLORIS

Hitro in intuitivno pripravi 
tloris po posameznih sobah 
kar z dotikom. S svojim  
laserskim merilnikom  
razdalj lahko v trenutku  
zajameš meritve in jih  
dodaš v aplikacijo brez 
možnosti napak.

IZKORISTI NOV, 
NESKONČEN 
DELOVNI PROSTOR

Začni s projektom, za katerega 
lahko shraniš vse informacije 
na enem mestu - v digitalnem 
delovnem prostoru. Uredi  
izmerjene podatke po svojih 
željah in potrebah.



 Aplikacija 

MeasureOn: 

prenesi jo 

brezplačno!

KAKO DELUJE?
Prenesi aplikacijo MeasureOn1

Pripravi tloris, dodaj fotografije in 
zapiske.2
Prenesi izmerjene vrednosti iz svojega 
laserskega merilnika razdalj.3

Deli in izvozi podatke.4

Blagovna znamka podjetja 
Google LLC 

Blagovna znamka podjetja 
Apple Inc.

Za več informacij obišči: 
www.bosch-professional.com/measureon

▶  Izkoristi prednosti neskončnega delovnega  
prostora in ga prilagodi svojim zahtevam.

▶  Zabeleži meritve, opravljene z laserskim  
merilnikom razdalj v svojo pametno  
napravo.

▶  Bodi vedno na tekočem s projektom,  
prihrani čas in prepreči možnost napak.

▶  Bodi brez skrbi, saj so vsi izmerjeni podatki  
vedno shranjeni v varnostni kopiji.

GLAVNE FUNKCIJE IN 
PREDNOSTI.


