
Meten – PLR 25, PLR 50 en PMB 300 L.  
Nivelleren – PCL 10, PCL 20, PLT 2 en PLL 5.  
Detecteren – PDO Multi en PDO 6. 

Uw maatstaf voor precisie:

Meettechniek van Bosch.
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Preciezer kan niet: de  
laserafstandsmeters van 
Bosch.

De laserafstandsmeters PLR 25 en PLR 50 van Bosch 
zijn met de modernste lasertechnologie uitgerust. 
Voor meetresultaten met een maximum aan precisie 
en betrouwbaarheid. Want één iets is zeker: preciezer 
meten dan met laser kan niet.

Lasermeting met PLR 25 en 50
Precieze meting door laser.  

Meetnauwkeurigheid ± 2 mm  

(onafhankelijk van de afstand).

Ter vergelijking: ultrasone meting
Kegelvormige meting door ultragelu-

idsgolven. Meetnauwkeurigheid  

± 50 mm op 10 m.
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Doel in het visier krijgen, meetknop indrukken en het precieze meetresultaat aflezen. Zo eenvoudig bepaalt u 
met de Bosch-laserafstandsmeters PLR 25 en PLR 50 afstanden, oppervlaktes of ruimtevolumes zonder lange 
voorbereidingstijd. Bijzonder praktisch: u kunt vanaf de voor- of achterkant van de toestellen meten.  
Met laserpunt en richthulp krijgt u uw doel tot 25 m (PLR 25) of zelfs tot 50 m (PLR 50) precies in het vizier en 
krijgt u onmiddellijk en betrouwbaar het resultaat op het grote display te zien.

Lengtes, oppervlakten en volumes –  
helemaal zonder „circa”.
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PLR 25 en PLR 50 –  
de laserafstandsmeters van Bosch

Het exacte •	 meetpunt wordt door de laserpunt tot op afstanden 

van 25 m (PLR 25) resp. 50 m (PLR 50) aangegeven.

Door het •	 grote display kunnen alle meetresultaten gemakkelijk 

worden afgelezen.

Het meten vanaf de •	 voor- of achterkant maakt het gebruik 

van de PLR 25 en de PLR 50 ook op moeilijk toegankelijke 

plaatsen mogelijk.

De •	 softgrip is stroef en ligt perfect in de hand.

Het geïntegreerde •	 richthulpmiddel helpt u om het doel op 

grotere afstanden in het vizier te krijgen.

Praktische •	 functieknoppen vergemakkelijken de bediening 

door intuïtieve symbolen, bijvoorbeeld bij de berekening van 

oppervlakten of volumes.

Extreem compact•	  passen PLR 25 en PLR 50 in elke hemd- of 

broekzak.

Nieuw!

PLR 25 PLR 50
Afmetingen (h x b x d) 100 x 55 x 25 mm 104 x 58 x 36 mm

Werkbereik 0,05 – 25 m 0,05 – 50 m

Meetnauwkeurigheid ± 2 mm ± 2 mm

Lasertype 635 nm, klasse 2 635 nm, klasse 2

Referentieniveau van de meting Achterkant, voor-
kant Achterkant, voorkant, aanslagstift

Oppervlakte-, volumeberekening ja ja

Optellen, aftrekken ja ja

Continumeting ja ja

Pythagorasfunctie nee ja

Opslagfunctie ja ja

Batterijen incl. incl.

Hoogwaardige opbergtas incl. incl.
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Bij hoogtemetingen met hinder•	 nissen 

tussen meetpunt en object of ontbre-

kend reflectorvlak kunt u met de PLR 

50 de indirecte lengtemeting met de 

set van de Pythagoras gebruiken.

PLR 50 – 
grotere reikwijdte en  
Pythagorasfunctie

Om precieze metingen ook in moeilijk •	

toegankelijke hoeken mogelijk te maken, 

klapt u gewoon de geïntegreerde  

aanslagstift er aan de onderkant uit.

Nieuw!

Een waterpas•	  helpt u bij het meten uit 

de hand en bij grotere afstanden om 

de PLR 50 exact horizontaal te krijgen.

PLR 25 PLR 50
Afmetingen (h x b x d) 100 x 55 x 25 mm 104 x 58 x 36 mm

Werkbereik 0,05 – 25 m 0,05 – 50 m

Meetnauwkeurigheid ± 2 mm ± 2 mm

Lasertype 635 nm, klasse 2 635 nm, klasse 2

Referentieniveau van de meting Achterkant, voor-
kant Achterkant, voorkant, aanslagstift

Oppervlakte-, volumeberekening ja ja

Optellen, aftrekken ja ja

Continumeting ja ja

Pythagorasfunctie nee ja

Opslagfunctie ja ja

Batterijen incl. incl.

Hoogwaardige opbergtas incl. incl.
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Uitlijnen, afmeten, markeren. En dat snel, eenvoudig en zonder hulp van buitenaf.  
Want in de Bosch PMB 300 L is alles geïntegreerd en handig verpakt: rolmaat, twee 
libellen die samen met de precisielaser een laserwaterpas worden en de markeer-
functie. Laser en digitaal display zijn via een knop bedienbaar.  
Op die manier wordt het multifunctionele combitoestel een praktische hulp bij het 
meten en nivelleren – vooral als u alleen werkt.

Meten en markeren in een handomdraai: de digitale 
laserrolmaat PMB 300 L.
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PMB 300 L – de multifunctionele techniek

Via het •	 digitale display worden alle afmetingen op de  

millimeter nauwkeurig aangegeven.

De •	 laserwaterpas maakt nauwkeurig nivelleren gemakkelijker – 

zowel horizontaal als verticaal.

Op de geprojecteerde •	 laserlijn kunnen objecten precies  

worden uitgelijnd. 

Met de •	 markeereenheid worden meetpunten heel  

eenvoudig afgetekend.

PMB 300 L
Afmetingen (h x b x d) 133 x 52 x 80 mm

Lasertype 650 nm, klasse 2

Meetnauwkeurigheid ± 1 mm/m

Lengte rolmaat 3 m

Digitaal display ja

Batterijen incl.



Rechte hoeken 
waar u deze maar 
wilt: de kruislijn-
lasers PCL 10  
en PCL 20.
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Alles exact op lijn – daarop kunt u bouwen.

U wilt tegels leggen, maar weet niet zeker of u dat met de benodigde precisie kunt doen? U wilt uw nieuwe lamp 
zonder lastig opmeten exact midden boven uw tafel hangen? U droomt allang van een mooie fotogalerij op weg 
naar de bovenste verdieping? Vooruit, aan het werk dan! 

Met uw Bosch kruislijnlaser brengt u ook in moeilijke situaties alles exact in één lijn. En dat heel betrouwbaar. 
Want de clevere lasertoestellen nivelleren zich gewoon vanzelf. Zodat verticaal altijd verticaal en horizontaal  
altijd horizontaal blijft – tot in het laatste hoekje. En voor een stabiele stand onder alle omstandigheden zijn 
voor de kruislijnlasers praktische statieven leverbaar.
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PCL 10/PCL 20 –  
de kruislijnlasers van Bosch

Met de ergonomische •	 softgrip liggen beide toestellen altijd 

veilig en comfortabel in de hand. 

De •	 glasafdekking van de laser zorgt voor duidelijke, heldere 

laserlijnen en beschermt de laser tegen beschadiging. 

De aan/uit-schakelaar heeft een geïntegreerde  •	

transportbeveiliging om de laser veilig vast te kunnen zetten. 

Dankzij de geïntegreerde •	 ¼ inch statiefschroefdraad  

kunnen beide toestellen op alle gangbare statieven worden 

bevestigd.

Het gladde  •	

aanlegvlak van de PCL 10 

aan de zijkant maakt het gemakke-

lijker om deze vlak op meet- en 

werkvlakken, b.v. tegen muren te 

leggen.

Het •	 LED-display signaleert de paraatheid van de kruislijnlasers: 

bij rood is de laser niet genivelleerd en kan niet worden gebruikt, 

bij groen kan worden gemeten. 

LED-display van de PCL 20LED-display van de PCL 10

PCL 10 PCL 20
Afmetingen (h x b x d) 108 x 66 x 92 mm 123 x 67 x 110 mm

Lasertype Klasse 2, 635 nm Klasse 2, 635 nm/650 nm (lijn, punt)

Laserfuncties 
 

Kruislijn 
 

Kruislijnen  
1 horizontale +  
1 verticale lijn + hoek + loodlijn

Werkbereik tot 10 m tot 10 m

Meetnauwkeurigheid ± 0,5 mm/m ± 0,5 mm/m

Zelfnivelleertijd ca. 4 sec ca. 4 sec

Zelfnivelleerbereik ± 4° ± 4°

Gewicht 500 g 600 g

Batterijen incl. incl.

Statiefschroefdraad ¼-inch schroefdraad ¼-inch schroefdraad

Accessoires 
 

incl. opbergtas, optioneel  
met aluminium statief  

1,1 m verkrijgbaar

incl. opbergtas en wandhouder, optioneel 
verkrijgbaar met aluminium statief  
1,5 m
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De •	 mode-instelling van de PCL 20 maakt het 

mogelijk om de laserfunctie vrij te kiezen: voor 

kruislijnen, afzonderlijke lijn horizontaal en 

verticaal. 

De extra •	 loodlijnfunctie brengt een punt van 

de vloer naar het plafond over.  

Deze functie is optimaal geschikt voor b.v. de 

installatie van plafondlampen.

De •	 rubberen voet garandeert een stabiele 

stand en exacte resultaten.

Mode-display met 5 functies

De PCL 20 – voor nog meer  
toepassingen

Kruislijn 

Verticale lijn Horizontale lijn 

Loodlijn 

Kruislijn vastgezet

Mode-instellingen – de vrije keus

PCL 10 PCL 20
Afmetingen (h x b x d) 108 x 66 x 92 mm 123 x 67 x 110 mm

Lasertype Klasse 2, 635 nm Klasse 2, 635 nm/650 nm (lijn, punt)

Laserfuncties 
 

Kruislijn 
 

Kruislijnen  
1 horizontale +  
1 verticale lijn + hoek + loodlijn

Werkbereik tot 10 m tot 10 m

Meetnauwkeurigheid ± 0,5 mm/m ± 0,5 mm/m

Zelfnivelleertijd ca. 4 sec ca. 4 sec

Zelfnivelleerbereik ± 4° ± 4°

Gewicht 500 g 600 g

Batterijen incl. incl.

Statiefschroefdraad ¼-inch schroefdraad ¼-inch schroefdraad

Accessoires 
 

incl. opbergtas, optioneel  
met aluminium statief  

1,1 m verkrijgbaar

incl. opbergtas en wandhouder, optioneel 
verkrijgbaar met aluminium statief  
1,5 m
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Eenvoudig tegels plaatsen –  
met de tegellager PLT 2.

Op de grond of aan de muur, recht of diagonaal: met de PLT 2 gaat het oneindig snel, eenvoudig en precies. 
Door twee exact op 90° gerichte, goed zichtbare laserlijnen plaatst u tegel na tegel met de hoogste precisie. 
Een wandhouder en drie geïntegreerde waterpassen helpen om de PLT 2 verticaal, horizontaal of diagonaal  
te richten. Ook schilderijen en rekken kunnen met de PLT 2 eenvoudig en 
snel in lijn gebracht worden.
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PLT 2
Afmetingen (h x b x d) 240 x 180 x 180 mm

Werkbereik* 7 m

Meetnauwkeurigheid ± 0,5 mm/m

Lasertype 635 nm, klasse 2

Batterijen incl.

Wandhouder incl.

Twee goed zichtbare •	 laserlijnen exact in een hoek van 90° 

vergemakkelijken het precies plaatsen van tegels en lami-

naat.

Een •	 wandhouder en de magnetische voetplaat van de  

PLT 2 maken het efficiënt werken aan de muur mogelijk.

Met drie geïntegreerde •	 waterpassen is de PLT 2 aan de 

muur voor diagonale of rechte patronen snel uitgericht.

* afhankelijk van de lichtomstandigheden

PLT 2 – perfect voor precies plaatsen van tegels op de grond en aan de muur

Dankzij de grote •	 greepzone met softgrip ligt de PLT 2 goed in de 

hand.

De functionele •	 voetplaat met een aanligkant voor bijv. deurkozijnen 

is met een 90°-schaal in stappen van 5° uitgerust.

Nieuw! N
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Vergeet gewoon de goede oude waterpas en steek de laserpen PLL 5 van Bosch in uw hemdzak. Hij is nauwelijks 
dikker dan een balpen, heeft een reikwijdte van 5 meter en is werkelijk praktisch in het gebruik. Gewoon inscha-
kelen, het toestel met behulp van de geïntegreerde libellen uitlijnen – en de laserpen projecteert een exacte,  
lange laserlijn waaraan u zich kunt oriënteren. De bijgeleverde wandhouder kan op elke ondergrond bevestigd 
worden, bijv. met plakband of pins. Praktisch: op de magneetplaat kan de PLL 5 op de exacte positie fijn ingesteld 
worden.

Een waterpas die in elke hemdzak past:  
de laserpen PLL 5.
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Afbeelding 1:1
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PLL 5 – de uitrusting van het Pietje Precies

Dankzij geïntegreerde •	 libellen kan de laser zowel horizontaal als  

verticaal exact worden uitgelijnd.

De PLL 5 heeft •	 minimale afmetingen en is nauwelijks dikker  

dan een balpen.

Door de •	 wandhouder met magneetplaat wordt de exacte positie  

fijn en precies ingesteld.

Dankzij •	 vlak aanlegvlak is de laser snel genivelleerd en uitgelijnd.

PLL 5
Afmetingen (h x b x d) 140 x 30 x 20 mm

Lasertype 635 nm, klasse 2

Werkbereik tot 5 m

Meetnauwkeurigheid ± 1 mm/m

Gewicht 130 g

Waterpasfunctie geïntegreerd

Batterijen incl.

Wandhouder + 2 pins incl.



Detecteer wat  
u niet ziet:  
de PDO Multi  
en de PDO 6.
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Om het even waar u werkt: kijk vooraf uit voorzorg in de muur. Met de 
handige, digitale detectoren PDO Multi en PDO 6 van Bosch ziet u wat u 
in de weg staat: elektriciteitsleidingen, koperbuizen alsook dragers en 
frames van ijzer- en niet-ijzerhoudende metalen. De PDO Multi vindt zelfs 
houten onderconstructies. En dat met de hoogste precisie en vooral met 
veel veiligheid: de rood-groen verlichte LED-boormarkering geeft aan wan-
neer en waar u zonder gevaar kunt boren en vereenvoudigt het markeren.
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PDO Multi en PDO 6 –  
de detectoren van Bosch

De •	 lichtring rood/groen geeft bij beide toestellen aan waar 

zonder risico kan worden geboord, en vereenvoudigt het 

markeren van de boorplek.

De automatische •	 kalibrering wordt bij beide toestellen bij het 

inschakelen automatisch geactiveerd, deze zijn dus meteen 

gereed voor gebruik.

De stroeve •	 softgrip zorgt voor een veilige en comfortabele 

hantering.

PDO 6 –  
de karakteristieke kenmerken

Het •	 display van de PDO 6 informeert met behulp van een 

balkdisplay over de detectiesterkte en geeft elektriciteitsleidingen 

alsmede de oplaadtoestand van de accu aan.

Dankzij de •	 een-knop-bediening wordt de PDO 6 ingeschakeld 

en zonder enige voorinstelling kan eenvoudig aan het werk 

worden gegaan.

PDO 6
Afmetingen (h x b x d) 140 x 85 x 35 mm

Detecteren Metaal, koper,  
elektriciteitsleidingen

Maximale  
materiaalmeetdiepte 
 
 

Metaal 6 cm 
Koper 5 cm 

Elektriciteitsleidingen 3 cm 

Gewicht 195 g

Batterijen incl.
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Het grote •	 display van de PDO Multi informeert met behulp van 

een balkdisplay over de detectiesterkte, maakt onderscheid  

tussen ijzerhoudende en nonferro-metalen en geeft elektriciteits-

leidingen alsmede de oplaadtoestand van de accu aan.

Door de •	 zoom-modus van de PDO Multi kunnen objecten nog 

nauwkeuriger worden gedetecteerd.

Met de •	 functietoetsen van de PDO Multi kan de modus heel 

eenvoudig van metaal- naar hout-detectie worden omgeschakeld.

In de •	 potloodhouder is het potlood goed opgeborgen en indien 

nodig snel bij de hand.

De PDO Multi – voor nog  
meer toepassingen

D
et
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PDO Multi
Afmetingen (h x b x d) 205 x 85 x 34 mm

Detecteren Metaal, koper,  
elektriciteitsleidingen, hout

Maximale  
materiaalmeetdiepte 
 
 

Metaal 8 cm 
Koper 6 cm 

Elektriciteitsleidingen 4 cm 
Hout 2 – 3 cm

Gewicht 250 g

Hoogwaardige opbergtas incl.

Batterijen incl.


