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MODEL

TLM660
STHT1-77347

TLM330
STHT1-77140

TLM165
STHT1-77139

TLM99SI
STHT1-77361
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1  Afstand ✔ ✔ ✔ ✔

2  Oppervlakte ✔ ✔ ✔ ✔

3  Volume ✔ ✔ ✔ ✔

4  Hoogte ✔ ✔ ✔ -

5  Gecombineerde hoogte ✔ ✔ ✔ -

6  Continue afstandsmeting ✔ ✔ ✔ ✔

7  Continue hoogtemeting ✔ ✔ - -

8  Afstand met hindernis ✔ ✔ - -

9  Pythagoras (driehoek) ✔ ✔ ✔ -

10  Gedeelde hoogte ✔ ✔ - -

11  Interval ✔ ✔ - -

12  Hoogteprofi elmeting ✔ - - -

13  Trapezium ✔ ✔ - -

14  Slimme horizontale modus ✔ - - -
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Bereik (min / max) 0.05 - 200 m 0.05 - 100 m 0.1 - 50 m 0.1 - 35 m

Nauwkeurigheid ± 1.0 mm  ± 1.0 mm ± 1.5 mm  ± 2.0 mm 

Hellingsensor ✔ ✔ - -

Bescherming water/stof IP54 IP54 IP54 IP40

Scherm kleur 3 lijnen 2 lijnen 2 lijnen

Schermverlichting kleur ✔ ✔ -

Geluidssignaal ✔ ✔ ✔ -

Rekenfunctie +/- ✔ ✔ ✔ ✔

Geheugen 20 20 5 -

Timer 0-60 sec 0-60 sec - -

Uitklapbare pin ✔ ✔ ✔ -

Digitale zoom (x4) ✔ - - -

Automatisch uitschakelen (laser/toestel) 180 / 360 sec 90 / 180 sec 90 / 180 sec 90 / 180 sec

Metingen per set batterijen tot 5000 tot 5000 tot 3000 tot 3000

Batterijen (inbegrepen) ✔ ✔ ✔ ✔

Geschikt voor statief (1/4“) ✔ ✔ - -

Opbergzakje inbegrepen ✔ ✔ ✔ -

Bluetooth® ✔ - - ✔

1 AFSTAND
Bereik tot 200 m afhankelijk van 
het model

8 AFSTAND MET HINDERNIS
Gebruik de hellingsensor om afstanden 
met hindernissen te berekenen

2 OPPERVLAKTE
Berekent de oppervlakte van een plafond
of vloer in 2 metingen

9 DRIEHOEK 
Berekent hoeken na slechts 
3 metingen

3 VOLUME
In 3 metingen wordt het volume van een 
ruimte berekend

10 GEDEELDE HOOGTE
(PYTHAGORAS BEREKENING 3)
Nauwkeurige metingen van gedeelde 
hoogte voor het meten van muren, 
ramen of balkons

4 HOOGTE
(PYTHAGORAS BEREKENING 1)
Hoogtemeting op afstand aan de hand
van 2 metingen

7 CONTINUE HOOGTEMETING
Toestel werkt als een rolbandmaat en 
meet voortdurend de hoogte tussen het 
toestel en 
het doel

5 GECOMBINEERDE HOOGTE
(PYTHAGORAS BEREKENING 2)
Meet een gecombineerde hoogte 
van muren zowel boven als onder de 
horizontale lijn

11 INTERVAL
2 verschillende afstanden (a en b) 
kunnen worden ingevoerd en gebruikt 
om interval metingen te doen, vb voor 
de constructie van houten frames

12 HOOGTEPROFIELMETING

13 TRAPEZIUM

14 SLIMME HORIZONTALE MODUS

6 CONTINUE AFSTANDSMETING
Toestel werkt als een rolbandmaat en 
meet voortdurend de afstand tussen het 
toestel en het doel

Voor meer informatie of demonstraties, bezoek www.stanleylasers.com of www.stanleytools.eu.

Zie de product vergelijker hiernaast om te zien welk model uit het assortiment het best voor 
u geschikt is. Om u te helpen bij uw selectie vindt u hieronder een aantal veel gebruikte 
berekeningen die gemaakt kunnen worden met de modellen uit het assortiment.

FUNCTIES AFSTANDSMETER TLM660 AFSTANDSMETER (200 M) MET BLUETOOTH®AFSTANDSMETER SPECIFICATIES TLM165 AFSTANDSMETER (50 M)TLM330 AFSTANDSMETER (100 M) TLM99SI AFSTANDSMETER (35 M) MET BLUETOOTH®

Inclusief 
hellingsensor

Bereik tot 200m

Inclusief pin voor
extra nauwkeurigheid

Volledig kleurenscherm 
met 4 x zoom

Voert complexe berekeningen 
uit voor professioneel gebruik

Rating van IP54

Buiten werk Buiten werk Buiten werkBuiten werkBinnen werk Binnen werk Binnen werkBinnen werk

Bereik tot 35 m Met Bluetooth® 
connectie 

IP40

Beschikt over 4 functies
plus een apart te
gebruiken rekenmachine

•  Vergroot bereik van 35 m, berekent afstand, oppervlakte en volume

•  Afstandsmeter met Bluetooth® verbinding

• Gebruik met Stanley FloorPlan app mogelijk 

• Continue afstandsmeting

• 2-lijnige display

• Rekenfunctie

•  IP40

•  Geleverd met 
batterijen

Bereik tot 50 m
Verlichte display voor
een betere leesbaarheid

Beschikt over 5 functies
plus een apart te
gebruiken rekenmachine

Rating van IP54

•  Vergroot bereik van 50 m met de basisfuncties plus gecombineerde hoogte en continue afstandsmeting

•  Is ideaal voor schrijnwerk en grotere projecten

• Verlichte 2-lijnig display

• Geheugenfunctie: 5 waarden

• Rekenfunctie

• Pin voor precieze plaatsing in hoeken

• Inclusief opbergzakje

•  Geleverd met batterijen

• 200 m lange afstandsmeting met digitale zoeker voor top professionals in de bouw

•  Het volledige kleurenscherm met 4 x zoom vergemakkelijkt nauwkeurige plaatsing, zelfs in heldere omgevingen

•  Inclusief hellingsensor voor indirecte afstand- en hoogte metingen

• Geheugenfunctie: 20 waarden

• Standaard schroefdraad voor statief

• Pin voor precieze plaatsing

• Inclusief opbergzakje

• Geleverd met batterijen

•  Professioneel model voor uitgebreide metingen

•  100 m bereik en hellingsensor voor indirecte afstand- en hoogte metingen

• Verlichte 3-lijnig display

• Toetsvergrendeling

•  Standaard schroefdraad voor statief

• Geheugenfunctie: 20 waarden

• Pin voor precieze plaatsing

• Inclusief opbergzakje

• Geleverd met batterijen
0.000m

Verlicht scherm

0.000m

Waterdicht scherm 
en toetsenbord

IP54

0.000m

Geluidssignaal Uitklapbare pin

0.000m

Stofdicht

IP40

0.000m

Verlicht schermDigitale 
nivellering

0.000m

Waterdicht scherm 
en toetsenbord

IP54

0.000m

Geluidssignaal Uitklapbare pinDigitale zoekfunctie 
en zoom

4x

0.000m

Waterdicht scherm 
en toetsenbord

IP54

0.000m

Geluidssignaal Uitklapbare pin

Inclusief pin voor
extra nauwkeurigheid

Bereik tot 100m
Verlichte display voor
een betere leesbaarheid

Inclusief
hellingsensor

Voert complexe berekeningen
uit voor professioneel gebruik
waaronder hoogte berekening

Rating van IP54

stanleylasers.com stanleylasers.com

NEW

Beschrijving Adviesprijs 
Excl. BTW

STHT1-77139 Laserafstandsmeter TLM 165 - 50M 3253561771392 € 107,00

Beschrijving Adviesprijs 
Excl. BTW

STHT1-77140 Laserafstandsmeter TLM 330 - 100M 3253561771408 € 189,00

Beschrijving Adviesprijs 
Excl. BTW

STHT1-77347 Laserafstandsmeter TLM660 200m met Bluetooth® 3253561773471 € 499,00

Beschrijving Adviesprijs 
Excl. BTW

STHT1-77361 Laserafstandsmeter TLM 99SI - 35M met Bluetooth® 3253561773617 € 124,99
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STANLEY FLOOR PLAN APP

stanleylasers.comstanleylasers.com stanleylasers.com

Stanley Black&Decker België BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
België 

Tel  +32 (0)15 47 37 63
Fax +32 (0)15 47 37 99
Email customer.service.bnl@sbdinc.com

Stanley Black&Decker Nederland B.V.
Postbus 63
6120 AB Born
Nederland

Tel  +31 (0)164 283 063
Fax +31 (0)164 283 200
Email customer.service.bnl@sbdinc.com

stanleyworks.be      stanleyworks.nl

Alle rechten voorbehouden. Noch deze catalogus, noch de tekst, illustraties, tekeningen of gelijk welk deel ervan mogen worden gereproduceerd, opgeslagen in 
een databanksysteem, gefotokopieerd, geregistreerd of verzonden op gelijk welke manier, elektronisch of anders, zonder toestemming van StanleyBlack&Decker 
Benelux. Voor zover StanleyBlack&Decker Benelux weet, zijn alle beschrijvingen, illustraties en prijzen in deze catalogus correct op het ogenblik waarop hij wordt 
gedrukt. StanleyBlack&Decker Benelux kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor gelijk welke onnauwkeurigheid in een beschrijving of illustratie, en 
behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving prijzen te wijzigen.

We behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving specificaties te wijzigen. ©Stanley Works 2016

Het woordmerk en de logo’s van Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en STANLEY-gereedschap gebruikt deze markeringen 
onder licentie.

STANLEY Tools Belgium
STANLEY Tools Nederland

CREËER EEN PLATTEGROND
Verander uw telefoon in een plattegrond- 
en berekeningstool

PERSONALISEERBAAR
 Voeg titels, foto’s, logo’s en disclaimers toe

DEEL JE RUIMTE
Bewaar je toekomstige plannen of deel ze 
met andere Floor Plan gebruikers

GROEPEER & ORGANISEER
Groepeer plannen per locatie

RUIMTELIJKE PLANNING
 Verwerk meubels en voorwerpen in het 
Floor Plan

EXPORTEER
 Koop Floor Plans and exporteer als PDF, 
JPG, Excel eof DXF fi les

ZET UW METINGEN OM 
IN RUIMTES
Gebruik de Stanley Floor Plan app in 
combinatie met onze afstandsmeters 
met Bluetooth® verbinding, doe 
probleemloos nauwkeurige metingen, 
en zet deze om in ruimtes.

Voordelen

EEN SLIMME MANIER OM 

NAUWKEURIG
RUIMTES TE BEREKEN

Nu beschikbaar in 
de App Store en op 

Google Play!

Wie intensief met bouwlasers en waterpassen werkt, heeft zekerheid nodig met betrekking tot de 
betrouwbaarheid van de toestellen en dat ze aan de wettelijke eisen en normen voldoen. 

Wij adviseren dat u uw STANLEY® laser product jaarlijks laat nakijken en zeker na een val waarbij het 
toestel mogelijks beschadigd is. 

Alle STANLEY® laser producten beschikken over 1 jaar garantie vanaf de datum van aankoop. Onze 
garantie dekt productiedefecten en niet normale gebruiksslijtage.

Alle herstellingen gebeuren volgens hoge standaarden door een getrainde STANLEY® Service 
Technieker. Wij beschikken over een eigen kalibratie afdeling waar Trimble getrainde STANLEY® Service 
Techniekers onze laserproducten nakijken en kalibreren. Alle herstellingen gebeuren volgens hoge 
standaarden.

In geval uw laser binnen of buiten de garantie periode slecht functioneert, neem dan contact op met de 
dichtsbijzijnde Dienst na Verkoop Service.

HERSTELLINGEN 
ONDER GARANTIE EN 
KALIBRATIE SERVICE

U kan ook surfen naar 
www.2helpU.com voor:

• De STANLEY® Dienst na 
Verkoop bij u in de buurt

• De laatste informatie 
aangaande reserve-onderdelen

• Tekeningen, uitvergrotingen en 
handleidingen

• Onze volledige garantie 
procedure

LASERAFSTANDSMETER TLM99S (30 M) - MET BLUETOOTH®

 LASERAFSTANDSMETER TLM99  (30 M)

 LASERAFSTANDSMETER TLM65  (20 M)

NEW

NEW

 • Meet en berekent afstand, oppervlakte en volume
• Bereik tot 20m
• Nauwkeurigheid ±3mm
• IP40
 • Continue afstandsmeting
• Geleverd met batterijen

 • Meet en berekent afstand, oppervlakte en volume
• Bereik tot 30m
• Nauwkeurigheid: ±2mm
• IP40
• Met rekenfunctie
• Continue afstandsmeting
• Geleverd met batterijen 

• TLM met Bluetooth® verbinding 
• Gebruik met Stanley FloorPlan app mogelijk
• Meet en berekent afstand, oppervlakte en volume
• Bereik tot 30 meter
• Nauwkeurigheid ±2mm
• IP40
• Met rekenfunctie
• Continue afstandsmeting
• Geleverd met batterijen

Beschrijving Adviesprijs 
Excl. BTW

STHT1-77032 Laserafstandsmeter TLM65 - 20M 3253561770326 € 53,00

Beschrijving Adviesprijs 
Excl. BTW

STHT1-77343
Laserafstandsmeter TLM99S - 

30M met Bluetooth® 3253561773433 € 103,00

Beschrijving Adviesprijs 
Excl. BTW

STHT1-77138 Laserafstandsmeter TLM 99 - 30M 3253561771385 € 75,00

AFSTANDSMETER SPECIFICATIES

MODEL

TLM99s
STHT1-77343

TLM99
STHT1-77138

TLM65
STHT1-77138
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1  Afstand ✔ ✔ ✔

2  Oppervlakte ✔ ✔ ✔

3  Volume ✔ ✔ ✔

4  Hoogte - - -

5  Gecombineerde hoogte - - -

6  Continue afstandsmeting ✔ ✔ ✔

7  Continue hoogtemeting - - -

8  Afstand met hindernis - - -

9  Driehoek - - -

10  Gedeelde hoogte - - -

11  Interval - - -

12  Hoogteprofi elmeting - - -

13  Trapezium - - -

14  Slimme horizontale modus - - -
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Bereik (min / max) 0,10 - 30m 0,10 - 30m 0,21 - 20m

Nauwkeurigheid ± 2,0mm ± 2,0mm ± 3,0mm

Hellingsensor - - -

Bescherming water/stof IP40 IP40 IP40

Scherm 2 lijnen 2 lijnen 2 lijnen

Schermverlichting - - -

Geluidssignaal - - -

Rekenfunctie +/- ✔ ✔ -

Geheugen - - -

Timer - - -

Uitklapbare pin - - -

Digitale zoom (x4) - - -

Automatisch uitschakelen (laser/toestel) 90/180 sec 90/180 sec 120 sec

Metingen per set batterijen tot 3000 tot 3000 tot 3000

Batterijen (inbegrepen) 2x AAA 2x AAA 2x AAA

Geschikt voor statief (1/4“) - - -

Opbergzakje inbegrepen - - -

Polsband - - -

Bluetooth® ✔ - -

LASERAFSTANDMETERS 
2016
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