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Lasery DeWALT dosahují nejvyšších standardů a současně poskytují 
požadovanou přesnost potřebnou pro rychlou a přesnou práci. Naše nová 
řada laserů s napájecím napětím 10,8 V/18 V používá stejné baterie jako 
nářadí DeWALT s napájecím napětím 10,8 V/18 V a je k dispozici ve verzích 
s červeným i zeleným laserovým paprskem.

RYCHLÉ 
PŘESNÉ 

SROVNÁVÁNÍ.



LASEROVÝ BOD

LASEROVÁ ČÁRA

LASEROVÁ ČÁRA 360˚

ROTAČNÍ

LASEROVÉ MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI

TECHNOLOGIE ZELENÉHO LASERU

Vysílá několik laserových bodů pro použití jako olovnice, měření roviny 
a plochy.

Vysílá nezávisle nebo současně svislé a vodorovné laserové paprsky pro 
přesné zaměření primárních a sekundárních montážních prvků.

Vysílá z přístroje laserový paprsek 360° pro přesné zaměření u větších 
aplikací. Ideální pro práce se sádrokartonem, snižování stropů a obklady.

Vysílá samostatný laserový bod, který rotuje v kruhu, což zaručuje přesné 
měření a srovnávání povrchu.

Nástroj pro rychlé, pohodlné a přesné měření vzdálenosti.

Inovativní nová konstrukce diody umožňuje, aby zelený laserový paprsek 
pracoval efektivněji v širším teplotním rozmezí. Vysoká přesnost díky 
nové konstrukci diody zeleného paprsku. Vysoká viditelnost: až 4krát 
jasnější než červený paprsek.

40 M



LASEROVÉ ŘADY DeWALT

DCE085D1R/G  DCE088D1R/G DCE0822D1R/G DCE0825D1R/G DCE0811D1R/G DCE089D1R/G DW088K DW0822 DW0811 DCE074D1R/G DCE079D1R/G DW033 DW03050 DW03101 DW03201

BODOVÉ A KŘÍŽOVÉ LASERY KŘÍŽOVÉ LASERY ROTAČNÍ LASERY LASEROVÉ MĚŘIČE VZDÁLENOSTI

ZÁVĚSNÉ STROPY ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔
ROZMÍSTĚNÍ SLOUPKŮ 
V SÁDROKARTONU ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
ROZVRŽENÍ ELEKTROINSTALACE 
VE SVISLÉM I VODOROVNÉM 
SMĚRU

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

ROZVRŽENÍ KUCHYŇSKÝCH 
LINEK ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
ROZVODY VZDUCHOTECHNIKY, 
VODY, TOPENÍ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

ROZVRŽENÍ KOTVÍCÍCH PRVKŮ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

PŘENOSY Z PODLAHY NA STROP ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

OBKLADY STĚN A PODLAH ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

TAPETOVÁNÍ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

SROVNÁVÁNÍ BETONU ✔ ✔

SROVNÁVÁNÍ ZEMINY ✔ ✔

SROVNÁVÁNÍ ZÁKLADŮ ✔ ✔

ROZVRŽENÍ BETONÁŘSKÝCH 
PRACÍ ✔ ✔
MONTÁŽ OCELOVÝCH 
KONSTRUKCÍ ✔ ✔

MONTÁŽ DŘEVĚNÝCH PANELŮ 
A RÁMŮ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



LASEROVÉ ŘADY DeWALT
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ZÁVĚSNÉ STROPY ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔
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V SÁDROKARTONU ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
ROZVRŽENÍ ELEKTROINSTALACE 
VE SVISLÉM I VODOROVNÉM 
SMĚRU

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

ROZVRŽENÍ KUCHYŇSKÝCH 
LINEK ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
ROZVODY VZDUCHOTECHNIKY, 
VODY, TOPENÍ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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TAPETOVÁNÍ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

SROVNÁVÁNÍ BETONU ✔ ✔

SROVNÁVÁNÍ ZEMINY ✔ ✔

SROVNÁVÁNÍ ZÁKLADŮ ✔ ✔

ROZVRŽENÍ BETONÁŘSKÝCH 
PRACÍ ✔ ✔
MONTÁŽ OCELOVÝCH 
KONSTRUKCÍ ✔ ✔

MONTÁŽ DŘEVĚNÝCH PANELŮ 
A RÁMŮ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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10,8 V ŘADA LASERŮ 



Typ srovnání Automatické srovnání +/- 4°

Přesnost na 10 m +/- 2 mm
Dosah viditelnosti Zelený 30 m/Červený 20 m
Třída laseru 2
Počet bodů 5
Třída ochrany IP IP65
Typ baterie Zelený 10,8 V 2,0 Ah 

Červený 10,8 V/2,0 Ah/4 × AA

DCE085  
PĚTIBODOVÝ LASER

Automatické srovnání bodového laserového paprsku. Vysílá pět jasných bodových 
paprsků pro přesný přenos svislých a vodorovných bodů, plus bodový paprsek 
směřující přímo dopředu. Zajištění výkyvu laserové hlavy zabraňuje poškození při 
přepravě. Odolný design s třídou ochrany IP65 proti poškození vodou a prachem. 
Vhodný pro různé aplikace.

Vysílá 5 nezávislých 
laserových bodů

Dodávané příslušenství: kompatibilní kufr TSTAK, baterie, zaměřovací terč, 
nabíječka, držák na strop

Integrovaná otočná základna 
se závity 1/4" a 5/8" pro 
montáž na stativ

Indikátor nabití baterie

Magnety na přední a zadní 
části laseru zaručují snadné 
upevnění na kovové nosníky 
a ocelové konstrukce 

Vysílá svislý laserový paprsek 
směrem dolů s větší svítivostí 

IP65 10,8 V

± 2 MM
NA 10 M

AA



DCE088  
KŘÍŽOVÝ LASER

Křížový laser s automatickým srovnáním vysílá jasné vodorovné a svislé laserové 
čáry, které mohou být použity nezávisle nebo jako laserový kříž. Zajištění výkyvu 
laserové hlavy zabraňuje poškození při přepravě. Trvalý pulzní režim umožňuje 
použití s detektorem. Udržuje maximální jas, což zaručuje viditelnost a větší 
pracovní dosah. Odolný design s třídou ochrany IP65 proti poškození vodou 
a prachem.

Dodávané příslušenství: baterie a kufr, brýle pro detekci laseru, zaměřovací terč, 
nabíječka 

Typ srovnání Automatické srovnání +/- -4°

Přesnost na 10 m +/- 3 mm
Dosah viditelnosti Zelený 30 m/Červený 20 m
Dosah s detektorem 50 m (červený a zelený)
Třída laseru 2
Počet laserových čar 2
Třída ochrany IP 65
Typ baterie Zelený 10,8 V 2,0 Ah 

Červený 10,8 V/2,0 Ah/4 × AA

Magnety namontované na 
zadní části laseru zaručují 
snadné upevnění na 
kovové nosníky a ocelové 
konstrukce

Vysílané paprsky: svislé 
a vodorovné nebo laserový 
kříž

Indikátor nabití baterie

Integrovaná otočná 
základna se závity 1/4" 
a 5/8" pro montáž na stativ

IP65 10,8 V

± 3 MM
NA 10 M

AA



DCE0822  
KŘÍŽOVÝ LASER S OLOVNICÍ

Křížový laser s automatickým srovnáním vysílá jasné vodorovné a svislé laserové 
paprsky, které mohou být použity samostatně nebo jako laserový kříž. Součastně 
může vysílat i dva body nahoru a dolů, které slouží jako olovnice. Zajištění výkyvu 
laserové hlavy zabraňuje poškození při přepravě. Trvalý pulzní režim umožňuje 
použití s detektorem. Udržuje maximální jas, což zaručuje viditelnost a větší 
pracovní dosah. Odolný design s třídou ochrany IP65 proti poškození vodou 
a prachem.

Dodávané příslušenství: kompatibilní kufr TSTAK, baterie, zaměřovací terč, brýle 
pro detekci laseru, nabíječka, držák na strop 

Typ srovnání Automatické srovnání +/- -4°

Přesnost na 10 m +/- 3 mm
Dosah viditelnosti Zelený 30 m/Červený 20 m
Dosah s detektorem 50 m (červený a zelený)
Třída laseru 2
Počet laserových čar 2
Třída ochrany IP IP65
Typ baterie Zelený 10,8 V 2,0 Ah 

Červený 10,8 V/2,0 Ah/4 × AA

Magnety na přední a zadní 
části laseru zaručují snadné 
upevnění na kovové nosníky 
a ocelové konstrukce

Vysílané paprsky: svislé
a vodorovné nebo laserový 
kříž / laserové body nahoru 
a dolů (olovnice)

Indikátor nabití baterie

Integrovaná otočná základna 
se závity 1/4" a 5/8" pro 
montáž na stativ

IP65 10,8 V

± 3 MM
NA 10 M

AA



DCE0825  
KŘÍŽOVÝ A PĚTIBODOVÝ LASER

Laser s automatickým srovnáním s bodovými paprsky a s laserovým křížem. 
Vysílá pět jasných bodů pro přesný přenos svislých a vodorovných bodů. Vysílá 
také vodorovné a svislé laserové paprsky, které mohou být použity samostatně 
nebo jako laserový kříž. Trvalý pulzní režim umožňuje použití s detektorem. 
Udržuje maximální jas, což zaručuje viditelnost a větší pracovní dosah. Zajištění 
výkyvu laserové hlavy zabraňuje poškození při přepravě. Odolný design s třídou 
ochrany IP65 proti poškození vodou a prachem.

Dodávané příslušenství: kompatibilní kufr TSTAK, baterie, základna, zaměřovací 
terč, brýle pro detekci laseru, nabíječka, držák na strop 

Typ srovnání Automatické srovnání +/- 4°

Přesnost na 10 m +/- 3 mm
Dosah viditelnosti Zelený 30 m/Červený 20 m
Dosah s detektorem 50 m (červený a zelený)
Třída laseru 2
Počet laserových čar 2
Třída ochrany IP IP65
Typ baterie Zelený 10,8 V 2,0 Ah 

Červený 10,8 V/2,0 Ah/4 × AA

Magnety na přední a zadní 
části laseru zaručují snadné 
upevnění na kovové nosníky 
a ocelové konstrukce 

Vysílané paprsky: svislé 
a vodorovné nebo do kříže.
Laserové body směrem 
nahoru a dolů (olovnice), 
dopředu, doleva a do prava 
z boku laseru

Projekce laserové kříže 
v rozsahu 150°

Integrovaná otočná základna 
se závity 1/4" a 5/8" pro 
montáž na stativ

IP65 10,8 V

± 3 MM
NA 10 M

AA



DCE0811  
KŘÍŽOVÝ LASER 2 × 360°

Křížový laser s automatickým srovnáním vysílá jasné vodorovné a svislé laserové 
paprsky v rozsahu 360°, které mohou být použity nezávisle nebo jako laserový 
kříž. Zajištění výkyvu laserové hlavy zabraňuje poškození při přepravě. Trvalý 
pulzní režim umožňuje použití s detektorem. Udržuje maximální jas, což zaručuje 
viditelnost a větší pracovní dosah. Odolný design s třídou ochrany IP65 proti 
poškození vodou a prachem.

Typ srovnání Automatické srovnání +/- -4°

Přesnost na 10 m +/- 3 mm
Dosah viditelnosti Zelený 30 m/Červený 20 m
Dosah s detektorem 50 m (červený a zelený)
Třída laseru 2
Počet laserových čar 2
Třída ochrany IP IP65
Typ baterie Zelený 10,8 V 2,0 Ah 

Červený 10,8 V/2,0 Ah/4 × AA

Magnety namontované na 
zadní části laseru zaručují 
snadné upevnění na kovové 
nosníky a ocelové konstrukce

Vysílané paprsky: 2 x 360°, 
svislé a vodorovné paprsky 
používané samostatně nebo 
současně pro laserový kříž

Indikátor nabití baterie

Integrovaná otočná základna 
se závity 1/4" a 5/8" pro 
montáž na stativ

IP65 10,8 V
AA

± 3 MM
NA 10 M

Dodávané příslušenství: baterie a kufr, brýle pro detekci laseru, zaměřovací terč, 
nabíječka



DCE089  
KŘÍŽOVÝ LASER 3 × 360°

Křížový laser s automatickým srovnáním vysílající 3 jasné vodorovné a svislé 
laserové čáry v rozsahu 360° (samostatně nebo jako kříž), až do vzdálenosti 50 
m, což z něj vytváří ideální nástroj pro práce ve velkých vnitřních prostorách. 
Zajištění výkyvu laserové hlavy zabraňuje poškození při přepravě. Trvalý pulzní 
režim umožňuje použití s detektorem. Udržuje maximální jas, což zaručuje 
viditelnost a větší pracovní dosah. Odolný design s třídou ochrany IP65 proti 
poškození vodou a prachem.

Dodávané příslušenství: baterie a kufr, brýle pro detekci laseru, zaměřovací terč, 
nabíječka

Typ srovnání Automatické srovnání +/- -4°

Přesnost na 10 m +/- 3 mm
Dosah viditelnosti Zelený 30 m/Červený 20 m
Dosah s detektorem 50 m (červený a zelený)
Třída laseru 2
Počet laserových čar 3
Třída ochrany IP IP65
Typ baterie Zelený 10,8 V 2,0 Ah 

Červený 10,8 V/2,0 Ah/4 × AA

Magnety namontované na zadní 
části laseru zaručují snadné 
upevnění na kovové nosníky 
a ocelové konstrukce

Vysílané paprsky: 3 × 360°,  
2 protínající se svislé a 1 
vodorovný laserový paprsek 
nebo laserový kříž

Indikátor nabití baterie

Integrovaná otočná základna se 
závity 1/4" a 5/8" pro montáž 
na stativ

IP65 10,8 V

± 3 MM
NA 10 M

AA



Nová řada laserů se zeleným laserovým paprskem nabízí nejnovější konstrukci 
pro profesionální lasery s automatickým srovnáním. Mezi výhody laserů se 
zeleným paprskem patří: Nejvyšší přesnost v příslušné řadě. Vysoká viditelnost: 
až 4krát jasnější než červený paprsek. Konstrukce nové zelené diody poskytuje 
delší provozní dobu a větší rozsah provozní teploty. Lasery DEWALT jsou lasery 
řady Guaranteed Tough pro náročné použití s třídou ochrany až do IP67.

VÝHODY ZELENÉHO LASEROVÉHO PAPRSKU



DW088K  
KŘÍŽOVÝ LASER

Křížový laser s automatickým srovnáním vysílá jasné vodorovné a svislé laserové 
paprsky, které mohou být použity nezávisle nebo jako laserový kříž. Dvě ovládací 
tlačítka. Trvalý pulzní režim umožňuje použití s detektorem. Udržuje maximální 
jas, což zaručuje viditelnost a větší pracovní dosah. Odolný design s třídou 
ochrany IP54 proti poškození vodou a prachem.

Typ srovnání Automatické srovnání: +/-4°

Přesnost na 10 m +/- 3 mm
Dosah viditelnosti Zelený 20 m/Červený 15 m
Dosah s detektorem 50 m (červený a zelený)
Třída laseru 2
Počet laserových čar 2
Třída ochrany IP IP54
Typ baterie 3 × AA

Magnety namontované na 
zadní části otočné základny: 
umožňují snadné upevnění na 
kovové sloupky + montážní 
úhel magnetu

Dodávané příslušenství: baterie, kufr a montážní držák 

Přepínač režimu: pro volbu 
svislého a vodorovného 
paprsku nebo laserového kříže

Indikátor nabití baterie

Závit 1/4" pro montáž na stativ 

Vysílané paprsky: laserový kříž

IP54 AA

± 3 MM
NA 10 M



DW0822  
KŘÍŽOVÝ LASER LASER S OLOVNICÍ

Bodový a křížový laser s automatickým srovnáním vysílá jasné vodorovné a svislé 
laserové paprsky, které mohou být použity nezávisle nebo jako laserový kříž. 
Zajištění výkyvu laserové hlavy zabraňuje poškození při přepravě. Trvalý pulzní 
režim umožňuje použití s detektorem. Udržuje maximální jas, což zaručuje 
viditelnost a větší pracovní dosah. Odolný design s třídou ochrany IP54 proti 
poškození vodou a prachem.

Typ srovnání Automatické srovnání +/- -4°

Přesnost na 10 m +/- 2 mm (body +/- 3 mm) 
Viditelnost uvnitř budov  30 m (body)/15 m (čáry)
Dosah s detektorem 50 m
Třída laseru 2
Počet laserových čar 2
Třída ochrany IP IP54
Typ baterie 4,5 V - 3 × AA

Dodávané příslušenství: baterie a kufr

Integrovaná otočná základna 
se závity 1/4" pro montáž na 
stativ

Indikátor nabití baterie

Projekce laserové kříže 
v rozsahu 150°

IP54 3 × AA

± 2 MM
NA 10 M

Vysílané paprsky: svislé 
a vodorovné nebo do kříže.
Laserové body směrem nahoru 
a dolů (olovnice)

Magnety namontované na 
zadní části laseru zaručují 
snadné upevnění na kovové 
nosníky a ocelové konstrukce



3 × AA

Křížový laser s automatickým srovnáním vysílá jeden jasný vodorovný parsek 
v rozsahu 360° a jednu svislou čáru, které mohou být použity nezávisle nebo jako 
laserový kříž. Zajištění výkyvu laserové hlavy zabraňuje poškození při přepravě. 
Trvalý pulzní režim umožňuje použití s detektorem. Udržuje maximální jas, což 
zaručuje viditelnost a větší pracovní dosah. Odolný design s třídou ochrany IP54 
proti poškození vodou a prachem.

Typ srovnání Automatické srovnání +/- -4°

Přesnost na 10 m +/- 4 mm
Dosah viditelnosti 30 m
Dosah s detektorem 50 m
Třída laseru 2
Počet laserových čar 2
Třída ochrany IP IP54
Typ baterie 3 × AA

Vodorovná čára 1 × 360° + 1 svislá 
čára. Samostatně nebo současně 
pro laserový kříž

Indikátor nabití baterie

Otočná základna se závity 1/4" 
a 5/8" pro montáž na stativ

DW0811  
KŘÍŽOVÝ LASER 360°

Dodávané příslušenství: baterie, kufr, základna s jemným nastavením 

IP54

± 3 MM
NA 10 M



ŘADA ROTAČNÍCH LASERŮ 



DCE074  
ROTAČNÍ LASER

Rotační laser s automatickým srovnáním v rozsahu 360° vysílá jasný laserový 
paprsek ve vodorovném nebo svislém směru. Odolný design s třídou ochrany IP54 
zaručuje odolnost proti vodě a prachu, což z tohoto laseru vytváří ideální nástroj 
pro venkovní práce. Ruční ovládání otáček. Snadné ovládání pomocí ovládacího 
panelu. Velký dosah viditelnosti.

Laser se zcela automatickým 
srovnáním v horizontálním 
i vertikálním směru

Snímatelná spojka stativu 
(5/8")

Dodávané příslušenství: kufr TSTAK, baterie, nabíječka, zaměřovací terč, brýle pro 
detekci laseru, detektor, montážní držák 

Typ srovnání Automatické srovnání +/- 5°

Přesnost na 30 m +/- 3 mm
Dosah viditelnosti 45 m
Dosah s detektorem 450 m
Třída laseru 2
Otočný bod 1
Počet bodů 1
Třída ochrany IP IP54
Typ baterie 18 V, 2,0 Ah

Skenovací režim  
+/- 15/45/90°

Nabíjecí baterie 18 V 
(kompatibilita s řadami XR 
a XR FLEXVOLT)

Režim nastavení spádu 
umožňuje uživateli nastavení 
sklonu / spádu +/- 10°

Svislý bodový paprsek 
směřující nahoru 

IP54 18 V

± 3 MM
NA 30 M



Režim nastavení spádu 
umožňuje uživateli nastavení 
sklonu / spádu +/- 10° 

DCE079  
ROTAČNÍ LASER

Rotační laser s automatickým srovnáním v rozsahu 360° vysílá jasný laserový 
paprsek ve vodorovném nebo svislém směru. Odolný design s třídou ochrany IP67 
zaručuje odolnost proti vodě a prachu, což z tohoto laseru vytváří ideální nástroj 
pro venkovní práce. Ruční ovládání otáček. Snadné ovládání pomocí ovládacího 
panelu a dálkového ovládání. Velký dosah viditelnosti.

Laser se zcela automatickým 
srovnáním v horizontálním 
i vertikálním směru

Dodávané příslušenství: kufr TSTAK, baterie, nabíječka, základna, zaměřovací 
terč, brýle pro detekci laseru, dálkové ovládání, detektor, montážní držák, stativ, 
dálkové ovládání, detektor 

Typ srovnání/Dosah Automatické srovnání +/- 5°

Přesnost na 30 m +/- 1,5 mm
Dosah viditelnosti 60 m (červený)/80 m (zelený)
Dosah s detektorem 600 m (červený a zelený)
Třída laseru 2
Otočný bod 1
Počet bodů 2
Třída ochrany IP IP67
Typ baterie 18 V, 2,0 Ah

Snímatelná spojka stativu 
(5/8")
Nabíjecí baterie 18 V 
(kompatibilita s řadami XR 
a XR FLEXVOLT)

Design Guaranteed Tough - 
vhodný pro venkovní použití

Skenovací režim +/- 15/45/90° 

Svislý bodový paprsek 
směřující nahoru a dolů 
(olovnice) 

IP67 18 V

± 1,5 MM
NA 30 M



LASEROVÉ MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI 



DW033  
LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI

Rychlý a přesný laserový měřič vzdálenosti. Duální zobrazení měření. Kompaktní 
a lehký design. Odolný design s třídou ochrany IP40 proti poškození vodou 
a prachem.

Dodávané příslušenství: baterie

Přesnost na 10 m +/- 3 mm
Dosah 30 m
Třída laseru 2
Počet bodů 1
Třída ochrany IP IP40
Typ baterie 2 × AAA
Automatické vypnutí 180 sekund
Jednotky měření Metrické a britské
Provozní životnost baterie až 5 000 měření

Jedno tlačítko pro standardní 
i průběžné měření

Dosah 30 m

Jasný displej

Materiál TPE zaručuje 
bezpečný úchop a ochranu 
proti vyklouznutí

Základní funkce měření 
vzdálenosti

IP40 2 × AAA

± 3 MM
NA 10 M 30 M



Dodávané příslušenství: baterie a obal z odolné tkaniny

DW03050  
LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI

Rychlý a přesný laserový měřič vzdálenosti. Měření délky, plochy, objemu a výšky. 
Duální zobrazení měření. Kompaktní a lehký design. Odolný design s třídou 
ochrany IP54 proti poškození vodou a prachem.

Dosah 50 m

Materiál TPE zaručuje bezpečný úchop 
a ochranu proti vyklouznutí

Jedno tlačítko pro standardní i průběžné 
měření

Jasný displej

Výpočty na základě Pythagorovy věty

Funkce přičítání/odčítání

Přesnost na 10 m +/- 1,5 mm
Rozsah 50 m
Třída laseru 2
Počet bodů 1
Třída ochrany IP IP54
Typ baterie 2 × AAA
Automatické vypnutí 180 sekund
Jednotky měření Metrické a britské
Provozní životnost baterie až 3 000 měření

IP54

± 1,5 MM
NA 10 M

50 M

2 × AAA



DW03101  
LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI

Rychlý a přesný laserový měřič vzdálenosti. Výklopná základna pro snadné 
přichycení k rohům. Duální zobrazení měření. Kompaktní a lehký design. Měření 
délky, plochy, objemu a výšky. Odolný design s třídou ochrany IP54 proti poškození 
vodou a prachem.

Dodávané příslušenství: baterie a obal z odolné tkaniny

Výpočty na základě 
Pythagorovy věty

Paměť pro 20 měření

Dosah 100 m

Jasný displej

Materiál TPE zaručuje 
bezpečný úchop a ochranu 
proti vyklouznutí

Přesnost na 10 m +/- 1 mm
Rozsah 100 m
Třída laseru 2
Počet bodů 1
Třída ochrany IP IP54
Typ baterie 2 × AAA
Automatické vypnutí 180 sekund
Jednotky měření Metrické a britské
Provozní životnost baterie až 5 000 měření

IP54

± 1 MM
NA 10 M 100 M

2 × AAA



Rychlý a přesný laserový měřič vzdálenosti. Měření délky, plochy, objemu a výšky. 
Duální zobrazení měření s připojením Bluetooth pro další aplikace. Kompaktní 
a lehký design. Odolný design s třídou ochrany IP54 proti poškození vodou 
a prachem.

Přesnost na 10 m +/- 1 mm
Rozsah 200 m
Třída laseru 2
Počet bodů 1
Třída ochrany IP IP54
Typ baterie 2 × AAA
Automatické vypnutí 180 sekund
Jednotky měření Metrické a britské
Provozní životnost baterie až 5 000 měření

DW03201  
LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI

Dosah 200 m

Přizpůsobitelné uživatelské rozhraní: 
vytváří vlastní seznam aplikací/
fotografií pro vaše oblíbené funkce

Barevný displej

Vysoce univerzální 
s 20 funkcemi 

Venkovní použití: funkce kamery se 
čtyřnásobným zoomem

IP54
2 × AAA

± 1 MM
NA 10 M

200 M

Dodávané příslušenství: baterie a obal z odolné tkaniny



PŘÍSLUŠENSTVÍ K LASERŮM



ZAMĚŘOVACÍ TERČE LASERU

STATIVY

DE0730 červený

DE0881 stativ se 
závitem 1/4”

DE0737 hliníková 
vyměřovací tyč

DE0736 stativ se 
závitem 5/8”

DE0735 naklápěcí stativ 
se závitem 5/8”

DE0730G zelený DE0714G



DETEKTORY LASERU

ZÁKLADNY

DE0892
až do 50 m

DE0892G
až do 50 m

DE0738 adaptér pro sklon / spád 
pro rotační laser 0° - 90°

DE0734 tyč s měřítkem

DE0882 rozpěrná tyč



MY
Buďte první, kdo uvidí nové výrobky a speciální nabídky od značky DeWALT. 
Zaregistrujte se na MYDeWALT, abyste získali tuto nabídku emailem.
Jednoduše navštivte adresu www.DeWALT.cz/MYDeWALT

Žluté a černé barevné schéma je na elektrickém nářadí 
a příslušenství DeWALT používáno jako ochranná známka. 
Obrázky jsou pouze ilustrační.

www. .cz




