
Tot 30 mtr.
Met tolerantie
± 2,0 / 10 mtr.

ja 

Batterij Accu

Afstand meten

ja 

nee

Volledig rondom 
uitlijnen met 
rotatielaser

ja 

nee

SK209GD
groene laserlijn

Tot 50 mtr.
Met tolerantie
± 2,0 / 10 mtr.

ja 

nee

Tot 80 mtr.
Met tolerantie
± 1,5 / 10 mtr.

ja 

Tot 30 mtr. en
met ontvanger tot 

200 mtr.
Met tolerantie
± 1,0 / 10 mtr.

ja 

nee

Uitlijnen op de wand 
tot in het hart van 
de kruislijn laser

en 4 punten 
inclusief loodpunt

ja 

Met ontvanger
tot 20 mtr.

Met tolerantie
± 1,0 / 10 mtr.

ja 
Zeer nauwkeurig 

uitlijnen met 
roteerbare kruislijn 
laser, loodpunt en 1 

volledige zijlijn

ja 

SK312GD
groene laserlijn

Met ontvanger
tot 20 mtr.

Met tolerantie
± 1,0 / 10 mtr.

ja 

LD030P

LD050P

LD080PI

SKR200
rode laserlijn

Uitlijnen op de wand 
tot in het hart van 
de kruislijn laser

nee

ja 

ja 
Zeer nauwkeurig 

uitlijnen met 
roteerbare kruislijn 
laser, loodpunt en 2 

volledige zijlijnen

nee

Met beter zichtbare 
groene laserlijn en 
in combinatie met 

accu i.p.v. batterijen

ja 

nee

ja 

nee

ja 
In combinatie met 

accu i.p.v. batterijen

ja 

SK106GD
groene laserlijn

SK106D
rode laserlijn

SK105GD
groene laserlijn

SK105D
rode laserlijn

ja Met ontvanger
tot 80 mtr.

Met tolerantie
± 3,0 / 10 mtr.

Met beter zichtbare 
groene laserlijn en 
in combinatie met 

accu i.p.v. batterijen

nee

In combinatie met 
accu i.p.v. batterijen

ja Met ontvanger
tot 80 mtr.

Met tolerantie
± 3,0 / 10 mtr.

Met beter zichtbare 
groene laserlijn en 
in combinatie met 

accu i.p.v. batterijen

ja 

Met beter zichtbare 
groene laserlijn en 
in combinatie met 

accu i.p.v. batterijen

ja 

Accu koppelen aan de laser
            10,8 V en 12 V Max accu's             14,4 V en 18 V accu's

Alleen BL1020B en BL1021B passen direct als de laser 
op zijn steun staat SK105D, SK105GD, SK106D, SK106GD Zijn in combinatie met USB-adapter ADP05 en

USB-kabel 199178-5 te koppelen aan SK105D, SK105GD, SK106D, SK106GD

Passen direct op SK209GD, SK312GD Zijn in combinatie met USB-adapter ADP05
en USB-kabel 199010-3 te koppelen aan SK209GD, SK312GD

Zijn in combinatie met USB-adapter ADP06 of ADP08 en
USB-kabel 199178-5 te koppelen aan SK105D, SK105GD, SK106D, SK106GD

• Meting enkele afstand / permanente meting
• Oppervlakte meten

• Meting enkele afstand / permanente meting
• Optellen en aftrekken
• Oppervlakte meten
• Volume meten
•Pythagoras (2-punten)
•Pythagoras (3-punten)
•Geheugen (laatste 5 metingen)

• Meting enkele afstand / permanente en 
    minimum-maximum meting
• Optellen en aftrekken
• Oppervlakte omtrek meten
• Volume, omtrek en oppervlake wand meten
•Pythagoras (2-punten)
•Pythagoras (3-punten)
•Pythagoras (deelhoogte)
•Vast afstand uitzetten
•Slimme horizontale hoogte
•Bepalen hoogte
•Waterpas stellen
•Geheugen (laatste 20 metingen)

Tot 7,5 mtr.

ja 

B-57152Met een rolbandmaat

nee

ja 

Tot 10 mtr.

ja 

B-57168

Tot 7,5 mtr. met 
antidrop

ja 

B-57174

Meten en uitlijnen


