
 

 

Новий будівельний лазер Bosch  
        Зручний, міцний та точний

www.bosch-professional.com.ua

НОВИНКА! GRL 400 H Professional, 
GRL 300 HVG Professional та GRL 300 HV Professional  
Проведення зовнішніх та внутрішніх робіт —  
для професіоналів від професіоналів

Одна концепція — три варіанти. Будівельні лазери Bosch вирізняється простотою 
використання, точністю та міцністю. GRL 300 HV Professional — просте в обслуговуванні 
універсальне рішення для усіх робіт у внутрішніх приміщеннях, розраховане на експлуатацію 
одним користувачем. GRL 300 HVG Professional з зеленим лазерним діодом забезпечує 
оптимальну видимість та точність при роботі в приміщенні. GRL 400 H Professional дуже міцний 
завдяки скляному корпусу обертової голівки та добре пристосований для застосування при 
зовнішніх роботах завдяки великій дальності. 

Функції будівельних лазерів

Захист 
обертової голівки:  
алюміній  
(GRL 300 HV Professional,  
GRL 300 HVG Professional) 
або алюміній/скло  
(GRL 400 H Professional)

Працює навіть після 
падіння з висоти 1 м

Захист від пилу  
та бризок  
(IP 54 / IP 65)

2 ергономічні 
рукоятки: легке 
встановлення на 
штатив

Може живитися від 
акумулятора, 
батареї або 
електромережі

Дальність до 200 м із 
приймачем  
LR 1 Professional та  
150 м із 
LR 1G Professional

Клавіатура з великими 
клавішами та наочним 
відображенням

Внутрішні 

роботи

Зовнішні 

роботи

Горизонтальне 

використання

Вертикальне 

використання

Захист від пилу та 

бризок

Клас лазерного 

пристрою

Точність 

нівелювання

GRL 400 H - IP 65 2 ± 0,08 мм/м 
Professional

GRL 300 HVG IP 54 3R ± 0,1 мм/м 
Professional

GRL 300 HV IP 54 3R ± 0,1 мм/м 
Professional

Огляд будівельних лазерів
* Для всіх професійних електроінструментів Bosch, зареєстрованих на Інтернет-сторінці:  
  www.bosch-professional.com/warranty впродовж 4 тижнів після придбання.   

ТОВ „Роберт Бош Лтд.“
Украïна, 02660, Киïв,
Вул.Крайня, 1
Тел.: +38 (044) 490 24 03
Факс: +38 (044) 490 24 81
www.bosch-powertools.com.ua
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Приладдя

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

Приймач LR 1 Professional (червоний) • – •0 601 015 400

Приймач LR 1G Professional (зелений) – • –
0 601 069 700

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

Пульт дистанційного керування RC 1 Professional – • •0 601 069 900

Настінне кріплення WM 4 Professional – • •0 601 092 400

Мірна лінійка GR 240 Professional • • •0 601 094 100

Штатив BT 170 HD Professional • • •0 601 091 300

Штатив з рукояткою BT 300 HD Professional • • •0 601 091 400

Акумулятор, зарядний пристрій з перехідником • • •1 608 M00 05G, 1 608 M00 05E

Відділення для батареї Alkaline • • •1 608 M00 05D

Окуляри для роботи з лазером (червоні) • – •1 608 M00 05B

Окуляри для роботи з лазером (зелені) – • –
1 608 M00 05J

Кутова пластина для відбивання лазерних променів (червона) • – •1 608 M00 05C

Кутова пластина для відбивання лазерних променів (блакитна) – • –
1 608 M00 05K

Валіза для інструментів • • •1 608 M00 05F



GRL 300 HVG Professional 
Непервершена видимість  
для роботи в приміщенні

Детальнішу інформацію щодо професійних вимірювальних інструментів та приладдя до них Ви знайдете за адресою www.bosch-professional.com.ua.

 f Зелена лазерна лінія: в чотири рази краща видимість в 
порівнянні з червоною лазерною лінією

 f Швидке встановлення у горизонтальній та вертикальній 
площині завдяки функції автоматичного нівелювання від 
8 % (± 5°) 

 f Захист від вібрації, що підключається, запобігає  
помилкам при нівелюванні у випадку вібрації або струсу

Детальнішу інформацію щодо професійних вимірювальних інструментів та приладдя до них Ви знайдете за адресою www.bosch-professional.com.ua.

GRL 400 H Professional  
Простий в обслуговуванні  
будівельний лазер для 
застосування при  
зовнішніх роботах

 f Просте утримування: функція однієї кнопки

 f Автоматичне нівелювання від 8 % (± 5°) при 
горизонтальному застосування

 f Автоматичний захист від вібрації запобігає помилкам 
при нівелюванні у випадку вібрації або струсу

GRL 300 HV Professional  
Просте утримування з  
автоматичним 
горизонтальним та 
вертикальним нівелюванням

 f Простий у використанні завдяки  функції «однієї кнопки» 
та зрозумілому дисплею

 f Швидке встановлення у горизонтальній та вертикальній 
площині завдяки функції автоматичного нівелювання від 
8 % (± 5°)

 f Захист від вібрації, що підключається, запобігає  
помилкам при нівелюванні у випадку вібрації або струсу

Детальнішу інформацію щодо професійних вимірювальних інструментів та приладдя до них Ви знайдете за адресою www.bosch-professional.com.ua.

Набір GRL 300 HVG Professional
Номер за каталогом 0 601 061 701

Комплект поставки Приймач LR 1G Professional, пульт дистанційного 
керування RC 1 Professional, тримач для кріплення 
на стіну WM 4 Professional, акумулятор (NiMH), 
корпус батареї, 2 x 1,5 В батареї Alkaline (D),  
1 батарея x 9 В 6LR61, 1 батарея x 1,5 В Alkaline 
(AA), окуляри для роботи з лазером, кутова 
пластина для відбивання променів, валіза для 
інструментів 

Клас лазерного пристрою 3 R 

Ø робочої відстані з приймачем 300 м

Точність нівелювання ± 0,1 мм/м 

Діапазон автоматичного нівелювання ± 5°

Швидкість обертання 150, 300, 600 об/хв

Функція сканування 10°, 25°, 50°

Точкова функція 0°

Захист від пилу та бризок IP 54

Тривалість роботи, макс. Акумулятор (NiMH) 20 год.; батарея Alkaline 30 год.

Розміри (Д/Ш/В) 190 x 180 x 170 мм

Вага 1,8 кг 

Набір GRL 400 H Professional
Номер за каталогом 0 601 061 800

Комплект поставки Приймач LR 1 Professional, акумулятор (NiMH),  
корпус батареї, 2 x 1,5-В батареї Alkaline (D),  
1 батарея x 9 В 6LR61, окуляри для роботи з лазером,  
кутова пластина для відбивання променів, валіза для 
інструментів 

Клас лазерного пристрою 2 

Ø робочої відстані з приймачем 400 м

Точність нівелювання 0,08 мм/м 

Діапазон автоматичного нівелювання ± 5°

Швидкість обертання 600 об/хв

Функція сканування –

Точкова функція –

Захист від пилу та бризок IP 56

Тривалість роботи, макс. Акумулятор (NiMH) 30 год.; батарея Alkaline 50 год.

Розміри (Д/Ш/В) 183 x 170 x 188 мм

Вага 1,8 кг 

Набір GRL 300 HV Professional
Номер за каталогом 0 601 061 501

Комплект поставки Приймач LR 1 Professional, пульт дистанційного 
керування RC 1 Professional, тримач для 
кріплення на стіну WM 4 Professional, 
акумулятор (NiMH), корпус батареї, 2 x 1,5 В 
батареї Alkaline (D), 1 батарея х 9 В 6LR61, 
1 батарея x 1,5 В Alkaline (AA), окуляри для 
роботи з лазером, кутова пластина для 
відбивання променів, валіза для інструментів 

Клас лазерного пристрою 3 R 

Ø робочої відстані з приймачем 300 м

Точність нівелювання ± 0,1 мм/м 

Діапазон автоматичного нівелювання ± 5°

Швидкість обертання 150, 300, 600 об/хв

Функція сканування 10°, 25°, 50°

Точкова функція 0°

Захист від пилу та бризок IP 54

Тривалість роботи, макс. Акумулятор (NiMH) 30 год.; батарея Alkaline 50 год.

Розміри (Д/Ш/В) 190 x 180 x 170 мм

Вага 1,8 кг 

Протестовано 
професіоналами:

„Краща видимість зеленого 
лазерного променю вражає, 
особливо при великих 
відстанях та при роботі на 
освітлених або затемнених 
поверхнях.“

Застосування:

GRL 300 HV Professional ідеальний 
для такого застосування в 
приміщенні,як навішування стелі, 
прокладання перегородок або 
інсталяційні роботи.

Точність навіть на великій відстані:

GRL 400 H Professional з приймачем 
може застосовуватися у діапазоні 
400 м з точністю до 0,08 мм/м.  
Для застосування у висотному, 
підземному та ландшафтному 
будівництві.


