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 Справжній Bosch!
 Для того, щоб свердління  
 не було непевним, як лотерея

Bosch D-tect 150 та 150 SV Professional –  
для надійного розпізнавання металу, електрич-
них дротів, дерев’яних деталей та пластико-
вих труб. Професійні електроінструменти: для 
 ремісництва та промислового виробництва.

www.bosch-professional.com.ua
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Кожний, хто хоч раз помилявся при свердлінні, знає, яке 
роздратування викликає та скільки збитків приносить 
така помилка. Також неточна перевірка будівельних кон-
струкцій чи бетонних перекриттів може при подальших 
будівельних роботах призвести до неприємних наслідків.

Найкраще рішення: 
перевірте стіни, стелю та підлогу та знайдіть не виявлені 
раніше пластикові труби. Завдяки свердлінню без шкоди 
та точній експертизі і випробуванням, протягом найкорот-
шого часу витрати на придбання інструмента окупляться. 

Серія Bosch D-tect 150 
Professional.
Справжні професіонали  
не ризикують.

НОВИНКА: надширокосмуговий 
радарний сенсор для надійного 
виявлення пластику.

4-канальний радарний сенсор,  
якому немає рівних у світі, захи-
щений патентами фірми Bosch та 
забезпечує результати вимірювань 
з недосяжною раніше точністю. 
Забезпечена можливість надій-
ного виявлення навіть пластико-
вих труб опалення в стінах та 
 підлозі.
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Усі об’єкти завжди під контролем.
З використанням датчиків для пластику,  
металу та електричних дротів.

Великий дисплей з підсвіткою
Дисплей великий, забезпечений підсвіткою та ясно вказує 
знайдені об’єкти – із зазначенням властивостей матеріалу 
та інформацією про розташування з точністю до міліметра. 
Для плоских об’єктів додатково вказується ширина.

Різноманітні режими забезпечують отримання 
оптимальних результатів вимірювань
З використанням різноманітних режимів детекторний інструмент 
надійно виявляє найрізноманітніші об’єкти – про їх виявлення сигна-
лізує червоний світлодіод. Якщо світлодіод світить зеленим кольором, 
в зоні дії детекторного інструмента не виявлено жодного об’єкта.

Інтуїтивно зрозуміле управління
Інтуїтивно зрозуміле управління меню на багатьох  
мовах та легко зрозуміла структура різноманітних режи-
мів забезпечують просте управління інструментом.
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Максимальна глибина детекції складає 150 мм
Зразу після ввімкнення інструменти, що не потребують калібрування, 

точно виявляють об’єкти на глибині до 150 мм. Точна глибина сверд-
ління чи розташування об’єкта вказується в рядку стану на дисплеї.

Міцність та ударостійкість
Вдалий вибір для використання на будівництві із  

захистом від пилу та бризок згідно із стандартом IP 54.
Інструменти залишаються неушкодженими при  

випробуваннях падінням з висоти 1 м.

Надширокосмуговий радарний давач
Фірма Bosch пропонує перші детекторні інструменти 

на ринку, які, крім іншого, надійно виявляють  
пластикові труби.

Індикація точної відстані
Точно вказується відстань між двома чи більшою  

кількістю об’єктів за допомогою «режиму лінійки». 
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Точна індикація глибини свердління
Перед свердлінням стіну сканують на наявність 
 всередині тих чи інших об’єктів. Коли виявляється 
об’єкт, точно вказується глибина свердління,  
на яку можна безпечно свердлити. 

Індикація властивостей матеріалу
Властивості матеріалу вказуються на  
дисплеї зліва зверху. 
Виявлені об’єкти наглядно вказуються  
у вигляді символів. 

Неперевершена точність визначення  
розташування об’єктів 
Є можливість вибирати з п’яти різних режимів  
детектування. Інструмент потім автоматично 
 встановлює режим датчиків для вибраного режиму, 
який гарантує оптимальне детектування.  

«Витрати в будь-якому випадку 
окуповуються. На відміну від по-
переднього інструмента, D-tect 150 
Professional знаходить також плас-
тикові труби. Збитки при пошко-
дженні свердлом однієї труби біль-
ші, ніж вартість інструмента.» 

Франк Майер, слюсар-сантехнік
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2,7 cm

Bosch D-tect 150 Professional.
Спеціаліст із свердління без пошкоджень.

Завдяки радарним сенсорам із надзвичайно широким діапазоном  
та двом іншим датчикам Bosch D-tect 150 Professional реагує на метали,  
електричну напругу, деревину та пластикові труби. Функція датчиків 
 автоматично налаштовує інструмент після вибору режиму та точно  вказує 
глибину свердління. 

Точність визначення 
 розташування об’єктів D-tect 150 D-tect 150 SV

Армована сталь, електричні  
дроти, пластикові та металеві об’єкти:
у звичайному бетоні та залізобетоні + +

Армована сталь, електричні  
дроти, пластикові та металеві об’єкти:
у вологому бетоні – +
Пластикові труби з металевим  
армуванням та заповнені водою + +
Дерев’яні балки, металеві каркаси, 
електричні дроти в гіпсокартонних 
стінах + +
Електричні дроти  
в порожнистій цеглі + +
Близько розташовані об’єкти  
завдяки подаванню сигналу – +



3 m
m

Bosch D-tect 150 SV Professional.
Спеціаліст з експертизи та дослідження бетону.

Часті складні умови, що виникають під час вимірювань бетонних 
 перекриттів або під час проведення експертизи, більше не являють 
 перешкоди, якщо використовується спеціальний режим детектуван-
ня, наприклад, для вологого бетону. D-tect 150 SV Professional разом 
з тим оптимізований для виявлення близько розташованих об’єктів.

Точність визначення 
 розташування об’єктів D-tect 150 D-tect 150 SV

Армована сталь, електричні  
дроти, пластикові та металеві об’єкти:
у звичайному бетоні та залізобетоні + +

Армована сталь, електричні  
дроти, пластикові та металеві об’єкти:
у вологому бетоні – +
Пластикові труби з металевим  
армуванням та заповнені водою + +
Дерев’яні балки, металеві каркаси, 
електричні дроти в гіпсокартонних 
стінах + +
Електричні дроти  
в порожнистій цеглі + +
Близько розташовані об’єкти  
завдяки подаванню сигналу – +



«На будівельному майданчи-
ку все повинно бути правильно 
взаємопов’язане. Наприклад, за 
 допомогою D-tect 150 SV Professional 
я можу перевірити та  зняти ще  
у  вогкому бетоні товщину бетонного  
покриття над армуванням.»

Вальтер Гутсберг, інженер-інспектор

Вимірювання у вологому бетоні на глибину до 60 мм
В режимі «Beton Feucht» (Вологий бетон) інструмент  
D-tect 150 SV Professional точно та надійно виявляє всі  
об’єкти, що знаходяться на глибині до 60 мм. 

Точна індикація глибини розташування об’єкта
Bosch D-tect 150 SV міряє точну глибину об’єкта в сантиметрах. 
Таким способом можна визначити перекриття, наприклад, 
системи опалення в підлозі, армування та багато іншого.  

Пряме подавання сигналу в режимі Signal View
Безпосереднє відображення сигналу радара –  
без обробки інструментом. Таким чином можна, 
 наприклад, точно показувати дуже близько  
розташовані об’єкти, такі як сітчасті структури.
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Серія Bosch D-tect 150 Professional пропонує чудове рішення для всіх професіоналів,  
яким потрібно визначати розташування прихованих об’єктів та перевіряти властивості 
різноманітних об’єктів. В галузі монтажу різноманітного обладнання незамінним є  
D-tect 150 Professional, найкращим інструментом для експертиз та перевірки бетону  
є D-tect 150 SV Professional, передусім завдяки режиму Signal View.

Вирішуйте, який детекторний інструмент від фірми Bosch найкраще допомагатиме Вам. 
Уникайте шкоди ще на підготовчих етапах і тим зберігайте свій час, гроші та нерви.
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Детектування. Перевірка. Свердління.
Bosch D-tect 150/150 SV Professional.

Тут можна знайти огляд всіх властивостей та переваг інструментів  
Bosch D-tect 150/150 SV Professional. Детальнішу інформацію можна  
знайти за адресою www.bosch-professional.com.ua або в найближчих  
пунктах спеціалізованої торгівельної мережі. 

Bosch D-tect 150 Professional          Bosch D-tect 150 SV Professional 

Номер за каталогом 0 601 010 005 0 601 010 008

Режим детектування

Універсальний режим,  
спеціальний режим для бетону, 
панельне опалення, гіпсокар-
тонне будівництво, порожниста 
цегла та порожнисті блоки

Універсальний режим для 
 бетону, вологий бетон,  
спеціальний режим для  
бетону, панельне опалення, 
гіпсокартонне будівництво, 
метал, прямий перегляд  
сигналу радара Signal View

Комплект поставки Захисна сумка, батареї 4 x 1,5 В LR6 (AA)

Матеріали, які піддаються  
розпізнаванню

Пластмасові труби, кольорові метали, чорні метали,  
дерев’яні конструкції, електропроводка під напругою 

Макс. глибина детекції 150 мм

Точність ± 5 мм

Автоматичне вимикання, 
близько

5 хв 

Електроживлення Батареї 4 x 1,5 В LR6 (AA)

Вага, прибл. 0,7 кг

Розміри (Д/Ш/В) 220 мм / 97 мм / 120 мм

Захист від пилу та бризок IP 54 

   | 11



16
19

EA
77

.6
1 

– 
U

A 
– 

Н
ад

ру
ко

ва
но

 в
 Ф

ед
ер

ат
ив

ні
й 

Ре
сп

уб
лі

ці
 Н

ім
еч

чи
на

 –
 Т

ех
нi

чн
i х

ар
ак

те
ри

ст
ик

и 
м

ож
ут

ь 
зм

iн
ю

ва
ти

ся
 б

ез
 п

оп
ер

ед
ж

ен
ня

. Ф
iр

м
а 

не
 н

ес
е 

вi
дп

ов
iд

ал
ьн

ос
тi

 з
а 

др
ук

ар
сь

кi
 п

ом
ил

ки
.

ТОВ «Роберт Бош Лтд»
Відділ електроінструментів
Україна, 02 66 0 Київ
вyл. Крайня 1
www.bosch-professional.com.ua

*  Для всіх професійних електроінструментів Bosch (синя серія),  
зареєстрованих на інтернет-сторінці www.bosch-professional.com/warranty 
впродовж 4 тижнів після придбання


