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Elôszó 
3. oldal

Gondolta volna, hogy már
ilyen régóta jelen vagyunk? 

Hivatalosan 1968-ban az Interagon
keresztül érkezett meg a Hilti Ma-
gyarországra. Az elsõ készülékek
az egykori „állami építõipari válla-
latoknál” jelentek meg, és gyorsan
népszerûek lettek.
A Hilti által kifejlesztett elektro-
pneumatikus technológiának kö-
szönhetõen ugyanis akkoriban
nem volt más alternatíva a vasbe-
ton falak fúrására. A Hilti név fo-
galommá, egy külön kategóriává
vált – sokan még ma is hiltit emle-
getnek, amikor fúrókalapácsra
gondolnak.  
Termékeink tartósságát, meg-
bízhatóságát mi sem fejezi ki job-
ban, minthogy az 1979-ben  piacra
kerülõ legendás TE 72 kom-
bikalapácsból nagyon sok még ma
is mûködik –  tulajdonosaik pedig
elégedettek, és semmi pénzért nem
cserélnék le „kedvencüket”.

Büszkék vagyunk a múltunkra és a
tapasztalatunkra a fúrás- és a vé-
séstechnika területén! A 40. évfor-
duló kapcsán ezért egy versenyt is
kiírtunk az Önök számára, amely-
ben keressük a legrégebbi mûködõ
Hilti fúrókalapácsokat.
A verseny részleteit megismerheti
magazinunkban, amelyben termé-
szetesen bemutatjuk a januárban
bevezetett termékeinket is: a TE 72
legújabb utódját, a TE 70 kom-
bikalapácsot és számos más újdon-
ságot. 

2008-ban is, az elmúlt 40 évhez ha-
sonlóan, azon leszünk, hogy  segít-
sük Önöket, hatékonyabbá tegyük
munkájukat! 

Számunkra az elégedett ügyfél a
legfontosabb!

Sikeres évet kívánok!

BorÛdi Tam·s
marketingigazgató

Hilti Hungária (Szolgáltató) Kft.

A Hilti 40 éve jelenti 

a minôséget és 

megbízhatóságot

Magyarországon



Debreceni
Fórum
2005-ben indult a
Debrecen, Csapó utca
– Rákóczi utca – Hunyadi
utca és Vár utca által
határolt területen 
egy különleges és 
nagyszabású komplex
ingatlanfejlesztés. 
Ennek szerves része 
a Debrecen Fórum
Kulturális és
Kereskedelmi Központ,
melynek beruházója 
a Dexium Kft.
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A DEBRECEN FÓRUM projekt
egy olyan tömbrehabilitációval
egybekötött ingatlanfejlesztés me-
lyet a Finta Stúdió tervezett
2005-ben. A Finta Stúdió által ter-
vezett épület többfunkciós, vagyis
a kereskedelmi tevékenység mel-
lett kulturális, vendéglátó és szó-
rakoztató funkciók is helyet kap-
nak az együttesben, egyedülállóan
gazdag és sokrétû városi életnek
adva helyet. Az épületegyüttes 
különlegessége, hogy magában
foglal egy úgynevezett „bevásárló-
utcát”, szórakoztatóközpontot, és
lehetõség nyílik egy színház kiala-
kítására is. Példa nélküli eddig,
hogy a bevásárlóközpont zárt vilá-
ga és a kultúra egészen más érté-
ket képviselõ miliõje egy helyre
kerülhet. A beruházás keretében
teljes egészében megújult, átépí-
tésre került a Simonffy Emil Zene-
iskola, továbbá a beruházó vállalta

a Csapó utca rehabilitációját is. 
A csaknem 25 milliárd forintos
beruházás eredményeként felépü-
lõ háromszintes épület, a mai tren-
deknek megfelelõen, egyutcás el-
rendezésû „bevásárlóutca” lesz,
amely kialakításánál fontos szem-
pont volt, hogy természetes meg-
világítást kapjon. Így felülvilágí-
tókkal biztosítjuk a természetes
fény bejutását az épület valameny-
nyi részébe. A közel 120 üzlet
mellett éttermek és egyéb szolgál-
tatóegységek is megtalálhatók
lesznek. A „bevásárlóutca” tetején
kerül kialakításra egy körülbelül
850 gépkocsi befogadására alkal-
mas 4 szintes parkolóház.
A fejlesztés eredményeként nem
csak egy korszerû épülettel lesz
gazdagabb Debrecen, hiszen a be-
ruházás részeként új közterek, sé-
tálóutcák is kialakulnak, melyek a
városunk fejlõdésének értékes ré-
szét képezik. 
A projekt része egy színház építé-
se, amelynek alapterülete 9 és fél
ezer négyzetméter, ami egy kb.
350 férõhelyes színházat, egy stú-
diószínházat és egy akadémiát, 
valamint orfeumot foglal magá-
ban, melyhez még üzlet, büfé, köz-
lekedõ, lépcsõház és lift tartozik.
Mint emlékezetes a projekt két
ütemben valósul meg. Az elsõ
ütemben zajlott az új vásárcsarnok
megépítése, mely a XXI. századi
igényeknek megfelelõ piac. A há-
romszintes, mozgójárdával ellátott
létesítményben a vásárlók kényel-

mét szolgálva az árufeltöltés is a
legkorszerûbb körülmények kö-
zött zajlik. A –1 szinten keresztül
lifteken át töltik fel az üzleteket.
Így azon túl, hogy az áruk kezelése
a legszigorúbb EU-s normáknak is
megfelel, maga az árufeltöltés
nem zavarja a vásárlók kényelmes
kiszolgálását sem. A földszintet és
az emeleti részt az egységes meg-
jelenés, az azonos portálú üzletek
jellemzik majd. Az eladótérben 

található ún. asztalos árusok két
emeleten kínálhatják portékáikat,
amelyeket mozgójárda vagy a két
személylift segítségével a mozgá-
sukban korlátozottak is könnyen
be tudnak járni. A vásárlók tavasz-
tól ugyanazokkal a boltokkal talál-
kozhatnak, amelyek korábban is
megtalálhatóak voltak a régi pia-
con. 
A könnyû megközelíthetõség ér-
dekében a Vár utca felõl, illetve az

Projekt
5. oldal



Projekt
6. oldal

irodaház mellett kialakításra kerü-
lõ új sétálóutca felõl is lesznek be-
járati ajtók. A piac feletti épület-
részben irodákat terveztünk és va-
lósítottunk meg mintegy 2×2500
négyzetméteren.
A beruházó reményei szerint min-
denki megelégedésére fog szolgál-
ni az új épület, melynek átadása a
napokban zajlik.
A második ütemben folyik a DEB-
RECEN FÓRUM kivitelezése.
Azt tudni kell, hogy a Fórumot az
ECE Projektmenedzsment Kft.
fogja majd üzemeltetni, ezen túl-
menõen a 120 üzlethelyiség bér-
beadását is õk végzik, velük kell
megkötni a bérleti szerzõdéseket.
Több üzletbérlõ már a saját bérlõi
körükbõl kerül ki, hiszen ezen

csoporthoz kapcsolódik a pécsi, a
budapesti és a gyõri Árkád is.
A cégcsoport Európában piacve-
zetõ a bevásárlóközpontok terve-
zése és kivitelezése területén, a
projektünkben, üzemeltetési és
konzulensi feladatokat is ellátnak
a tervezési szakasztól egészen a
befejezésig, így valóban elmond-
ható, hogy a nemzetközi mércével
is meghatározó beruházás a XXI.
század követelményeinek megfe-
lelõ, így maradéktalanul elégedet-
tek lehetnek mind a városunk lako-
sai, mind a bérlõk, mind a vásárlók.
A Dexium Kft. 2004-ben alakult
projektcég, két debreceni székhelyû
építési vállalkozás cégcsoportja-
ként jött létre, hogy a DEBRECEN
FÓRUM kivitelezését megvalósítsa

2008 õszéig. A törvényes kerete-
ken belül arra törekszik a beruhá-
zó, hogy lehetõség szerint alvállal-
kozóik is Debrecenbõl kerüljenek ki.
Ügyfeleink közül az AQUA
SZER. SZOLG. BT. a víz-csator-
na, hûtés-fûtés és csapadékelveze-
tési munkálatokhoz Hilti szerelõ-
rendszert alkalmaz. Mint például
MQ sín és MP-HI bilincsek.
A légtechnikai munkafolyamatok-
hoz a HAJDÚ FLEX KFT. szin-
tén a Hilti szerelõrendszerét vá-
lasztotta és alkalmazza, ugyanúgy,
mint a BAU VÍZ KFT. a villany-
szerelési munkákhoz. 
A zsaluzat elkészítéséhez a ZSOLT-
ÉP BT. a Hilti termékpalettájából
a TE 2 fúrókalapácsot, a TE 706
AVR vésõkalapácsot és PR 25 for-
gólézert használja. A HAJDÚ-ÉP
BT.pedig szintén zsaluzáshoz a 
TE 16-M és TE 2 fúrókalapácsot

használja. A projekt beruházója a
DEXIUM KFT. az utólagos ra-
gasztási munkát  HIT-HY 150 ra-
gasztóval végzi, a vízzáró szigete-
lés elkészítését pedig DX 460
szegbeverõ készülékükhöz X-DNI
27-es és 37-es szegeket használ-
nak. Elsõ pillanatban szokatlannak
tûnhet ez a sokrétû funkciókaval-
kád, mely a belváros ezen részén
megvalósul, valójában viszont a  kö-
zépkori – templomok elõtti piac-
térhez –, vagy akár az antik római
fórumhoz hasonlítható, melyek
közéleti, kereskedelmi gócpontok,
és helyet adnak, alkalmasint indu-
kálják a közösségi életet. Ennek
fényében Debrecen város számára
páratlan értéket képvisel a belvá-
ros gyûrûjében a kiskörút és a
Csapó utca tengelyében elhelyez-
kedõ városrész fejlesztése, az épü-
letegyüttes kivitelezése.
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Új termékünk
7. oldal

HAGYOMÁNYOK MÉLTÓ KÖVETÕJE

A Hilti a tavalyi évben mutatta be
a piacon saját fejlesztésû és gyár-
tású, Li-Ion akkumulátortechnoló-
giával mûködtetett készülékeit.
Ezek a készülékek a legnépsze-
rûbb és legnagyobb igénybevétel-

nek kitett kisgéposztályokból ke-
rültek ki: ütvecsavarozó, fúrókala-
pács és kézi körfûrész. Bevezeté-
sük hangos siker a piacon és ügy-
feleink körében. Meglovagolva
ezt a népszerûséget és megelége-
dést, a cég ez év januárjától a csa-
varbehajtó gépek területét hódítja
meg két újdonsággal: az SF 144-A
és az SFH 144-A típusú, Li-Ion
alapú csavarbehajtó gépekkel.
Ez a két sokoldalú készülék elkép-
zelhetetlen mennyiségû feladat 
elvégzésére képes a legkülönbö-
zõbb fúrási és csavarbehajtási
munkáknál.
A mechanikus ütõmûvel ellátott,
3 sebességfokozatú SFH 144-A

ütvefúró és csavarbehajtó géppel
egyszerûen elvégezhetõek olyan
mûveletek, mint az ütvefúrás tö-
mör téglába, faanyagok és fém fú-
rása, menetvágás, dobozfúrás és
csavarbehajtás anélkül, hogy a fel-
használó keze elfáradna, vagy arra
kelljen gondolnia, hogy ideje újra-
tölteni az akkumulátort. 
A különbözõ csavarok egyedi és
szériabehajtására, illetve fa- és
fémfúrásra fejlesztett SF 144-A
csavarbehajtó gépnél szintén köny-
nyen (15 fokozat) elvégezhetõ az
igényelt forgatónyomaték beállítá-
sa, állítható oldalmarkolata pedig
a biztonságos és könnyed munka-
végzést segíti.

Ez a két új vezeték nélküli csoda
olyan benyomást kelt, mintha so-
hasem fogyna ki az erõbõl, és ez-
által élmény velük dolgozni. Ez a
többletteljesítmény a Hilti speciá-
lisan kifejlesztett akkumulátor-
rendszere (CPC) által lehetséges,
azt a célt szolgálva, hogy a lítium-
ion (Li-Ion) akkumulátortechno-
lógia minden elõnyét maximali-
zálják.

AA  mmeeggffeelleellôô  tteelljjeessííttmméénnyy  ééss  nnyyoommaattéékk,,  aazz  iiddeeáálliiss  ssúúllyyeelloosszzllááss  ééss  mméérreett,,  aa  ffeellhhaasszznnáállóóii
kkéénnyyeelleemm,,  ss  nneemm  uuttoollssóóssoorrbbaann  aa  ffoorrmmaaii  kkiiaallaakkííttááss  aallaappmméérrccééii  ééss  mmeegghhaattáárroozzóóii  eeggyy  aakk--
kkuummuullááttoorrooss  ccssaavvaarrbbeehhaajjttóó  ggééppnneekk..  MMiinnddeezzeekk,,  kkiieeggéésszzüüllvvee  aa  HHiillttii  áállttaall  nnyyúújjttootttt  LLii--IIoonn
aallaappúú  aakkkkuummuullááttoorrtteecchhnnoollóóggiiaa  eellôônnyyeeiivveell,,  sszzoollggáállttaattáássaaiivvaall,,  ccssaakk  ttoovváábbbb  nnöövveelliikk  aa  kkéétt
úújj,,  mmoosstt  bbeevveezzeetteetttt,,  ss  aammúúggyy  iiss  ppáárraattllaann  kkéésszzüülléékk  ffeellhhaasszznnáállóóii  eellééggeeddeettttssééggéétt..

Tökéletességre alkotva

AA  HHiillttii  úújj  kkéézzii  kköörrffûûrréésszzeeii  sszzáámmooss  oollyyaann  kkéénnyyeellmmii  ttuullaajjddoonnssáággggaall  rreennddeellkkeezznneekk,,  aammeellyyee--
kkeett  aazz  ééppííttkkeezzéésseenn  ddoollggoozzóó  sszzaakkeemmbbeerreekk  aakkkkoorr  éérrttéékkeellnneekk  iiggaazzáánn,,  aammiikkoorr  nnaappoonnttaa  
ttaappaasszzttaalljjáákk,,  hhooggyy  aa  hhoosssszzúú  ééss  kkeemméénnyy  mmuunnkkáábbaann  sseemm  ffáárraaddnnaakk  eell..  AA  hháállóózzaattii  kkéésszzüü--
lléékkeekk  úújj  ggeenneerráácciióójjaa  iiddeeáálliiss  kkéésszzüülléékkee  lleehheett  aa  sszzeerrkkeezzeettééppííttééss  sszzaakkeemmbbeerreeii,,  mmaaggaass--  ééss
mmééllyyééppííttôôkk,,  ááccssookk,,  áállllvváánnyyoozzóókk,,  tteettôôffeeddôôkk  mmiinnddeennnnaappjjaaiibbaann..

(M)ERÕBEN ÚJ GENERÁCIÓ

Az új WSC 55 és WSC 70 hálóza-
ti kézi körfûrészeket hétköznapi
használatra tervezték, legyen az
bármilyen építési területen. Az
építkezések mindennapjaiban ez
tartós és állandóan nagy vágási
teljesítményt jelent, akár az építé-
si munkák közismerten kemény
körülményei között is. Az új 
körfûrészek erõteljes, kompakt 
kivitelezésük, pontos szerszámve-
zetésük, számtalan kényelmi funk-
ciójuk miatt válnak vonzóvá a
szorgos kezeknek. 
A WSC 70 tudása jóformán határ-
talan, és ez az elsõ olyan hálózati

kézi körfûrész, amely felhasználó-
jának többek között 70 mm-es 
vágási mélységet is biztosít 
(WSC 55-nél ez 55 mm).
Erejükkel (1500 W) is kiemelkednek
a mezõnybõl, vágási hatékonyságuk

páratlan, így egy igazán nélkülöz-
hetetlen segítõtárs lehet a profesz-
szionális felhasználóknak.
Lévén hogy univerzális alkalma-
zásúak, sokoldalúan használhatók
minden famunkához, vágó- és 
fûrészelõ feladathoz. Ilyen lehet
például a különbözõ építõipari fa-
anyagok méretre és formára vágá-
sa, zsaluanyagok szabása, geren-
dák, lécek hossz- és keresztvágása
vagy átázott faanyagok fûrészelé-
se, az 50°-ig dönthetõ mechaniz-
mus pedig egyedülálló a ferde 
illesztésekhez. 
A pontos, egyenes, hosszanti vá-
gásokat segíti a külön megvásárol-

ható WGS 1400-2B vezetõsín, 
a párhuzamos vágások eszköze
pedig a készülék magnéziumötvö-
zetû alaplapjához rögzített párhu-
zamvezetõ (alaptartozék). 
Az erõteljes készülékek használa-
ta egyszerû, kiváló tulajdonságaik
pedig várhatóan a profik megbe-
csült munkaeszközévé teszik a
mindennapokban.

Erô, kényelem – nélkülözhetetlen
hatékonyság



Új termékünk
8. oldal

Egy igazán teljes és
költséghatékony 
termékpaletta 
a légtechnikai 
szakmának

A Hilti-fejlesztés feltételei:
egy komplett, jól kigondolt

rögzítéstechnikai rendszer prakti-
kus és kényelmes, így könnyebbé
és gyorsabbá teszi a munkát. Ezen-
túl a rendszer elemei nemcsak idõt
takarítanak meg, a költségeket is
csökkentik és biztosítják a problé-
mamentes feladatmegoldást. 
De a legfontosabb, hogy a  felhasz-
nált elemek garantáltan megfelel-
jenek a legmagasabb minõségi és
biztonságtechnikai szabványoknak.
A legújabb termék a Hilti szerelõ-
rendszer fejlesztései között az 
MV 30 légtechnikai sín. Ez a zárt
„I” szekrényes szerkezet jelenleg a

szerelõrendszer-piac kiemelkedõ
innovációja, mert az új kialakítás-
sal és a csökkentett anyagvastag-
sággal kiemelkedõ súly/teherbírás
kapacitást értek el. Ezt a sínt a
négyszög keresztmetszetû légcsa-
tornák alátámasztására tervezték 
1 m szélességig. A szerelési mun-
kálatok legnagyobb részében ez a
sín alkalmas az eddig hagyomá-
nyos „C” sínnel alátámasztott meg-
oldás gazdaságosabb kiváltására.
Az egyszerû logisztikai és optimá-
lis felhasználási eredményt a sín 
3 m-es szállítási hossza biztosítja.
A spirálkorcolt légcsatornák haté-
kony szerelését a teljes mérettarto-

mányban (NA80–NA1250) a
megújult MV-PI légcsatornabilin-
csekkel végezhetjük. Amivel egy
bilincs a kivitelezés hatékonyságát
növelni tudja, az a gyors, egyszerû
és problémamentes rögzítés. Az
MV-PI bilincsek gyorscsatlakozó-
ja lehetõvé teszi, hogy pillanatok
alatt rögzítsük a légcsatornát, és a
hatékony szerelés mellett kényel-
mesen, valamint biztonságosan vé-
gezhessük a munkánkat. A nagy át-
mérõknél gyakran elõforduló és
komoly probléma, hogy a gumibe-
tét nagyon könnyen lejön a bilincs-
rõl a szerelés, vagy akár a szállítás
alatt. A Hilti egy biztos megoldást
alkalmaz: a rezgéscsillapító gumi-
betét 500 mm átmérõ felett ragasz-
tott kötéssel fixen és biztonságo-
san hozzá van erõsítve a bilincs
fémszerkezetéhez.
A Hilti új rendszerének egyik leg-
érdekesebb része azon komfort
függesztõk, amelyek a problémás,
nehezen szerelhetõ területre lettek
kifejlesztve, mint például a függõ-
leges légcsatornák szerelése. Ezek
a komfort függesztõelemek tökéle-
tesen passzolnak a Hilti MQ szere-
lõrendszer-családhoz, használható-
ságuk lefedi a teljes kivitelezési 
folyamatot, gyors és kényelmes
megoldások. Ezen termékek to-
vábbfejlesztése során fontos szem-
pont volt, hogy a felhasználóknak
a legoptimálisabb megoldást tud-
juk ajánlani, akár egyszerû, akár

nehezebb szerelésrõl is legyen
szó. Az új alap függesztõsorozat
ideális a könnyebb szerelésekhez,
jól illeszkedik a komfortsorozat-
hoz.
A légtechnikai szerelések során
felhasznált termékeknek szigorú
zajcsillapítási követelményeknek
kell megfelelnie. A tesztelések
igazolták, hogy a Hilti termékei
kompromisszumok nélkül a leg-
szigorúbb feltételeknek is megfe-
lelnek.
A Hilti légtechnikai szerelõrend-
szerének ezen új koncepciója az
innovációkkal, átfogó és több
megoldást is nyújtó termékeivel
különösen gazdaságos és költ-
séghatékony megoldást nyújt Ügy-
feleink részére.

MMiinnddeenn,,  aammiirree  sszzüükkssééggee  lleehheett  aa  ggyyoorrss  ééss  mmeeggbbíízzhhaattóó
sszzeerreelléésshheezz::  AA  HHiillttii  eeggyy  kkoommpplleetttt  ééss  ssookkoollddaallúú  rrööggzzííttééss--
tteecchhnniikkaaii  mmeeggoollddáásstt  kkíínnááll  aa  llééggtteecchhnniikkaaii  sszzeerreelléésshheezz..
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A korszerû építés alapelvei
között meghatározó szem-

pont, hogy az építési folyamatok
döntõ többsége ne az építési terü-
leten, hanem iparszerû körülmé-
nyek között, magas színvonalon
történjen. Az építési helyen gyors,
egyszerûen és jól szervezhetõ sze-
relési tevékenység folyjék. Az épí-
tésszerelési munka minden eleme
úgy álljon rendelkezésre, hogy a
leggyorsabb és a leghatékonyabb

munkavégzést tegyék lehetõvé. 
A korszerû építési követelmények
kielégítésének ilyen szintje tette
lehetõvé a gipszkarton és más lap-
szerû szerkezeti rendszerek széles
körû elterjedését a magasépítés
minden területén. 
Ezen építõanyagok felhasználásá-
nak elterjedése egyben problémá-
kat is vethet fel. Egyre gyakrabban
fordul elõ, hogy oldalfalon vagy
födémen elhelyezendõ berendezé-

seket az eddig megszo-
kott merev és vastag
alapanyagok helyett
egy könnyû és vékony
alapanyagba kell rögzí-
teni. A jelenleg kapható
rögzítõelemek teherbí-
rása a kis elhelyezési

mélység miatt korlátozott. A Hilti
egy olyan új megoldást kínál,
mely az ügyfelek által támasztott
összes követelménynek megfelel.
A HTB könnyû fémhorog egy
olyan speciális rögzítõelem, mely
segítségével gyorsan és könnyen
nagy teherbírású rögzítési pont
hozható létre. Különbözõ falvas-
tagságokhoz is ugyanazt a dûbelt
alkalmazhatjuk, nem szükséges
több méret raktározása. Hosszú
elhelyezõszárával akár 92 mm fal-
vastagság esetén is használható,
elhelyezõszerszám igénybevétele
nélkül. Csupán egy 13 mm átmé-
rõjû furat elkészítésére van 
szükség, melybe 5 sec alatt elhe-
lyezhetõ a rögzítõelem. A száron
található gallér segítségével lehet

pozicionálni és fixálni a rögzítést a
furatban. A szárak kés vagy egyéb
vágóeszköz igénybevétele nélkül
egyetlen mozdulattal eltávolítha-
tók. A kész rögzítés egy olyan fix
pontot eredményez, melyben a
metrikus csavar  bármikor oldha-
tó, illetve szükség esetén újra be-
tekerhetõ. Nem mûanyag dûbelrõl
van szó, a terhelést teljes mérték-
ben fémes kapcsolat veszi fel, a
mûanyag elemek csak az elhelye-
zést szolgálják. A dûbel  60 mm-es
csavarral és csavar nélkül is meg-
vásárolható. A piacon nem találha-
tó hasonló terhelési értékeket biz-
tosító rögzítõelem, az egyik leg-
megbízhatóbb megoldás üreges
építõanyagok esetén.

NNaaggyy  öörröömmüünnkkrree  sszzoollggááll,,  hhooggyy  22000088--bbaann  ((aammiikkoorr  aa  HHiillttii  4400..  mmaaggyyaarroorrsszzáággii  éévvffoorrdduullóó--
jjáátt  üünnnneeppllii!!))  mmeeggaajjáánnddéékkoozzhhaattjjuukk  aa  tteerrvveezzôôkkeett  eeggyy  – aarrccuullaattáábbaann  ééss  ttaarrttaallmmáábbaann  iiss  –
tteelljjeesseenn  úújj  mméérrnnöökkttaannááccssaaddóó  DDVVDD--vveell!!
ÖÖsssszzeeggyyûûjjttööttttüükk  aa  jjeelleennlleegg  rreennddeellkkeezzééssüünnkkrree  áállllóó  öösssszzeess  mmûûsszzaakkii  aannyyaaggoott,,  aammii  aa  HHiillttii
mméérrnnöökkii  ttáámmooggaattáássáávvaall  kkaappccssoollaattbbaann  ffeellmmeerrüüllhheett..  EEnnnneekk  mmeeggffeelleellôôeenn  mmoossttaannttóóll  eeggyy  hhee--
llyyeenn  eelléérrhheettôô  aa  mmiinnddeennrree  kkiitteerrjjeeddôô  rrööggzzííttéésstteecchhnniikkaaii,,  aaccééllbbeettééttbbeerraaggaasszzttááss--mméérreetteezzééssii  kkéé--
zziikköönnyyvv,,  sszzeegg--  ééss  ccssaavvaarrtteecchhnniikkaa,,  ééppüülleettggééppéésszzeettii  sszzeerreellôôrreennddsszzeerr  ééss  ttûûzzvvééddeellmmii  rreenndd--
sszzeerreeiinnkk  kkaattaallóógguussaa..
CCéélluunnkk,,  hhooggyy  mmeeggkköönnnnyyííttssüükk  ééss  ffeellggyyoorrssííttssuukk  aa  tteerrvveezzéésstt,,  eezzéérrtt  mmiinnddeenn  ttéémmaakköörrhhöözz  mmeegg--
ttaalláállhhaattóó  aannnnaakk  mméérreetteezzôôpprrooggrraammjjaa..  IItttt  kkiieemmeellnnéémm  aa  mmaaggyyaarr  ffeejjlleesszzttééssûû  ddûûbbeellmméérreetteezzôô
pprrooggrraammuunnkkaatt,,  mmeellyy  aa  ffeellhhaasszznnáállóókk  éésszzrreevvéétteelleeiitt  ffiiggyyeelleemmbbee  vvéévvee  ffoollyyaammaattoossaann  vváállttoozziikk..
EEzzeennkkíívvüüll  mmeeggttaalláállhhaattóó  aa  DDVVDD--nn  aazz  aaccééllbbeettééttbbeerraaggaasszzttááss--sszzáámmííttóó  pprrooggrraammuunnkk,,  vvaallaammiinntt
rraaggaasszzttóómmeennnnyyiisséégg--sszzáámmííttóó  kkaallkkuullááttoorruunnkk  iiss..  
MMiivveell  aa  mméérrnnöökkii  ttuuddoommáánnyyookk  mmûûsszzaakkii  pprroobblléémmaammeeggoollddóó  sszzeemmlléélleetteett  iiggéénnyyeellnneekk,,  mmeellyyeett
eeggyy  áállllaannddóó  kkoonnzzuullttáácciióóvvaall  lleehheett  eellssaajjááttííttaannii,,  iilllleettvvee  ffeennnnttaarrttaannii;;  eehhhheezz  sszzeerreettnnéénnkk  hhoozzzzáájjáá--
rruullnnii  aa  vviilláággsszzeerrttee  öösssszzeeggyyûûjjttöötttt  rreeffeerreenncciiaammuunnkkááiinnkk  bbeemmuuttaattáássáávvaall..  
MMiinnddeenn  ttéémmaakköörrbbôôll  kkiivváállaasszzttoottttuunnkk  vviiddeeóókkaatt,,  mmeellyy  aa  ggyyaakkoorrllaattii  kkéérrddéésseekkrree  aaddhhaatt  mmaaggyyaa--
rráázzaattoott..
VVééggüüll,,  ddee  nneemm  uuttoollssóóssoorrbbaann,,  aa  tteerrvveezzéésstt  sseeggíítteennddôô,,  CCAADD--eelleemmttáárruunnkk  mmeeggttaalláállhhaattóó  kkéétt--  ééss
hháárroommddiimmeennzziióóss  eelleemmeekkkkeell  eeggyyaarráánntt..
RReemméélljjüükk,,  hhooggyy  ffeellkkeelltteettttüükk  éérrddeekkllôôddéésséétt  ééss  kkeeddvveett  kkaappootttt  pprrooggrraammjjaaiinnkk  hhaasszznnáállaattááhhoozz!!

Mérnöktanácsadás

EEggyy  ggyyöökkeerreesseenn  úújj  eellkkééppzzeellééss  aallaappjjáánn  mmeeggaallkkoo--
ttootttt  rrööggzzííttôôeelleemm  éérrkkeezzeetttt  iiddéénn  hhoozzzzáánnkk..  AAzz  aammeerrii--
kkaaii  kkoonnttiinneennsseenn  kkiiffeejjlleesszztteetttt  ééss  mmáárr  22000000--bbeenn  
bbeevveezzeetteetttt  tteerrmméékk  ssiikkeerreesseenn  bbiizzoonnyyííttootttt..  

HTB – gyorsan, könnyen, erôset
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E nnek a folyamatos fejlõdés-
nek köszönhetõ, hogy mára

már szinte természetes, hogy a
Hilti a méréstechnika területén
évrõl évre új és új innovációval
kezdheti az évet. 2008 ebbõl a
szempontból kivételesnek mond-
ható, mert a Hilti három olyan új
méréstechnikai készüléket vezet
be, melyek a meglévõ termékek
közül nem váltanak le terméket,
hanem új kategóriákat teremtve
kiegészítik azokat. 

A lézeres távolságmérés területén
a különbözõ ügyféligényekhez há-
rom különbözõ lézeres távolság-
mérõt is tudunk ajánlani. Azok a
partnereink, akik munkájuk során
nemcsak egyszerûen távolságot
akarnak mérni, hanem ezekkel a
mért adatokkal további számításo-
kat is végeznek, és ezeket a méré-
seket leggyakrabban kültérben,
nagy távolságra alkalmazzák, azok-
nak a beépített optikai célzóval

rendelkezõ PD 42-es távolságmé-
rõt ajánljuk. Ha az ügyfél a távol-
ságmérõt belsõ térben használja,
de számításokat is végez a távol-
ságmérõvel, akkor a PD 40-es
távolságmérõ az ideális választás.
A legújabb PD 4-es lézeres távol-
ságmérõ tervezésénél fejlesztõink
figyelembe vették ügyfeleink visz-
szajelzéseit a lézeres távolságmé-
rõkrõl, miszerint az ügyfeleink 

jelentõs része a lézeres távolság-
mérõket csak két pont közötti tá-
volság meghatározására használja,
és a készülék többi funkcióit (Pita-
gorasz, alapterület-számítás, ûrtar-
talom-számítás, memóriafunkciók
stb.) nem, vagy csak nagyon ritkán
alkalmazza.
Ezek a kollégák azok, akik a léze-
res távolságmérõt a legmosto-
hább körülmények között, „mo-
dern colostoknak” tekintik, leejtik,
esõben ázik, sáros lesz. 
Ezért a Hilti úgy gondolta, hogy
ennek az ügyfélkörnek kifejleszt
egy egyedülálló készüléket, és
megalkotta a PD 4-es lézeres 
távolságmérõt. Ez a készülék  a
távolságmérés területén három
szempontból is világújdonság-
nak számít. 
Ez a készülék a világ legkisebb,
legegyszerûbb távolságmérõje, 
és a piacon egyedülálló módon az
egyetlen lézeres távolságmérõ, ami
teljesen vízálló. Ezután nem kell
aggódni, ha oldalunkon a távolság-
mérõvel szakadó esõben kell dol-
gozni, és használni a PD 4-est, vagy
ha a készülék sáros-koszos lesz,
egy vödör vízben, vagy a slag alatt
nyugodtan le lehet tisztítani. Leej-
téskor a sérülésektõl sem kell tarta-
ni, mivel a külsõ gumírozásnak 
és a belsõ masszív felépítésnek 
köszönhetõen testmagasságból 

leejtve nem szenved olyan sérü-
lést, ami a mûködését vagy pontos-
ságát befolyásolhatná.

2008 a forgólézerek területén is ki-
vételesnek mondható, mert a meg-
lévõ két forgólézer mellett beveze-
tünk egy harmadik kategóriát,
mely szintén kiegészítve a meglé-
võ termékeket nagyobb választási
szabadságot ad a különbözõ szak-
mákban dolgozó partnereinknek.

Mérés- és szintezéstechnikai
termékek, szolgáltatások 
a Hiltinél

AAkkiikk  aa  HHiillttiitt  iissmmeerriikk,,  aazzookknnaakk  ttaalláánn  mmáárr  nneemm  úújjddoonnssáágg,,  hhooggyy  aa  HHiillttii  mmeeggaallaakkuulláássaa  óóttaa
ttöörreekksszziikk  aarrrraa,,  hhooggyy  aazz  ééppííttôôiippaarrbbaann  ddoollggoozzóó  üüggyyffeelleeiinnkk  rréésszzéérree  tteelljjeess  kköörrûû  ééss  pprrooffii
mmeeggoollddáásstt  aaddjjoonn..  DDee  aa  tteelljjeess  kköörrûû  mmeeggoollddááss  nneehheezzeenn  kkééppzzeellhheettôô  eell  aazz  ééppííttôôiippaarrbbaann
eellôôffoorrdduullóó  mméérrééssii  ééss  kkiijjeellööllééssii  ffeellaaddaattookkhhoozz  hhaasszznnáállhhaattóó  lléézzeerreekk  nnééllkküüll..  EEnnnneekk  jjeelleenn--
ttôôssééggéétt  aa  HHiillttii  mmáárr  11999977--bbeenn  ffeelliissmmeerrttee,,  eezzéérrtt  aa  tteerrmméékkeeii  kköözzéé  ffeellvveettttee..  AAzzóóttaa  ffoollyyaammaa--
ttoossaann  ffeejjlleesszzttii  aa  kküüllöönnbböözzôô  ééppííttôôiippaarrii  lléézzeerreekkeett  ééss  aa  hhoozzzzáájjuukk  sszzoorroossaann  kkaappccssoollóóddóó
sszzoollggáállttaattáássookkaatt..
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Az új PRI 2-es forgólézer kifeje-
zetten azoknak az ügyfeleknek van
kifejlesztve, akik a lézereket víz-
szintesen és függõlegesen, fõleg

belsõ térben, nagy távolságra hasz-
nálják. Ez lehet gipszkartonszere-
lõ, álmennyezet-szerelõ, vagy akár
gépészszakma is. Az infravörös
távirányítóval szinte minden funk-
ció távvezérelhetõ, univerzálisan
használható függõlegesen, vízszin-
tesen vagy döntve. Mindent össze-
vetve az építõipari szintezõlézerek
területén a termékcsoport hatalmas
fejlõdésen ment át. Az elmúlt tíz

év tapasztalataira, valamint ügyfe-
leink visszajelzéseire alapozva
minden építõipari szegmensnek a
leggazdaságosabban kihasználható 
lézert tudjuk biztosítani. Belsõ 
térben dolgozó acélszerkezet-épí-
tõknek, liftszerelõknek, ablakbe-
építõknek a PMP 34 pontlézert,

villanyszerelõknek, épületgépé-
szeknek a PML 32R vonallézert,
gipszkartonszerelõknek a PMC 36
kombinált pont- és vonallézert,
vagy a PRI 2 beltéri forgólézert, 
az iparipadló-építõknek vagy uszo-
datechnikásoknak a PR 20-as 
forgólézert, a szerkezetépítõknek
különbözõ automata funkciókkal
rendelkezõ PR 25-ös forgólézert
kínálunk.
A szintezõlézerek területén nagyon
fontos, hogy a lézer mindig a meg-
adott pontossági határokon belül
dolgozzon. Mivel ezek a készülé-
kek finommechanikai és optikai
alkatrészeket tartalmaznak, ezek
ütésre vagy más  mechanikai beha-
tásra elállítódhatnak. Ezért elen-
gedhetetlen, hogy ezeknek a mû-
szereknek a pontosságát bizonyos
idõközönként felülvizsgáltassuk.
Ezt a felülvizsgálatot a Hilti kalib-
rációs mûhelyében kívánságra a
szükséges beállításokkal elvégezzük.
Külön szolgáltatásként az ország
11 pontján lévõ Hilti-üzletekben,
egy meghatározott idõszakban,
mobil ellenõrzõ készüléket állí-
tunk fel, és errõl minden esetben
tájékoztatjuk ügyfeleinket. A mo-
bil ellenõrzõ készülék alkalmas 
az összes Hilti gyártmányú pont-, 
vonal- és forgólézer pontosságá-
nak ellenõrzésére. Az akció hely-
színérõl és idõtartamáról érdeklõd-
jön szaktanácsadójánál vagy a
Hilti zöldszámon: 06-80-44-58-44.

További újdonság a Hiltinél a 
PX 10-es elektromágneses furatát-
jelölõ. Egyedüliként a piacon ezzel
a készülékkel beton-, tégla-, üreges
tégla-, gázbeton fal- és födémszer-
kezeteken mechanikai bontás vagy
különösebb mérés nélkül egyik 

oldalról a másikra könnyedén átje-
lölhetõ egy furat kilépõpontja.
Egyszerûnek tûnik a feladat, pedig
néha ez nem is olyan egyszerû.
Nagy falfelületeken a furatok kilé-
põpontjának meghatározása egy
kis átmérõjû, hosszú fúrószárral
történt, de mi van akkor, ha ez nem
lehetséges? Gyakori szituáció,
hogy a gépészeti csövekkel a 
szerelõk megállnak a fal elõtt…, 
két probléma is felmerül ekkor. 

Az elsõ, hogy a furatot csak a fal
ellenkezõ oldaláról tudjuk elvé-
gezni, mert a csõtõl nem férünk el
a géppel. Ehhez a furat kilépõpont-
ját meg kell határozni, ami próba-
fúrással szintén nem lehetséges,
mert ez a gép sem fér el a csövek-
tõl. A másik tipikus fúrási feladat,
amikor a furat a fal felületére nem 
merõleges, hanem ferde. Ekkor
legtöbbször a kilépõpontot csak 
találgatni tudjuk. A PX 10 segítsé-
gével mindennek vége!

Amennyiben a Hilti lézeres szin-
tezõ-, illetve lézeres távolságmé-
rõ készülékeirõl többet szeretne
megtudni, hívja szaktanácsadó-
ját, a Hilti zöldszámot (06-80-44-
58 44), vagy látogassa meg inter-
netes oldalunkat (www.hilti.hu)!

Schaan (FL), 2008. január:
A Hilti Csoport a növekedési
trendet 2007-ben is folytatta. 
A vállalat az elõzõ évi 4,1 milli-
árd CHF-forgalmat 4,7 milliárd
CHF-re növelte. Ez 13%-os nö-
vekedést jelent (2006: 13%). Ha
a helyi valutákat vesszük figye-
lembe, a forgalom múlt évben
11%-kal növekedett (2006:
12%).
A cég kihasználta a kedvezõ
gazdasági helyzetet, és soro-
zatban a negyedik évben ért el
kétszámjegyû növekedést. En-
nek elérése köszönhetõ az új
termékek sikeres bevezetésé-
nek, a szolgáltatások tovább-
fejlesztésének és az értékesíté-
si kapacitás növelésének.
Európa 65%-kal veszi ki a ré-
szét az összforgalomból, és
ezzel továbbra is a Hilti Csoport
legerõsebb régiója. Külön emlí-
tésre méltó az a tény, hogy La-
tin-Amerika, Ázsia és a Közel/
Közép Kelet/Afrika régió ki-
emelkedõ mértékben járult hoz-
zá az össznövekedéshez.  
A magyarországi leányvállalat,
a Hilti Hungária Kft. 2007-ben
átlag feletti, kétszámjegyû nö-
vekedést ért el, ezzel is hozzá-
járulva a konszern kiemelkedõ
teljesítményéhez.
Magyarországon 1968-ban kez-
dõdött a Hilti termékek forgal-
mazása, így idén ünnepli cé-
günk 40. évfordulóját hazánk-
ban.
A Hilti a pozitív fejlõdés folytatá-
sára számít 2008-ban is annak
ellenére, hogy a gazdasági és
valutakockázatok növekednek. 
A 2007. évi eredményekrõl a
2008. március 7-i médiakonfe-
rencián tartunk részletes be-
számolót.

A Hilti újból 

kétszámjegyû

növekedést 

ért el
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Gyémántnapok 
a Hiltinél
A Hiltinél az ügyfelek nem csupán
egy terméket vásárolnak meg, ha-
nem egy komplex szolgáltatás-
csomagot is, amely a kiválasztott
termékhez tartozik. Ennek egyik
alapköve a termék (pl. gép, szer-
szám, rögzítéstechnika) vásárlás
elõtti kipróbálása, bemutatása,
amelyet értékesítési szaktanács-
adóink nap mint nap végeznek az
építkezési területeken, munkahe-
lyeken, ügyfeleink megelégedésére.
Az elmúlt években már több alka-
lommal rendeztünk nyílt napokat
azon ügyfeleinknek, akik érdek-
lõdnek az újdonságok iránt, vagy
egy konkrét termék megvásárlá-
sán gondolkoznak. 
A 2007-es év második felében a
gyémánttechnika termékcsoport-
ban tartottunk országszerte alkal-
mazástechnikai bemutatónapokat
a gyémántfúrás és csiszolás ter-
mékkörébõl.

Magyarország tizenegy Hilti 
Centerében részletes bemutatásra 
kerültek a két termékcsoport ké-
szülékei, újdonságai, valamint
ügyfeleink valóságos építõipari
körülmények között ki is próbál-
hatták azokat.
A nyílt napokat megtekintõ érdek-
lõdõknek a gépek kezelésén kívül
elmagyaráztuk a termék és szol-
gáltatás ügyfélelõnyeit, illetve
konkrét példákkal illusztráltuk a
technológia lehetõségeit, megtérü-
lését. 
Nyílt napokat a 2008-as évben is
szervezünk, a részletekrõl érdek-
lõdjön szaktanácsadójánál.

Adni jó…
A 2007. évben sem feledkeztünk
meg a rászorultak megsegítésérõl.
A tavalyi évben két szervezetet is
támogattunk, ahogyan tettük ezt
2005–2006-ban is. 2007-ben szin-
tén elõsegítettük a beteg és moz-
gássérült gyermekek gyógyulását
az Aranyág Mozgássérült és Beteg
Gyermekeket Támogató Alapítvá-
nyon keresztül.
A másik jótékony tevékenységünkrõl is szívesen beszámo-
lunk Önöknek. A budapesti III. kerületi Értelmi Fogyatékosok
Napközi Otthonának számos ruhanemût ajánlottunk fel,
mellyel az odajáró gyermekeket segítettük, s egyúttal hatal-
mas örömet is szereztünk Nekik.

E gy hamis
m á r k a -

jelzésû „Hilti”
gép vásárlása az
elsõ pillanatban
csábító lehet és
jó üzletnek tûn-
het, de már az
elsõ pár haszná-
latot követõen
meghibásodik,
és ezzel sok bosz-
szúságot okoz a jó-
hiszemû vásárlónak. Emellett ezek
a silány minõségû készülékek sok-
szor életveszélyesek is lehetnek,
mert még a legalapvetõbb átütésv-
delmi elõírásoknak sem felelnek
meg.

Ezért a Hilti Hungária Kft. a rend-
õrség, a vám- és pénzügyõrség,
valamint a fogyasztóvédelem
munkáját segítve több alkalommal
szakértõként vett részt razziákon.
Ennek eredményeként, többek kö-
zött, a zalaegerszegi bolhapiacon
foglalt le a hatóság hamis készülé-
keket. Sõt: a házkutatás során to-
vábbi (6-8 ezer forint értékû távol-
keleti) kisgépek és a hamisításhoz
használt címkék kerültek elõ. Így
lett a névtelen, silány minõségû
gépekbõl „Hilti”. Az elkövetõk

mindent beismertek, arra hivat-
koztak, hogy csak pénzt akartak
keresni – az Önök kárára!
Ugyanakkor Ügyfeleink is véde-
kezhetnek a hamisított „Hilti” ké-
szülékek ellen: legegyszerûbben
úgy tehetik ezt, ha messze elkerü-
lik ezeket a kétes árusítókat. Ezért
fontos tudni, hogy új, eredeti Hilti
készülékek kizárólag a Hilti saját
értékesítési hálózatában kaphatók,
azaz a Hilti Centerekben, értékesí-
tési szaktanácsadókon keresztül,
vagy a központi ügyfélszolgálat
munkatársainak segítségével (ingye-
nes zöldszámunk: 06-80-44-58-44).
Az Önök érdekében a jövõben is
minden erõnkkel küzdünk a ter-
mékhamisítás ellen, ezért ha Ön is
találkozik ilyen gépekkel, kérjük,
jelezze nekünk az alábbi internet-
címen: www.hilti.hu

Ne engedjünk
a csábításnak!
A hamisított „Hilti” gépekkel
csak ráfizet
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Tájékoztatjuk üzleti partnereinket, hogy társaságunk 2008. január 
1-jével áttért az SAP integrált ügyviteli rendszer használatára. 

A PÉNZÜGYI folyamatokban az alábbi változások történtek:
SZÁMLÁZÁS: 
– Az SAP-ban kiállított számlák formátuma eltér a korábban megszo-

kottól.
– 2008. január 1-jétõl gyûjtõszámlás ügyfeleinknek számlalista készül

a hónap utolsó napján, amely tartalmazza mindazokat a számlákat,
melyek tárgyhóban az egyes kiszállítások után kiállításra kerülnek.
A fizetési határidõt a szerzõdésben foglalt kondíciók alapján a
számlalista kiállításának dátumától számítjuk.

– Átutalásos vásárlás esetén a kiszállítást követõ nap postázzuk a
számlát ügyfeleink részére.

BANKI FOLYAMATOK:
– A még jobb kiszolgálás, valamint a zökkenõmentes átállás érdeké-

ben tisztelettel kérjük Önöket, hogy a jövõben a fizetési kötelezett-
ségeik teljesítésekor a banki átutalásokon minden esetben tüntessék
fel a számlaszámot vagy a bizonylatszámot, hogy az új rendszerben
megfelelõen tudjuk kezelni a befizetéseiket.

Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy fizetési késedelem esetén 2008.
január 1-jével az Általános szerzõdési feltételek 4/C pontja szerinti
késedelmi kamatot számítjuk fel.

A SZERVIZFOLYAMATOKBAN pedig az alábbi változások tör-
téntek: Az új rendszer bevezetésével bõvebb információk állnak ren-
delkezésünkre javítandógép-felvételkor (szolgáltatás, javítási ár, javí-
tási típus, gépéletrajz stb.). Bõvebb információt ügyfélszolgálatunkon
kaphat.
Megértésüket elõre is köszönjük! 
Továbbra is bízunk cégeink sikeres együttmûködésében!

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÚJ ÜGYVITELI 

RENDSZER BEVEZETÉSÉRÕL

Csatlakozz 
a Hilti csapatához!

Legfrissebb állásajánlatainkat 
megtalálod: www.hilti.hu

Ha szeretnél egy folyamatosan bõvülõ,
biztos háttérrel rendelkezõ nemzetközi
szervezethez tartozni, érdekel az értékesí-
tés, és véleményed szerint megfelelsz a
fenti elvárásoknak, küldd el motivációs le-
veledet és önéletrajzodat az alábbi címre:
allas@hilti.hu

Hogyan jelentkezhetsz?

Folyamatosan bõvülõ értékesítési csapa-
tunkba olyan mûszaki beállítottságú, 
ambiciózus, fiatal kollégákat keresünk,
akik szívesen dolgoznak egy kihívásokkal
teli környezetben. Ha eredménycentrikus,
kihívást kedvelõ, nyitott személyiség vagy,
érdekel az értékesítés, esetleg már ren-
delkezel értékesítési tapasztalattal, angol
nyelven középfokon beszélsz, továbbá fel-
sõfokú képzettséggel rendelkezel, szíve-
sen látunk csapatunkban! Pályakezdõ 
fiatalként örömmel látunk Téged utánpót-
lás-nevelési programunkban az értékesí-
tés területén.

Csatlakozz a Hilti értékesítési
csapatához!

• kihívásokkal teli, 
motivált munkakörnyezetet

• folyamatos szakmai tréningeket 
és továbbképzési lehetõségeket

• csapatszellemet
• helyi és nemzetközi karrierlehetõséget
• versenyképes jövedelmet és juttatásokat

Mit kínálunk?

Minden erõnkkel egy elégedett és elkötelezett ügyfélkör kialakí-
tására és egy szebb jövõ felépítésére törekszünk. Cégkultúránk
alapjai: a tisztesség, a bátorság, a csapatmunka és az elkötele-
zettség. Ügyfeleink sikere érdekében több mint 120 országban
kínálunk olyan újító megoldásokat, amelyek igényeiknek a leg-
jobban megfelelnek és számukra többletértéket hordoznak.

Cégkultúránk

1941-ben a huszonhat éves Martin Hilti testvérével mechanikai
üzemet alapított Liechtensteinben, Schaanban. A folyamatos
fejlesztéseknek köszönhetõen a vállalat 1960-ban részvénytár-
sasággá alakult, majd 1980-ban megalakult a Martin Hilti Tröszt,
amely a vállalat hosszú távú fennmaradását hivatott biztosítani.
A Hilti Csoport vezetõ helyet tölt be az építõiparban, illetve az
épület-karbantartásban részt vevõ professzionális ügyfelek szá-
mára történõ, a piacon értékes, csúcsminõségû termékek fej-
lesztésében és gyártásában. 
Magyarországon 1968-ban megkezdõdött a Hilti termékeinek
forgalmazása, s a Hilti Hungária Kft. idén ünnepli 40. évforduló-
ját, és több mint 140 munkavállalót foglalkoztat.

A Hilti Csoportról röviden



Egy kombikalapács valódi teljesít-
ményét számos  tényezõ határozza
meg, amelyek minden elemét
együttesen kell tökéletesre fejlesz-
teni és összehangolni a maximális
rendszerhatékonyság érdekében.
Ezért volt a Hilti számára fontos,
hogy megtalálja ezt a tökéletes
egyensúlyt a lényeges terméktu-
lajdonságok között, úgy mint ütés-
energia (11 J), motorteljesítmény
(1600 W), elektronikus fordulat-
szám-szabályzás, percenkénti ütés-
szám, szögelfordulás az ütések 
között és a rendszerhez tartozó fú-
ró- és vésõszerszámok.
A TE 70 az ATC kiegészítõ fel-
használóvédelemmel a Hilti leg-
utóbbi, minden részletre kiterjedõ
mérnöki tapasztalatának eredmé-
nye: a kombikalapács, amelynek
tartóssága és robusztussága méltó
egy Hiltivel szemben támasztott
ügyfélelváráshoz.

ALKALMAZÁSOK

Ez az új gép az alkalmazások kü-
lönösen széles körét fedi le, kezd-
ve a 22–40 mm-es, nagy átmérõjû
dûbelfuratok készítésétõl, a legna-
gyobb dobozfuratokon (150 mm-
ig) és faláttöréseken (80 mm-ig)
keresztül akár a nehézvésési és
bontási munkákig, vagy a különö-
sen nagy nyomatékot igénylõ fu-
ratok készítéséig fém és fa alap-
anyagokban. A percenkénti 360
fordulat, kombinálva a kiemelke-
dõen hatékony ütõmûvel és a gép-
pel együtt fejlesztett szerszámok-
kal, messze a legmagasabb teljesít-
ményt biztosítja a kategórián belül.

Köszönhetõen a továbbfejlesztett
mechanikus csúszókuplungnak,
ezzel a géppel még a legnagyobb
nyomatékot igénylõ feladatok is
könnyen elvégezhetõk.
A Hilti díjnyertes polygon, önéle-
zõ vésõszáraival a TE 70 egy pil-
lanat alatt átalakul egy félelmetes
vésõkalapáccsá, amely másodla-
gos alkalmazásként még a nehéz
bontási munkákkal, faláttörések
készítésével is könnyedén megbir-
kózik. Mindemellett a lapos-, la-
pát- és profilvésõk (csatorna-, ho-
rony- és fugavésõk, stokkolók)
széles választéka a felületmeg-
munkálási, -alakítási alkalmazá-
sok széles körét teszik lehetõvé.

MUNKAVÉDELEM

Bár a TE 70 kirobbanó erõvel ren-
delkezik, a felhasználó minden
körülmények között maximális
biztonsággal és kényelmesen dol-
gozhat, köszönhetõen az ATC ki-
egészítõ védelemnek és az opti-
mális súlyelosztásnak.
A Hilti a kombikalapácsokban
egyedülálló és világhírû ATC
(active torque controll = aktív for-
gatónyomaték-szabályozás) fel-
használóvédelmével ellátott gépei-
ben az intelligens elektronika a fú-
rószár megszorulásakor a másod-
perc törtrésze alatt kikapcsolja a

motor forgását, ezáltal védve a fel-
használó testi épségét és teher-
mentesítve a készüléket. Minden
szakember könnyen szerezhet ta-
pasztalatot ezzel a jelenséggel a
napi munkája során, és rövid idõn
belül nagyra fogja értékelni az
ATC nyújtotta munkabiztonságot.

NAGYOBB NAPI TERMELÉKENYSÉG

A továbbfejlesztett formai kialakí-
tás és az optimális súlyelosztás a
hosszú ideig tartó munkavégzést
teszik kényelmesebbé, amely kö-
szönhetõ annak, hogy a készülék
súlypontja közelebb került a mar-
kolathoz. Mindez és a fejlett ütõ-
mû ugyanakkor kisebb rányomási
erõt is szükségessé tesz a felületre
a folyamatos munkavégzés köz-
ben, így a kevésbé fárasztó mun-
kavégzésnek köszönhetõen nagyobb
napi termelékenység érhetõ el.

ÉLETTARTAM ÉS GONDOSKODÁS

A Hilti 7 kg-os osztályú kombika-
lapácsai nem csupán a kényelmes
munkavégzés és a felhasználóvé-
delem miatt lesznek népszerû
partnerei a professzionális szak-
embereknek. Az üvegszál-ötvöze-
tû burkolat, a magas minõségû al-
katrészek, az ütõmûvet is lefedõ
hûtésrendszer, valamit az olajke-
nés hosszú élettartamot és hosz-

szabb szervizciklusokat garantál-
nak még a legkeményebb építési
környezetben is.
Mint minden Hilti géphez, a TE 70
kombikalapácsok vásárlásakor is
automatikusan jár az Életre szóló
szolgáltatás. A Hilti egy minden
részletre kiterjedõ prémium szol-
gáltatást biztosít a készülékekhez,
amelynek a vásárlástól számított
elsõ két évében teljes mértékben
ingyenes a gép javítása, karbantar-
tása, amely a forgó, kopó alkatré-
szeket is magában foglalja. Az 
elsõ két költségmentes évet köve-
tõen sem kell egyre emelkedõ üze-
meltetési költségekkel számolni,
mert a Hilti a készülékek magas
minõségének tudatában a gépek
teljes élettartamára korlátozta 
az egyszeri javítási költségeket.
További információk: www.hilti.hu

Újdonság
14. oldal

Kiemelkedõ 
teljesítmény a 
fejlesztési tapasztalatnak 
köszönhetõen

AA  HHiillttii  jjaannuuáárrbbaann  vveezzeettttee  bbee  aa  TTEE  7700  kkoommbbiikkaallaappááccssoott
AATTCC  kkiieeggéésszzííttôô  vvééddeelleemmmmeell,,  aahhooll  aa  hhaattéékkoonnyy  mmuunnkkaavvéégg--
zzééss  ééss  aa  mmuunnkkaabbiizzttoonnssáágg  mmoosstt  kkéézz  aa  kkéézzbbeenn  jjáárr..
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Büszke múlt és jövõbe 
mutató fejlesztések
Mindez most egy helyen és egy idõben, 2008. január 28. és április 30.

között Hilti Centereinkben. Tegye magát Ön is próbára!

A Hilti fejlesztõmérnökei számára különösen fontos, hogy Ügyfeleink a 
jövõben is elégedettek legyenek a Hilti gépeivel és folyamatosan megfelel-
jünk az egyre növekvõ építõipari kihívásoknak.

Próbálja ki a legújabb fejlesztésû Hilti TE 70-ATC kombikalapácsot,
amely kiemelkedõ teljesítményével és egyedülálló ATC felhasználóvédelmé-
vel maximálisan hatékony és biztonságos munkavégzést nyújt a XXI. század
profi felhasználóinak.

Tegye magát próbára fúrásversenyünkben és versenyezzen Hilti Centerünk-
ben a legjobb idõeredményért, mert lehet, hogy éppen Ön a bajnok!

Hetente 1 db PD 4 lézeres távolságmérõt adunk ajándékba a legjobb idõt tel-
jesítõ versenyzõnek.

Egy hiltis munkatársat igazi büszkeséggel tölt el, hogy az építkezéseken mind
a mai napig a Hiltit emlegetik, amikor valaki egy fúró- vagy kombikalapácsra
gondol. A Hilti neve hosszú évek óta összeforrt a fúrás- és véséstechnikával.

Számos gépünk – köztük a legendás TE 72-es – még ma is hûséges társként
szolgálja Ügyfeleinket a napi munka során, amelyre méltán büszkék lehetünk.

Ezért, a Hilti 40. magyarországi évfordulójának évében, keressük a három
legidõsebb, mûködõ Hilti kombikalapácsot, amelyek tulajdonosait ez alka-
lomból szeretnénk megajándékozni.

Hozza be Hilti Centerünkbe Torna 765, TE 35, TE 50, TE 52, TE 54, TE 55,
TE 60, TE 72, TE 74, TE 75, TE 76, TE 92 gyári számmal rendelkezõ, mûködõ
gépét és nevezze be a versenyre!

2008. jan. 28. – febr. 1. HC Óbuda
2008. február 4–8. HC Dél-Buda
2008. február 11–15. HC Szombathely
2008. február 18–22. HC Debrecen
2008. február 25–29. HC Miskolc
2008. március 3–7. HC Székesfehérvár
2008. március 10–14. HC Pécs

2008. március 17–21. HC Kôbánya
2008. március 25–28. HC Óbuda
2008. április 7–11. HC Gyôr
2008. április 14–18. HC Kecskemét
2008. április 21–26. HC Dél-Buda
2008. április 28–30. HC Szeged

Találkozzunk Hilti Centerünkben, szeretettel várjuk! 
A rendezvény idôpontjai és helyszínei:

További tájékoztatásért, kérjük, keresse szaktanácsadóinkat, Hilti Centereinket, vagy hívja ügyfélszolgálatunkat 
az ingyenes zöldszámon: 06-80-44-58-44.



Központ

Hilti Hungária Szolgáltató Kft.
1037 Budapest | Bojtár u. 58–60.
1300 Budapest | Pf. 140

Ügyfélszolgálat

Tel.: 06-80/44-58-44
Fax: 436-6370

Márkaszerviz

1037 Budapest | Bojtár u. 58–60.
Tel.: 06-80/44-58-44 | Fax: 436-6370

Hilti Centerek

Budapest I. | Óbuda
1037 Budapest | Bojtár u. 58–60.
Tel.: 436-6318 | Fax: 436-6370

Budapest II. | Kôbánya
1101 Budapest | Kôbányai út 42–46.
Tel./Fax: 260-0946

Budapest III. | Dél-Buda
1111 Budapest | Budafoki út 209.
Tel./Fax: 203-9271

4026 Debrecen | Sumen u. 7.
Tel./Fax: (52) 434-430

9023 Gyôr | Szent Imre út 134.
Tel./Fax: (96) 425-040

Hilti Centerek

6000 Kecskemét | István kir. krt. 17.
Tel./Fax: (76) 476-350

3527 Miskolc | József A. u. 57.
Tel./Fax: (46) 412-852

7630 Pécs | Mohácsi u. 16.
Tel./Fax: (72) 325-277

6724 Szeged | Csongrádi sgt. 29.
Tel./Fax: (62) 450-178

8000 Székesfehérvár | Budai út 49–51.
Tel./Fax: (22) 315-155

9700 Szombathely | Zanati út 32–36.
Tel./Fax: (94) 310-429
Tel.: (30) 370-92-54

Nyitvatartási idô: Hétfô – csütörtök: 730 – 1630 | Péntek: 730 – 1400 (Budapest, Bojtár utcai üzlet: 730 – 1500 )
További információt a www.hilti.hu honlapon talál.
A termék-, ill. mûszaki változtatás jogát fenntartjuk.

06-80-HILTIH
06-80-44-58-44

Hilti. Tartósan teljesít. 


