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Telemetrele cu laser 

GLM 150 şi GLM 250 VF

Professional

Cel mai mare domeniu de lucru de pe piaţă!
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Variante disponibile

1. GLM 150 Professional:

Cod comandă: 0 601 072 000

Cod EAN:  3 165 140 547 970                          

Disponibilitate: PR RO

Preţ vânzare, fără TVA: 219,- €

2.    GLM 250 VF Professional:                                                               

Cod comandă: 0 601 072 100

Cod EAN:  3 165 140 548 007

Disponibilitate: PR RO

Preţ vânzare, fără TVA: 269,- €
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Cele mai bune performanţe

la măsurarea cu laser sunt

acum uşor de folosit şi 

accesibile la un preţ avantajos!

GLM 150 / 250 VF:        G L M           150 / 250            VF 

Professional

Bosch Albastru 

Professional

“Lenght Measurer” –

măsurare cu laser 

150 resp. 250 m 

domeniul de lucru

Informaţii produs

 Principalele avantaje - cea mai lungă distanţă de lucru de pe piaţă

- multe funcţii utile, uşor de folosit, preţ atractiv

“ViewFinder” 

luneta integrata
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Display mare, iluminat cu patru 

linii. Uşor de citit şi interpretat!

IP 54: protecţie împotriva 

prafului şi a apei. Chiar şi 

pentru compartimentul 

destinat bateriei!

Tastatură uşor de 

utilizat cu cele mai 

frecvente funcţii la numai 

un click pe butoane

Funcţionalitate ridicată: cinci 

funcţii noi, pentru un lucru mai 

rapid şi mai precis

Distanţă de măsurare de 150m!

Buton activare pin cu două poziţii stabile 

pentru măsurări precise în toate situaţiile

Creat pentru a rezista: Lentilă 

de sticlă şi protecţie ceramică 

pentru durabilitate şi robusteţe 

crescută Cea mai mare precizie de ± 1mm

Specificaţii produs – Caracteristici GLM 150 Prof.
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+ +

Extindere cu 100m 

a domeniului de 

măsurare.

Unic pe piaţă!

=

Lunetă 

integrată

Măsurare până 

la 250 m !!!

 GLM 250 VF este optimizat pentru utilizarea în exterior, oferind distanţă maximă de 

lucru de 250 m şi o lunetă integrată pentru cea mai bună vizibilitate a punctului laser în 

orice mediu!

GLM 150 

Prof.

GLM 250 VF 

Prof.

Specificaţii produs – GLM 250 VF Prof.
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Buton activare pin

Două poziţii stabile la 90° şi 180° pentru măsurători precise în 

toate situaţiile

Specificaţii produs – Buton activare pin măsurare 

90° pentru măsurători din colţuri, fante, … 180° pentru măsurători de la pereţi, margini…
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Specificaţii produs – Lunetă vizare (numai pt. GLM 250 VF)

Lunetă integrată – funcţie nouă

În cazul măsurătorilor în 

mediul exterior în lumina 

puternică a soarelui…

La măsurarea distanţelor lungi pentru 

interioare sau exterioare…

Raza laser devine aproape invizibilă. În vreme ce aparatul însuşi încă lucrează 

bine, utilizatorul nu poate să vadă unde ţinteşte!
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Specificaţii produs – Lunetă vizare (numai pt. GLM 250 VF)

Lunetă integrată cu 

mărire de 1,6 ori

Noua soluţie cu lunetă integrată –

GLM 250 VF Professional

Raza laser este 

întotdeauna clar 

vizibilă. Chiar şi în 

lumina puternică a 

soarelui!

Nu este necesară 

calibrarea, este mereu 

gata pentru utilizare! 

Optimizat pentru 

aplicaţii pe 

distanţe lungi!

Soluţia actuală – Luneta ZO4 

plus DLE 150 Professional

0.601.098.969 

Preţ: 375 €

Preţ: 584 € Preţ: 269 €

Preţ: 209 €

0.601.098.303



Scule electrice | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as 

copying and passing on to third parties.

Telemetre cu laser GLM 150 şi GLM 250 VF Professional

9

Specificaţii produs – Funcţii

Buton pentru iluminarea 

display-ului

Buton pentru setarea 

punctului de referinţă
(faţă, spate, trepied, pin pentru 

măsurarea din colţuri)

Funcţia de adunare &

scădere intuitivăButon mare pentru activare 

măsurăre cu funcţie de

măsurare continuă

Stocarea ultimelor 30 de

măsurători

Funcţia de minim/maxim

– acum poate fi asociată 

cu alte funcţii!Calcularea lungimii, 

suprafeţei & 

volumului

Funcţii noi – incluzând funcţia

de activare temporizată, 

încadrare presetată & 

calcularea ariei pereţilor!

Laser continuu –

pentru măsurători 

rapide în serie
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Specificaţii produs – Funcţii noi

Function Symbol

Măsurare lungimi*

Măsurare suprafeţe*

Măsurare volume*

Adunare / Scădere +  - =

Pitagora simplă*

Funcţie calculare suprafeţe*

Măsurare continuă

Funcţie minim / maxim

Function Symbol

Pitagora dublu*

Pitagora combinat*

Funcţie trapez*

Încadrare presetată

Funcţie temporizare

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU

 Multe funcţii noi, incluse pentru prima dată intr-un telemetru cu laser Bosch:

NOU *Acum funcţia de Min/Max poate fi chiar combinată cu alte funcţii marcate cu *
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Specificaţii produs – Pitagora dublă

Problema: Soluţia: Pitagora dublă

Pitagora dublă este folosită în orice situaţie în care Pitagora 

simplă este inaplicabilă, datorită obstacolelor sau a 

suprafeţelor inaccesibile.

Mai mult, aceasta înlesneşte lucrul la măsurarea indirectă a 

înălţimilor de pe un stativ.
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Specificaţii produs – Pitagora combinată

?

Problema: Soluţia: Pitagora combinată

Pitagora combinată poate fi folosită în orice situaţie, 

în care sunt necesare anumite segmente din 

înălţimea totală. 

Cât de înalte sunt de exemplu partea frontală a unui 

balcon sau partea din sticlă a unei faţade?
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Specificaţii produs – Funcţie trapez

Problema: Soluţia: Funcţie trapez

Este o funcţie de un real ajutor la calcularea 

lungimilor înclinate, precum înclinarea 

acoperişului. 

Trei măsurători generează rezultatul.
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Specificaţii produs – Încadrare presetată

Problema: Soluţia: Funcţie încadrare presetată

Foarte utilă la implementarea obiectelor de tipul coloanelor, 

birourilor, pereţilor despărţitori, prizelor la aceeaşi distanţă. 

Un semnal sonor similar receptorilor pentru nivelele laser 

rotative ghidează utilizatorul spre distanţa definită.

Distanţa poate fi măsurată sau introdusă manual.
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Specificaţii produs – Funcţie temporizare

Problema: Soluţia: Funcţie temporizare

Această funcţie este necesară la măsurarea de pe un stativ 

sau din zone greu de accesat. Pentru că este dificil să nu 

mişti aparatul în timp ce se apesă pe butonul de măsurare.

După activarea acestei funcţii, măsurătoarea este declanşată 

cu o întârziere (in acest caz de 6 sec), spre a obţine rezultate 

precise.

Timpul poate fi reglat individual cu întârziere între 0-60sec.
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Specificaţii produs – Date tehnice

GLM 150 

Professional

GLM 250 VF 

Professional

Lunetă integrată Nu Da

Domeniu de măsurare 0,05 – 150m 0,05 – 250m

Precizie de măsurare ± 1 mm ± 1 mm

Cea mai mică valoare indicată 0,1 mm 0,1 mm

Clasă laser

Tip laser 

Class 2

635nm, <1mW

Class 2

635nm, <1mW

Clasă protecţie IP IP 54 IP 54

Greutate 0,24kg 0,24kg

Dimensiuni 120 x 66 x 37 mm 120 x 66 x 37 mm
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Grupuri ţintă & aplicaţii – GLM 150 Prof.

 Profesioniştii care lucrează în clădiri 

industriale şi de birouri, unde este 

nevoie de un domeniu de lucru mai 

mare (de peste 70 m) şi/sau o înaltă 

funcţionalitate şi precizie: 

 Instalatori

 Electricieni

 Montatori gips-carton

 …

 Estimarea nevoilor de materiale pentru sistemele

din birouri şi clădirile industriale

 Estimarea nevoilor materiale pentru instalaţiile 

electrice şi cablurile de date

 Măsurarea în clădiri mari de uzine sau depozite

(>70m)

 Planificarea târgurilor/expoziţiilor

 Estimarea materialului pentru construcţia liftului

 Configurarea prizelor/pereţilor din gips-carton pe 

distanţe specifice

 Calcularea pantelor acoperişurilor

 Luarea de măsurători din zone greu accesibile

(temporizator)
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Grupuri ţintă & aplicaţii – GLM 250 VF Prof.

Profesioniştii care fac măsurători în 

special în exterioare şi/sau necesită

distanţe de lucru chiar mai lungi

(>150m)

 Topografi

 Experţi imobiliari

 Supraveghetori construcţii

 Inginerie civilă

 Firme construcţii

 Arhitecţi & agenţi imobiliari

 Lucrători acoperişuri

 Zugravi

 …

 Măsurare piloni poduri

 Măsurări de lungimi/înălţimi pe pereţii exteriori ai 

clădirilor

 Măsurători distanţă ale imobilelor

 Calcularea suprafeţei la construirea încăperilor

(fără acoperiş)

 Calcularea cerinţelor legate de materialele pentru 

acoperiş (de ex. acoperişuri plate)

 Construcţia străzilor, pavajelor

 Controlul stadiului lucrărilor /calităţii în construire 

conform planului de construcţie (arhitect)

 Măsurarea înălţimii/braţului unei macarale

 Calcularea materialului pentru clădiri comerciale 

moderne/burouri de sticlă
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Prezentare gamă completă telemetre cu laser
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Precizie

Funcţionalităţi

DLE 70 Professional

Domeniu: 0,05 – 70m

Precizie: ±1,5mm

165€

GLM 250 VF Professional

Domeniu: 0,05 – 250m

Precizie: ±1mm

269€

DLE 40 Professional

Domeniu: 0,05 – 40m

Precizie: ±1,5mm

119€

GLM 150 Professional

Domeniu: 0,05 – 150m

Precizie ±1mm

219€
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Gamă completă – mesajul fiecarui produs
Mesaj cheie Caracteristici principaleModel

GLM 250 VF Prof

 Preţ vânzare fără TVA : 

€ 269

DLE 70 Prof.

 Preţ vânzare fără TVA :

€ 165,-

DLE 40 Prof.

 Preţ vânzare fără TVA: 

€ 119,-

 Cea mai mare distanţă de 

lucru de pe piaţă. 

Specialistul în exterioare!

 Lunetă integrată

 Cel mai bun din clasa sa: 250m! Un nou 

standard!

 Precizie foarte ridicată ±1mm

 Lentilă din sticlă & protecţie ceramică pentru 

rezistenţă în timp

 IP 54

 DLE 50 Prof., pur şi 

simplu mai bun

 Domeniu de lucru de 70m

 Înaltă precizie ±1,5mm

 Funcţie arie pereţi & funcţie de min/max

 IP 54

 Cel mai bun preţ: toate 

funcţiile primare la un preţ 

accesibil

 Domeniu de lucru de 40m

 Un buton =o funcţie

 Înaltă precizie de ±1,5mm

 IP 54

 Cel mai convenabil 

telemetru laser multi-

funcţional pentru

interioare

GLM 150 Prof

 Preţ vânzare fără TVA : 

€ 219

 Domeniu mare de lucru: 150m

 Preczie foarte înaltă ±1mm

 Lentilă din sticlă & protecţie ceramică

pentru rezistenţă în timp

 Cea mai mare funcţioanlitate

 IP 54

In
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r
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Set de livrare şi accesorii

Set  livrare GLM 150 & GLM 250 VF Prof.:
• Husă protecţie

• Curea de mână (1.609.203.R97)

• Instrucţiuni utilizare

• Baterii 4 x AAA 1,5V

Accesorii:

 Placă vizare 2 607 001 391

 Ochelari de vedere rază laser 2 607 990 031

 Stativ BS 150 Professional 0 601 096 974

 Adaptor stativ 1/4” la 5/8” 1 609 203 C10 (BSC)
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Întrebari şi răspunsuri – luneta integrată

 Pentru ce distanţă este optimizată luneta (VF)?

 Luneta este optimizată pentru aplicaţii la distanţe mari. În aceste cazuri este foarte dificil 

să vizualizezi cu ochiul liber punctul laser în domeniul ţintă. 

 Depinde de condiţiile de lumină care se pot face simţite începând de la 30m în mediul 

exterior.

 Dacă utilizezi lunetă pe o distanţă mică, se poate întâmpla să vezi

două puncte roşii, aceasta datorându-se reglării la aplicaţiile pentru

distanţe mari. Punctul laser care se vede în fereastra de vizualizare

nu este identic cu cel care face măsurătoarea.

 Este punctul laser ce se poate vedea prin vizor periculos pentru vedere?

 Nu, punctul roşu care se vede prin fereastra lunetei nu este identic cu punctul laser ţintă. 

Este un laser independent, cu o putere de ieşire foarte mică, care nu dăunează ochiului. 

Raza laser normală (care realizează măsurătoarea) este din clasa laser 2 conform 

standardului european.
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Întrebari şi răspunsuri – date tehnice

 Ce face protecţia ceramică pentru durabilitate atât de specială şi care ar fi avantajele?

 Construcţia interioară a telemetrului laser are un mare impact asupra preciziei şi performanţei 

de măsurare. Pentru prima oară în tehnologia telemetrelor, BOSCH foloseşte ceramică 

sinterizată pentru componenta cea mai importantă a telemetrului laser: protecţia ceramică. 

Această componentă susţine unităţile laser, lentila şi fotodioda, unde este analizată raza laser

reflectată. 

 Ceramica nu este afectată de schimbările de temperatură sau 

umiditate (precum plasticul sau metalul). Prin urmare, reglarea optimă

a razei laser & opticii făcută în timpul fabricaţiei nu se schimbă atunci 

când condiţiile sunt altele! Aceasta asigură cea mai înaltă precizie şi

durabiliate de-a lungul duratei de viaţă! Niciun alt competitor nu 

foloseşte materialul ceramic pentru aceasta componentă critică!

 De ce este atât de deosebită folosirea lentilelor din sticlă pentru GLM 150 & GLM 250 VF?

 Lentilele din sticlă sunt mult mai rezistente la zgârieturi faţă de lentilele normale

din plastic (oamenii care poartă ochelari cunosc fenomenul).

 În plus, ele nu sunt afectate la fel de mult de schimbările de temperatură şi

umiditate. Rezultă că precizia este mai înaltă cu acest tip de lentile. 

 Majoritatea competitorilor folosesc lentile din plastic!
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Întrebari şi răspunsuri - precizia

 Ce înseamnă de fapt precizia standard de ±1mm?

 Aceasta este precizia care poate fi realizată la o distanţă de 10m în condiţii 

standard, prin acesta întelegând favorabile (obiectiv reflectat normal, fără condiţii 

dificile de lumină, temperatură & umiditate normale)

 După aceasta (depinzând de mediul ambiant) trebuie să fie adăugată o deviaţie 

pe metru (0,05mm/m în condiţii favorabile; 0,15mm/m în condiţii 

nefavorabile). 

 Precizia standard este un bun indicator pentru calitatea de construcţie şi 

fabricaţie a telemetrului laser. Se poate vedea că multe produse de pe piaţă

deţin o precizie de ±3mm sau chiar mai mult.

 Atât GLM 150 cât şi GLM 250 VF au o precizie standard de ±1mm şi o deviaţie 

maximă de ±20mm pentru distanţa maximă de măsurare.

 În comparaţie: DLE 70 Prof. are ±1,5mm şi o deviaţie maximă de 10mm la 70m.
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Întrebari şi răspunsuri – domeniul de măsurare

 Cum se explică superioritatea absolută a BOSCH în termenii domeniului de lucru?

 Domeniul de lucru imens pe care reuşim să-l obţinem cu GLM 150 şi în special cu GLM 250 VF 

Professional este rezultatul următoarelor aspecte şi realizări:

a) Lentilă din sticlă imensă pentru captarea chiar şi a celor mai slabe semnale

b) Fotodiodă specială pentru analiza acestor semnale

c) Algoritm optimizat de măsurare pentru minimizarea erorilor de măsurare

c) Protecţie ceramică pentru duritate pentru asigurarea preciziei pe parcursul duratei de viaţă

d) Rază laser de ieşire maximizată (în cadrul reglementărilor pentru clasa 2 de laser)

 Mulţi competitori precum Leica (Disto D8) şi Stabila (LD 500) au plăci de vizare în setul de livrare. 

De ce nu este inclus şi GLM 250 VF?

 În prezentările lor, Leica/Stabila afirmă că măsoară distanţe lungi fără să facă un singur pas. Cu 

toate acestea, pentru distanţe >100m, ei recomand o placă de vizare. Încearcă să ţinteşti la o placă 

de vizare de 15x20cm la 150m…este aproape imposibil

 La Bosch am optimizat GLM 150 & 250 VF Professional pentru a pune la dispoziţie măsurători pe 

distanţe lungi fără a te mai deplasa la 200m către ţintă şi aranja placa de vizare. Doar în cazul în 

care condiţiile sunt cu adevărat neprielnice, o placă de vizare cu reflexie este recomandată pentru 

obţinerea distanţei maxime de măsurare de 250m.
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Întrebari şi răspunsuri - Altele
 Uneori în rezultatul măsurătorii există un număr mic – ce poate fi 

acesta?

 Pentru că GLM 150 & GLM 250 VF Prof. sunt foarte precise, suntem 

capabili să afişăm a zecea parte dintr-un mm. Aceasta se poate aplica 

măsurătorilor de până la 10m. Afişarea mai mică înlesneşte cititul.

 Este tastatura aceeaşi ca cea de la DLE 70 Professional?

 Nu. La GLM 150 şi GLM 250 VF Professional este folosită o folie 

acoperitoare de siliciu. Această piesă asigură o manevrare plăcută a 

tastaturii şi face ca produsul să fie mai convenabil de utilizat.

 De ce noua gamă de telemetre se numeşte GLM şi nu DLE ca în trecut?

 Pentru a se încadra în gama de produse Bosch Albastru “G” de la

“Gewerblich” (=germana pt. Professional), această majusculă va fi 

folosită pentru toate instrumentele noi din gama de aparate de măsură 

Bosch Albastru. “LM” înseamnă “Length Measurer” (măsurător de 

lungimi) şi va fi folosit pentru toate telemetrele cu laser de acum înainte. 

VF indică funcţia suplimentară cu lunetă inclusă.


