
НОВИНКА! Лазерний далекомір  
GLM 100 C Professional + програмне забезпечення
Інтелектуальне рішення для передачі та  
документування результатів Ваших вимірювань.  
Професійні електроінструменти: для ремісництва  
та промислового виробництва.

www.bosch-professional.com.ua

Справжній Bosch! 
 Результати вимірювань передаються  
 безпосередньо в цифровій формі



за допомогою смартфона*, планшетного 
та настільного ПК

Зчитування та подальше 
використання результатів 
вимірювань

Ваші переваги

  * Android починаючи з версії 2.3.x та iOS починаючи з версії 5.x (iPhone 4S, iPhone 5, iPad 3, iPad 4, …)
** Bluetooth classic та low energy 

останніх 50 вимірювань та однієї 
постійної величини – з вказанням дати, 
часу та типу вимірювання

Автоматичне збереження в пам‘яті 
інструменту результатів останніх 
вимірювань:

через Bluetooth** та Micro-USB

Швидка та точна  
передача даних



Сертифіковано за 
стандартом ISO 
Усі характеристики 
точності та дальності 
сертифіковані  
за стандартом  
ISO 16331-1

Літій-іонні акумуля-
тори
До 25 000 вимірювань 
без дозаряджання  
акумулятора через 
стандартний роз'єм 
Micro-USB

Численні технічні вдосконалення дозволяють користувачеві у будь-яких ситуаціях отримувати 
достовірні результати вимірювань, забезпечуючи максимальну точність навіть у складних  
умовах будівництва.

Технічні переваги,  
що встановлюють нові стандарти

Інтелектуальний датчик 
підсвітки 
Вимірює фонову освітле-
ність у місці розташування 
пристрою та відповідним 
чином регулює підсвітку 
дисплею

Поворот індикації  
на дисплеї 
Зручне зчитування  
завдяки відображенню 
на дисплеї, що автома-
тично обертається

Штифт для
вимірювань з кутів 
Для вимірювань з
точністю до міліметра
навіть у складних
умовах (наприклад,
з кутків)

360° ухиломір 
Полегшує роботу та  
забезпечує виконання 
додаткових функцій за 
допомогою GLM 100 C 
Professional

Цифровий ухиломір
В комбінації з міцною алюмінієвою шиною  
R 60 Professional інструмент GLM 100 C 
Professional дозволяє вимірювати відстані, 
виконувати нівелювання та точно міряти  
нахил ― і все це одним інструментом.

ТОВ «Роберт Бош Лтд»
Відділ електроінструментів
Україна, 02 66 0 Київ
вyл. Крайня 1
Teл. +38 044 490 24 03
www.bosch-professional.com.ua
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3 роки гарантії для всіх професійних електроінструментів синього кольору.  
Реєстрація впродовж 4 тижнів після придбання на інтернет-сторінці  
www.bosch-professional.com/warranty

Professional 
Service

3 роки
гарантії на інструмент

3 роки гарантії для всіх професійних електроінструментів синього кольору. 
Реєстрація впродовж 4 тижнів після придбання на інтернет-сторінці 
www.bosch-professional.com/warranty
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Новий лазерний далекомір GLM 100 C Professional передає результати вимі-
рювань безпосередньо на настільний або планшетний ПК чи на смартфон: 
просто, швидко та без помилок передачі, завдяки вбудованому інтерфейсу 
передачі даних. 

В комбінації Bosch GLM 100 C Professional з програмним забезпеченням  
«Вимірювальна камера» отримані дані можна використовувати для  
найрізноманітніших цілей.

Вимірювання з безліччю можливостей 
завдяки цифровій передачі даних



Seite 10 von 12 

Bild 4: Fotos mit integrierten Messungen können - dank App - schnell und unkompliziert per E-Mail versendet 
werden. 
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Перенесіть виміри на фотографію
Виконайте потрібні вимірювання та  
вкажіть результат безпосередньо на  
фотографії. За потреби виконайте  
додаткові вимірювання та, наприклад,  
для узгодження із іншими будівельними 
підрозділами, надішліть електронною  
поштою.

Подальша обробка результатів  
вимірювань 
Результати вимірювання можна зберегти  
у вигляді списку в окремому файлі або  
в спеціальних каталогах проекту ― із зазна-
ченням дати, часу і виду вимірювання.  
Використовуючи просте «переміщення»  
результатів вимірювань можна, наприклад, 
підраховувати площі поверхні та об'єми.

Позначте вимірювані відстані 
Введіть виміряні відстані  
у фотографію. 

Зробіть фотографію 
Просто сфотографуйте будівельний 
майданчик за допомогою програмного 
забезпечення «Вимірювальна камера» 
з Bosch GLM 100 C Professional.

Все просто:



Лазерний далекомір  
GLM 100 C Professional 
Інтелектуальне рішення  
для передачі та документування 
результатів Ваших вимірювань

GLM 100 C Professional
Номер за каталогом 0 601 072 700

Діапазон вимірювання 0,05-100 м

Точність вимірювання, станд. ± 1,5 мм

Клас лазера 2

Лазерний діод  635 nm/< 1 mW/2

Вимірювання нахилу ± 60° по вертикалі/360° по горизонталі (4 x 90°)

Точність вимірювання нахилу ± 0,2°

Кількість окремих вимірювань  
на одному заряді акумулятора

25 000

Вага, прибл. прибл. 0,14 кг

Розміри (Д/Ш/В) 111 мм x 51 мм x 30 мм

Захист від пилу та вологи IP 54

Комплект поставки Захисна сумка, зарядний пристрій Micro-USB, кабель 
для передачі даних Micro-USB, сертифікат виробника

В комплекті все необхідне: додається кабель Micro-USB та відповідне 
програмне забезпечення, яке можна безкоштовно завантажити з  
домашньої сторінки Bosch.

Передача даних на ПК через Micro-USB 
Як альтернатива для інтерфейсу Bluetooth, 
результати вимірювань можна передати на 
ПК також з використанням Micro-USB.

Дистанційне керування 
Управління всіма функціями за допомогою 
пульта дистанційного керування з викорис-
танням смартфона ― якщо користувачеві  
не вистачає «третьої руки».

Програмне забезпечення «Вимірювальна камера» для Bosch GLM 100 C 
Professional можна завантажити в інтернет-крамниці App-Stores.


