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Nivela laser rotativă 

GRL 500 H/HV + LR 50 Professional 
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Introducere 

 

Mesaj principal 

Power Tools 

Informații produs 

GRL 500 H / HV Professional + LR 50 Professional  
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Mesaj principal 

Power Tools 

 

 

 

Prima nivelă laser rotativă cu dispozitiv de avertizare antifurt! 

GRL 500 H/HV + LR 50 Professional 



Introducere 

Power Tools 

“O mai bună protecție antifurt a 

nivelei mele laser rotative.” 

“Lucrările exterioare de 

nivelare necesită în general 

pregătirea prea multor 

aparate. ” 

“Vreau o nivelă laser rotativă 

care să detecteze și să 

semnalizeze că nu mai este 

corect calibrată.” 

“Centrarea razei laser  

trebuie să se facă 

repede și precis.” 

“Vreau să văd raza laser repede ca 

să pot calcula diferențele de nivel.” 

Specificații produs – Cerințele utilizatorilor 
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Introducere 

Power Tools 

Grupuri țintă & Aplicații 

Excavații pământ 
 

 
 

• Verificarea 
nivelului 
excavațiilor 

Lucrari rutiere: 
strazi, poduri, 
tunele  

 
 

• Aliniamente, 
terasamente 

Montari cofraje 

 

 

• Pozitionare 
corecta cofraje, 
verificare pozitie 
corecta 

Constructii 
generale 
 
 

• Ex: lucrari de 
zidarie 

GRL 500 + LR 50 este cea mai buna solutie                                                                   

pentru lucrari de nivelare la exterior 
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Introducere 

Informatii produs 

Power Tools 

Încărcare simultană și rapidă  a 

nivelei si receptorului 

 
20 min încărcare =  4 ore de funcționare 

1 h încărcare       =  60% încărcat 

3 h încărcare       =  100% încărcat 

 
Patent Bosch – în așteptare 

 

 Sistem anti-furt 

 
- Senzori integrați de schimbare accelerată a 

poziției nivelei fără receptor 

-Alarmă acustică și optică pe nivelă și             

pe receptor. 

Reminder calibrare 

 
 - la perioadă de timp prestabilită  

 - la temperatură prestabilită 

 - în caz de șoc 

 
Patent Bosch – în așteptare 

 

Acumulatori Li-Ion integrați 

 
- În GRL și LR 50 – autonomie mare  

Domeniu mare de lucru 

 
- 500 m (diametru), cu receptorul   

  LR 50 

 - 300 m (diametru) funcționare 

telecomandă LR 50   

 

Robustețe 
- Colivie metalică protectie 

- Rezistent la cadere 1 m 

- IP 56    

Precizie 
-  Afisare pantă cu precizie de 0,1%  

-  ± 0,05 mm/m precizie nivelare  

   orizontală 

-  ± 0,10 mm/m precizie nivelare  

   verticală 



8 

Introducere 

Informații produs - LR 50 Professional 

Power Tools 

Zonă mare de recepție laser 

- Detecție rapidă a razei laser 

Ecran mare, iluminat 

- Pe ambele fețe (față și spate) 

- Informațiile afișate sunt foarte ușor de 

  citit 

 

Consolă butoane comandă 

- Consolă de comandă simplă și ușor 

de utilizat, având doar funcțiile 

esențiale de lucru 

Telecomandă & receptor laser 

- Ambele dispozitve într-unul singur 

- Comanda nivelei se face NUMAI de  

  la telecomanda / receptor LR 50 
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Introducere 

Informații produs – Consola telecomenzii LR 50  

Power Tools 

Buton ON/OFF 

Buton Calibrare 

- Ghidează utilizatorul prin pașii de 

executat pentru calibrarea nivelei laser 

 

Buton Volum semnal acustic 

- Trei nivele de volum pot fi selectate: off / 

sonor încet / sonor tare  

- Setare implicită (din fabrică): sonor încet 

 

Buton Nivel precizie de detectare a 

mijlocului grosimii razei laser 

- Șase nivele de precizie pot fi selectate: 

  ± 1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 10 mm 

- Setare implicită (din fabrică): ± 3mm 
Buton sistem anti-furt 

Buton Hibernare (sleep) 

Buton căutare automată 

nivel Centru (linie de 

mijloc) 

Butoane Pantă (față de 

orizontală) 

 / Aliniament (față de 

verticală – numai la 

modelul GRL 500 HV) 
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Introducere 

Informații produs – Ecranul receptorului LR 50 

Power Tools 

Indicator conexiune radio 
- Indică existența legăturii radio dintre GRL și LR 50 

Indicatoare nivel acumulatori 
Pentru nivela GRL 500 și pentru 

receptorul / telecomanda LR 50  

Indicator Reminder Calibrare                   

- La interval de timp, la șoc sau la temperatură 

- sunt afișate împreună cu mesajul CAL în zona 

”Segmente afișaj numeric”  

Indicator sistem anti-furt 

Indicator șocuri (Anti Drift 

System) 

Indicator nivel volum sonor 

Indicator mod ”Sleep” (Pauză) 

Indicator pantă 

Indicator centru (nivel orizontal) 

 

Incicator mod de lucru înclinat 

Afișaj valoare înclinare (în %) 

Indicator abatere de la nivel (în mm sau 

în inch) 
- indică deviația razei laser față de centrul lui LR 50 

Segmente afișaj numeric 

Săgeți ”Deasupra” / ”Sub” nivel Indicator precizie detecție mijloc grosime 

rază laser 



Informații despre produs 

Power Tools 

Funcții & Caracteristici – LR 50 Professional  
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Zonă recepție laser 

 Telecomandă și receptor laser într-unul singur! 

 Cu LR 50 Professional utilizatorul are un singur 

aparat, atât pentru detecția laser cât și pentru 

comandarea de la distanță a nivelei.  

 Toate informațiile privind starea nivelei laser, 

setările acesteia și măsurătorile făcute sunt în 

permanență în mâna utilizatorului! 



Informații despre produs 

Power Tools 

Funcții & Caracteristici – Încărcare simultană GRL & LR 
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 Un singur încărcator! 

 Acumulatori Li-Ion integrați în GRL și LR 50 

(volum compact al nivelei) 

 Încărcare rapidă și simultană a nivelei și 

receptorului! 

 

 A se încărca NUMAI la interior 

 Pe durata procesului de încărcare nivela 

laser nu poate fi utilizată 
Vezi  clipul 

GRL 500 – Incarcare.wmv 
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Funcții de lucru 

GRL 500 + LR 50 Professional 

Înălțime relativă 

Power Tools 

Sistem Anti-Furt Linia de centru (H) 

Funcția Pantă Calibrare Căutare poziție (V) 



Sistem prevenire furt în timpul lucrului 

 Nivelele laser rotative sunt produse cu preț 

ridicat, iar utilizatorii lucrează de obicei la 

distanță mare de acestea. Furtul nivelei este o 

problemă reală. GRL  500 oferă prima soluție 

de descurajare a furtului din piața de 

specialitate.  

 Utilizatorii se pot concentra asupra lucrului fără 

a mai avea grija nivelei. 

 Sistemul de avertizare este activat automat la 

pornirea nivelei. 

 GRL 500 are un senzor integrat care 

detecteaza deplasarile nivelei fără receptor 

(care se află la utilizator în mână) și 

declanșează alarma optică (LEDuri in formă de 

cheie pe nivelă) și sonoră  de nivel mare, 

prevenind astfel furtul nivelei.      

 Toate funcțiile nivelei sunt blocate, aceasta 

devenind inutilizabilă. 
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  Funcții de lucru 

Power Tools 

Vezi clipul 

GRL 500 – Sistem Anti-Furt.wmv 



Înălțime relativă (diferență de nivel) 

Funcții de lucru 

15 

Power Tools 

 Este suficient ca raza laser să intersecteze  

zona de recepție laser, în orice punct al 

acesteia. 

 Funcția de măsurare a înălțimii relative dă 

utilizatorului posibilitatea de a citi 

instantaneu diferența de nivel dintre raza 

laser și centrul receptorului LR 50, direct 

pe ecranul aparatului! 

 Măsurarea poate fi făcută in mm sau inch. 

 

 

 

 

 

Vezi  clipul 

GRL 500 – Diferenta de nivel.wmv 



Linia de centru (orizontală / verticală) 

Funcții de lucru 
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Power Tools 

 Funcție în care nivela caută în mod automat 

linia de mijloc a receptorului! 

 Pe lângă setarea manuală a unei pante, 

utilizatorul poate folosi funcția ”Linie de 

Centru”  pentru a poziționa automat raza laser 

pe centrul receptorului LR 50.  

 Pentru aceasta utilizatorul trebuie DOAR să 

așeze mijlocul receptorului LR 50 la cota / 

poziția dorita și apoi să apese butonul funcției 

”Linia de Centru”. Nivela se va poziționa 

singură cu laserul pe mijlocul receptorului!  

 Mod orizontal: GRL caută automat în sus și 

în jos centrul lui LR 50 și se va poziționa 

singură pe acesta. Valoarea pantei (în %) va fi 

afișată pe ecran. 

 Mod vertical (GRL 500 HV): GRL caută   

      automat stânga / dreapta lui LR 50 și se va  

      poziționa singură pe mijlocul acestuia.  

Mod lucru orizontal: Mod lucru vertical                            

(numai GRL 500 HV): 

Vezi  clipul 

GRL 500 – Linie Centru.wmv 



Poziționare laser pe trasaj existent (GRL 500 HV) 

Funcții de lucru 
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Power Tools 

 In modul de lucru vertical, GRL 500 HV dă 

posibilitatea de a roti planul laser vertical 

stânga-dreapta in jurul axei verticale a 

sursei laser, aliniind razele laser verticale la 

pozitii prestabilite trasate de utilizator .  

 Pentru rotirea planului vertical se folosesc 

butoanele cu săgeți de pe consola lui LR 50.  

 Pentru alinierea razei laser verticale la 

poziția dorită se poate folosi de asemenea 

funcția Linia de centru. . 

 Funcția de poziționare pe trasaj prestabilit 

se folosește, de exemplu, la trasarea 

pozițiilor unui șir de stâlpi perfect aliniați. 

 

 GRL va căuta automat, prin rotații stânga-

dreapta, mijlocul receptorului LR 50. 

Mod lucru vertical(GRL 500 HV): 

Vezi  clipul 

GRL 500 – Aliniere verticala.wmv 



Pantă 

Funcții de lucru 
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Power Tools 

 GRL 500 este cea mai sigură soluție de 

trasare a pantelor de ±10%! 

 Valoarea pantei se selectează foarte 

simplu, apăsând butoanele cu săgeți de pe 

receptorul LR 50, în sus sau în jos, în 

funcție de direcția dorită a pantei. 

 Valoarea pantei se citește pe ecranul 

receptorului LR 50. 

 De asemenea, pe ecran se semnalizează 

faptul ca nivela lucrează în modul Pantă. Vezi clipul  

GRL 500 – Panta.wmv 



Indication on display Meaning 

                             + 
Intervalul  de calibrare (o data la 

12 luni ) a expirat. 

                             + 
Nivela a suferit un soc 

puternic(icadere, impact cu solul). 

           + 
Nivela a stat intr-un loc cu temperaturi 

in afara intervalului normal 

Funcții de lucru 

Power Tools 

Reminder calibrare 

19 

 Atunci când este cazul, pe ecran apar 

indicații clare că nivela trebuie verificată / 

recalibrată. 

 GRL 500 este echipată cu un reminder de 

calibrare care apare pe ecranul lui LR 50 

în următoarele cazuri: 

   - nivela nu a mai fost calibrată în ultimele 

12 luni;  

 - nivela a fost depozitată la temperaturi 

extreme, apopiate de capetele intervalului 

normal de temperaturi de funcționare; 

 - nivela a suferit un șoc, lovitură, cădere. 

 Avertizarea nu semnifică faptul că nivela 

nu mai este calibrată ci ca preventiv 

trebuie recalibrată.. 

 Aceste avertizări vor fi afișate la fiecare 

pornire a nivelei până când sunt 

dezactivate manual sau se execută o 

calibrare. 

Vezi clipul 

GRL 500 – Calibrare.wmv 
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Alte funcții și sisteme 

GRL 500 + LR 50 Professional 

Power Tools 

ADS (Anti Drift System) Mod Hibernare (Sleep) 

Deconectare 



Alte funcții și sisteme 

Power Tools 

Sistem avertizare șoc - Anti-Drift System (ADS) 
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 Sistemul ADS este activat automat la pornirea nivelei și este 

indicat pe ecran (vezi imaginea alăturată).  

 În caz de șoc, vibrații, vânt puternic, care pot afecta nivelul liniei 

laser, capul rotativ al nivelei se oprește din rotație, iar pictograma 

de pe ecran clipește însoțită de un semnal acustic de avertizare.  

 În acest fel este prevenit trasajul eronat. 

 Pentru dezactivarea sistemului ADS se apasă scurt pe butonul 

on/off în timp ce nivela funcționează. Pictograma de pe ecran va 

dispărea, iar sistemul ADS va fi dezactivat..  



Alte funcții și sisteme 

Power Tools 

Funcția Hibernare (Sleep) 
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 Dacă utilizatorul dorește să economisească energia - acumulatorii 

nivelei și ai receptorului  (de ex.: pe timpul pauzei de masă, etc.),  

LR 50 și GRL 500 pot fi puse în sleep mode (Hibernare). Toate 

setările vor fi salvate. La repornire nivela va lucra EXACT la 

aceeași parametri ca înainte de oprirea comandată. 

 Pe perioada hibernării sistemele ADS și cel Anti-Furt rămân active! 

 

 Sleep mode (Hibernare) se activează automat dacă timp de 30 min 

receptorul nu primește nici o rază laser sau nu se apasă nici un 

buton pe LR 50.  

 



Alte funcții și sisteme 
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Power Tools 

 GRL 500 H/HV + LR 50 Professional 

sunt proiectate să lucreze ca un 

singur sistem.  

 Dacă se oprește (deconectează) 

receptorul LR 50, se va opri și nivela 

GRL 500.  

 Pentru economisirea acumulatorilor, 

utilizatorul poate activa și sleep mode, 

caz în care nivela si receptorul își 

opresc funcționarea. 

 

 

Deconectarea nivelei GRL 500 H/HV + LR 50 

Vezi clipul 

GRL 500 – Oprire.wmv 
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Recapitulare 

GRL 500 H / HV + LR 50 Professional 

Power Tools 

Prima nivelă laser rotativă pentru toate tipurile de lucrări de nivelare,  

echipată cu sistem de avertizare anti-furt. 
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Recapitulare 

Power Tools 

Poziție de lucru 

orizontală 

Poziție de lucru 

verticală 

Înclinare plan 

orizontal după o 

axa (axa X) 

Rotirea planului 

vertical după axa 

verticală 
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Recapitulare 

Power Tools 

Precizie nivelare 

verticală 

Clasă protecție Precizie detecție 

rază laser          

(pe detector) 

Ecran iluminat pe 

ambele  fețe ale 

detectorului 

Avertizări calibrare 

nivelă 

+/- 50 mm interval 

de deplasare a razei 

laser pe LR 50 

Dimensiune zonă 

de receptie laser 

pe LR 50 (10 cm) 

Domeniu de lucru 

al nivelei 

Indicator funcție 

Linie de Centru 

Indicator funcție 

Anti-Furt 
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Recapitulare 

Power Tools 
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Demonstration Package Concept   
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Nivela laser rotativă 

GRL 500 H/HV + LR 50 Professional 

 

 


