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Elôszó 
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BorÛdi Tam·s
marketingigazgató

Hilti (Hungária) Szolgáltató Kft.

Jó olvasgatást és sikeres évet kívá-
nok Önöknek! 
Kerüljenek ki gyõztesként a vál-
ságból!

Használják ki 
a válságot!

Ú gy tûnik, a hazai építôipar
fellendülésére továbbra is

várnunk kell. A tavaly kirobbant
pénzügyi és gazdasági válság az
idei évben is folytatódik és nem
tudni, meddig tart majd. 

Ez egyrészt komoly veszélyt, más-
részt azonban óriási lehetõséget is
jelent a vállalkozások számára! 
A piac minden valószínûség sze-
rint tisztulni fog – sokan mennek
majd csõdbe, és csak azok marad-
nak majd talpon, akik képesek
lesznek alkalmazkodni az elõre
nem látható körülményekhez, akik
hatékonyságban, termelékenység-
ben a versenytársaik fölé tudnak
kerekedni. Õk megerõsödve kerül-
hetnek majd ki az elkövetkezõ idõ-
szakból!

Egy ilyen gazdasági helyzetben
felértékelõdik minden olyan ter-
mék, szolgáltatás és megoldás,

amely hozzájárul a vállalkozások
hatékonyságának növeléséhez. 
Mostani számunkban ezekbõl mu-
tatunk be néhányat.  

Megismerhetik mérnöktanácsadás
szolgáltatásunkat, amely mérete-
zésben, kigyûjtésben, bonyolult
mûszaki, tervezési problémák meg-
oldásában tud segíteni Önöknek.

Bemutatjuk a Magyar Mérnöki
Kamara által akkreditált oktatá-
sainkat és azok idõpontjait, ame-
lyeket rögzítéstechnika, épületgé-
pészeti alkalmazások és tûzvédel-
mi lezárások témakörben tartunk
mérnökök, valamint építésvezetõk
számára, ahol természetesen a
Hilti-megoldásokat is részletesen
bemutatjuk. 

A tavalyi év végén indítottuk el
elektronikus kereskedési rendsze-
rünket, a Hilti Online-t. Regisztrá-
ció után, napi 24 órában egyszerû-
en, gyorsan rendelheti meg termé-
keinket, amelyeket az ország bár-
mely pontjára díjmentesen kiszál-
lítunk– idõt, energiát, adminisztrá-
ciót megtakarítva Ügyfeleinknek.
Flottájukat ezentúl online is követ-
hetik, bõvíthetik. Megújult honla-
punkon pedig mostantól egyszerû-
en, gyorsan tudnak keresni termé-
keink között, tölthetik le a termé-
kekhez kapcsolódó tanúsítványo-
kat, bevizsgálásokat, valamint a
méretezésekhez használható se-
gédprogramjainkat.

Olvashatnak még arról is, hogy
miért érdemes Partneri megállapo-
dást kötni velünk, bemutatunk 
termékújdonságokat. és szokás
szerint egy Hilti-megoldásokkal
épülõ projektet is.
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www.hilti.hu
– egyszerû és 
könnyen áttekinthetô
ÚÚjj  sszzoollggáállttaattáássookk  aa  mmeeggúújjuulltt  HHiillttii  OOnnlliinnee--oonn

• Bõvített termékinformáció

• Megújult Online termékkatalógus

• Keresési funkció (akár megnevezés vagy cikkszám alapján is)

• Ingyenesen letölthetõ segédprogramok
(méretezõ- és termékkiválasztási szoftverek)

• Minõségi tanúsítványok és bevizsgálások letöltése

• Alkalmazástechnikai referenciák képes illusztrációval

• Online Flottamenedzsment

• Online árajánlat készítése és megrendelés

• Szolgáltatások részletes ismertetése

HHiillttii  OOnnlliinnee  vváássáárrllááss

• Egyszerû és gyors rendelés

• 365 nap /24 óra elérhetõség

• Személyre szabott árak

• Aktuális termékinformációk és alkalmazási segédletek

• Elõre ütemezhetõ szállítások

• Hétfõtõl csütörtökig 15 óráig beérkezõ rendelések másnapi kiszállítása

• Ingyenes kiszállítás

• Automatikus rendelés-visszaigazolás

BBeevváássáárrllóólliissttaa

• Gyakran vásárolt termékek listája

• Egyéni kialakítás, gyors rendelési lehetõség

• Bõvíthetõ bevásárlólisták aktuális igényekhez igazítva

• Lehetõség több bevásárlólista létrehozására

KKoorráábbbbii  mmeeggrreennddeelléésseekk  lliissttáájjaa

• Adott ügyfél összes eddigi megrendelései

• Rendelési lista tartalmazza a korábbi megrendelések nettó végösszegét

• Szûrési lehetõség dátum/megrendelés/projektszám alapján

• Megrendelést igazoló dokumentumok bármikor újra lehívhatóak

• Egyszerû utánrendelési lehetõség

OOnnlliinnee  FFlloottttaammeenneeddzzssmmeenntt

• Extra szolgáltatás a Hilti Flottamenedzsment szerzõdéssel 
rendelkezõ ügyfeleink részére

• Gyors keresési lehetõség

• Aktuális flottagéppark listája

• Online-javítás megrendelésének küldése 

• Kényelmes gépparkbõvítés online

HHaattéékkoonnyy  rreennddeellééss--eellôôkkéésszzííttééss

• Ingyenesen letölthetõ professzionális méretezõszoftverek 
(például PROFIS)

• Termékminõségi tanúsítványok és bevizsgálások letöltése 
regisztrált felhasználók számára (például ÉMI-tanúsítványok)

• Személyre szabott árajánlatok készítése egyénileg
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Szolgáltatás
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Partneri megállapodás

EEggyy  sszzoollggáállttaattááss,,  mmeellyy  mmááss  ddiimmeennzziióóbbaa  
hheellyyeezzii  üüzzlleettii  kkaappccssoollaattáátt!!

Továbbá vállaljuk a partneri megállapo-
dással rendelkezõ ügyfeleink részére:
• Szállítás: a megrendelt árut Magyaror-

szág területén a rendelési értéktõl füg-
getlenül ingyenesen kiszállítjuk Önhöz
vagy az építkezésre. Budapesten és vi-
déken a hétfõtõl péntekig, 16 óráig
megrendelt, raktáron lévõ terméket a
megrendelési napot követõ munkana-
pon adjuk át. A Budapesten 11 óráig
megrendelt árut még aznap kiszállítjuk.

• Ár és fizetési feltételek: biztosítjuk Ön-
nek, hogy a megállapodásban szereplõ
kedvezményeit és fizetési feltételét va-
lamennyi magyarországi Hilti-értékesí-
tési csatornán (Ügyfélszolgálat; Hilti
Centerek; szaktanácsadók; Hilti Online)
érvényesítheti.

Megkértünk egy partneri megállapodás-
sal rendelkezõ ügyfelünket, hogy néhány
szóban mondja el, mi a tapasztalata:

Paziczki László ügyvezetõ igazgató,
Komfort-Plussz Kft., Gyöngyös
• Ebben az évben néhány nagy volumenû

munkánk miatt lényegesen több termék-
re van szükségünk, ezért a helyi Hilti-
szaktanácsadó segítségével kötöttünk
megállapodást az év elsõ felében. 

• Kényelmes: mert nem kell minden
egyes árajánlat-készítéskor áralkuba bo-
csátkozni, egységesen tudunk kalkulálni
kisebb-nagyobb volumenekkel is.

• Épületgépészeti kivitelezõ cég lévén a
nagy tömegû szerelõrendszerek szállítá-
si költségeivel nem kell kalkulálnunk.

• Megrendeléseinket magunk is el tudjuk
intézni, többnyire írásban, faxon.

• És a mérnöktanácsadást is igénybe vet-
tük már, de többnyire a mi embereink is
megoldják a feladatainkat.

• Mivel meg vagyunk elégedve a szolgál-
tatásokkal, szívesen folytatnánk az
együttmûködést a jövõ évben is.

Feltette-e már önmagának a következõ néhány kérdést:

• Hány helyrõl, milyen költségek árán, és hány fõt alkalmazva szerzem be a munkám-
hoz szükséges szerszámokat, anyagokat?

• Elintézhetek-e egy ingyenes telefonhívással: árurendelést, szervizügyintézést, tájé-
koztatást?

• Csak esténként vagy hétvégén érek rá az árurendelésre, nem lehetne online elintézni?
• Kaphatok-e mûszaki problémáimra mérnöki segítséget?
• Hova fordulhatok, ha az építkezés területén van szükségem mûszaki segítségre?
• Mindig más áron szállítanak nekem, és rengeteg számlám van egy hónapban, nem

lehetne ezt egyszerûbben?

Természetesen létezik a megoldás: a partneri megállapodás!

Ez egy együttmûködési megállapodás, melyben a Hilti törekszik arra, hogy az Ügyfél
számára testreszabott, a piacon egyedülállóan magas színvonalú szolgáltatáscsomagot
kínáljon:

• Életre szóló szolgáltatás – Gondoskodunk a készülékérõl.
• Helyszíni tanácsadás – Minden építkezésen ott vagyunk.
• Mérnöktanácsadás – A bonyolult mûszaki problémák megoldására.
• Flottamenedzsment szolgáltatás – Növelje hatékonyságát, csökkentse költségeit.
• Hilti Centerek – Mindig az Ön közelében.
• Ügyfélszolgálat – Hívjon, hogy segíthessünk!
• Hilti Online – Információ, rendelés egy kattintással.
• Logisztikai szolgáltatás – Megbízható, gyors, rugalmas szolgáltatás.

AA  tteelljjeesssséégg  iiggéénnyyee  nnééllkküüll  nnééhháánnyy
ppaarrttnneerrüünnkk,,  aakkiikk  sszzíívveesseenn  
hhaasszznnáálljjáákk  eezzeenn  sszzoollggáállttaattáássuunnkkaatt::

••  HHiiddrrooffiilltt  KKfftt..,,  NNaaggyykkaanniizzssaa
••  DDiiaallccoonntt  KKfftt..,,  TTaattaabbáánnyyaa
••  SSzziigg--BBaauu  KKfftt..,,  NNaaggyykkaanniizzssaa
••  VVáárroossééppííttôô  22000055  KKfftt..,,  NNaaggyyggyyiimmóótt
••  FFiisscchheerr--BBaauu  KKfftt..,,  NNyyeerrggeessúújjffaalluu
••  ÁÁccss--BBaauu  11998888  ÉÉppííttôôiippaarrii  KKfftt..,,

TTaakkááccssii
••  VVaasséépp  KKaalloorr  KKfftt..,,  SSzzoommbbaatthheellyy
••  WWeeiinnbbeerrgg  ’’9933  KKfftt..,,  SSáárroossppaattaakk
••  KK..  VV..  ÉÉppííttôôiippaarrii  KKfftt..,,  BBeerreennttee
••  GGrraabbaarriiccss  KKfftt..,,  DDuunnaaúújjvváárrooss
••  SSzzeegglleettkkôô  ’’9911  KKfftt..,,  SSáárrbbooggáárrdd
••  SSttrraanngg  RRtt..,,  BBéékkééssccssaabbaa
••  ÁÁVVMM  KKfftt..,,  SSzzoollnnookk
••  HHuunnéépp  UUnniivveerrssaall  ZZrrtt..,,  DDeebbrreecceenn
••  AAqquuaa--SSzzeerr--SSzzoollgg  BBtt..,,  DDeebbrreecceenn
••  CCssôôfféémmsszzeerr,,  DDeebbrreecceenn
••  GGoorrddiiuusszz  ZZrrtt..,,  BBuuddaappeesstt  
••  SSiivvaa  MMoonntt  KKfftt..,,  BBuuddaappeesstt
••  ÉÉppsszzeerr  PPaannnnóónniiaa  KKfftt..,,  BBuuddaappeesstt
••  AASSAA  ÉÉppííttôôiippaarrii  ZZrrtt..,,  BBuuddaappeesstt
••  PPrreettzz  MMoozzaaiikk  KKfftt..,,  SSzzéékkeessffeehhéérrvváárr



Capital Square: az
elsô HOCHTIEF-ház
Budapesten*
Célegyenesbe fordult a Váci út 76. szám alatt épülô
Capital Square irodaház építése. A Váci úti üzleti
folyosó meghatározó új irodakomplexumát 
a HOCHTIEF Development Hungary fejleszti. 
A cég a különleges, „A” kategóriás épülettel
látványosan teszi le névjegyét a fôváros irodapiacán.  

* A cikk szerzôje a HOCHTIEF Development Hungary Kft.
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FEJLESZTÉS GLOBÁLIS

HÁTTÉRREL

A HOCHTIEF egyike a világ ve-
zetõ nemzetközi építési szolgálta-
tóinak. 52 ezer alkalmazottjával és
a 2007-es üzleti évben elért 16,45
milliárd eurós forgalmával a világ
minden fontos piacán jelen van.
Szolgáltatásaival végigkíséri az
infrastrukturális projektek, ingat-
lanok és telkek teljes életciklusát a
fejlesztéstõl az építésen és kapcso-
lódó szolgáltatásokon át a kon-
cessziókig és az üzemeltetésig.
Fejlesztési divíziója, amely a
HOCHTIEF Projektentwicklung
(HTP) nevet viseli, több mint 15
éve fejleszt, kivitelez és értékesít
ingatlanprojekteket Németország-
ban és külföldön. Elsõsorban a
belvárosi, vagy a városközpontok-
hoz közeli fekvésû iroda- és hotel-
ingatlanokra összpontosít, de biz-
tosan mozog a kiskereskedelmi és
logisztikai ingatlanok, vagy éppen
az ápolási intézmények ingatlanai-
nak szegmensében is. A HTP nem
gyûjt saját ingatlanportfóliót, arra
törekszik, hogy projektjeit a lehe-
tõ legkorábban végbefektetõnek
adja el.
A 2005-ben alapított HOCHTIEF
Development Hungary (HTD) 
ennek a HOCHTIEF Projektent-

wicklungnak a magyar leányválla-
lata. A HTD az anyavállalat filozó-
fiájához híven a magyar fõváros-
ban is reprezentatív irodaprojektek
megvalósításában gondolkodik, 
s fõként az ígéretes várostervezési
távlattal és jó közlekedési kapcso-
latokkal rendelkezõ, például a 
város fõútvonalai mentén elhe-
lyezkedõ területek iránt érdeklõ-
dik. A HTD elsõ referenciamunká-
ja minden tekintetben illeszkedik
ahhoz a minõségi, nagyon szelek-
tív fejlesztõi felfogáshoz, amely glo-
bálisan sikerre vitte a HOCHTIEF
projektjeit, s amelyre hazánkban is
érzékelhetõen pozitívan reagál a
befektetõi és bérlõi kör.

BIZTOS ALAPOKON

A Capital Square-beruházás sike-
réhez adva vannak a legfontosabb
alapfeltételek: az épület kitûnõ 

elhelyezkedése, magas építészeti
kvalitásai és a fejlesztés biztos fi-
nanszírozási háttere.
A Váci úti folyosó Budapest egyik
legdinamikusabban fejlõdõ üzleti
övezete. Számos jelentékeny nagy-
vállalat helyezte ide székhelyét,
látványos, új épületekkel fokozva
a terület üzleti vonzerejét. Az „iro-
dafolyosó” a városközponttól
északra helyezkedik el, közel 
a kormányzati intézményekhez és
a banki központokhoz, gyors elér-
hetõséget biztosító közvetlen met-
ró- és buszcsatlakozással. A Váci
utat remek adottságai az elmúlt
évtizedben az egyik legvonzóbb

budapesti irodaövezetté tették, 
fõként a nagyobb területigényû
bérlõk számára.
A különleges helyszínhez pe-
dig különleges épület dukál. 
A HOCHTIEF elsõ magyar fej-
lesztési projektjének tervezésére a
Finta és Társai Építész Stúdiót
kérték fel. Az iroda nevéhez repre-
zentatív fõvárosi épületek fûzõd-
nek, ráadásul részt vettek a hely-
szín korábbi rendezési tervének
kidolgozásában is, így helyisme-
rettel is rendelkeztek. A tervezõk
azt is világosan értették, hogy az
építészet minõségének is a Capital
Square megkülönböztetését kell
szolgálnia.
A tervek olyan meggyõzõen sike-
rültek, hogy a Capital Square-pro-
jektet azon melegében, a tervezõ-
asztalról meg is vásárolta az oszt-
rák CA IMMO International
befektetési csoport. Az irodaház
összesen 71 millió eurós beruhá-
zással készül, ebbõl 32 500 m2 bé-
relhetõ irodafelületet hoznak létre,
valamint háromemeletnyi mélyga-
rázst, összesen 640 férõhellyel.

TÁVOL A SABLONOKTÓL

A Capital Square két tervezõjének
– Guczogi Györgynek és Halvaksz
Mónikának – egyik feladata tehát
az volt, hogy gondoskodjanak a
ház megkülönböztethetõségérõl,
felismerhetõségérõl és a környe-
zettel kialakítható minél intenzí-
vebb kapcsolatáról.

Projekt
7. oldal
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Terveikben eltávolodtak a környék-
re jellemzõ sematikus formáktól, 
a hasábalakzattól a külsõ megjele-
nésben és a használati módban is.
Lényegében hat, egyforma L alakú
egységre osztották az alapterü-
letet, melyek egyenként rendel-
keznek a szükséges gépészettel, 
lépcsõházakkal és bejáratokkal,
miközben nem közvetlenül az ut-
cáról, hanem a fedett és a hosszan-
ti tengely mentén átjárható belsõ 
udvarokból nyílnak. A tornyok ha-
tározzák meg az egész tömeg fõ 
karakterét, a ház jellegzetes kon-
túrját, és teszik már messzirõl 
észrevehetõvé az irodaépületet.
Ráadásul ez az elrendezés több
természetes fénnyel elárasztott fe-
lületet is biztosít a belsõ térben.
Az átrium jellegû belsõ udvarok
természetes találkozási pontot is
kínálnak majd az itt dolgozóknak
és vendégeiknek.
A hullámzó tetõvonal és a Váci út
felõli oldalon elõreugró rész fölé
messze kinyúló, áttört, bordás
„elõtetõ” a környék hatvanas
években tervezett, modernista stí-
lusú lakóházaira és szolgáltató-
építményeire utal, s hasonló ösz-
szefüggés indokolja a külsõ bur-
kolat – egy Magyarországon még
viszonylag ritkán használt anyag –
kiválasztását is. A belül üreges
égetett kerámiaelemek a dekoratív
funkción túl javítják a hõszigete-
lés hatásfokát, s e megoldás révén
a tervezõk szakíthattak a sablonos
mûkõ-, illetve a különféle beton-
üveg kombinációkkal.

A gépészeti tervek, látványtervek
és az épületben már látogatható
mintairoda tanúsága szerint a Ca-
pital Square építészeti tervében
megmutatkozó kvalitás, a neveze-
tes „A” kategória jellegzetességei
tükrözõdnek majd az irodaház infra-
strukturális kialakításában, az épü-
letgépészetben, a belsõépítészeti
megoldásokban és a komplexum
által kínált szolgáltatásokban is. 

ÉPÍTÉSI DIMENZIÓK

A HOCHTIEF Development Hun-
gary úgy döntött, hogy a Capital
Square építési munkálatai során
nem bíz meg generálkivitelezõt,
hanem maga folytatja le a tárgya-
lásokat az egyes területekért pá-
lyázó kivitelezõkkel, s maga irá-
nyítja és felügyeli a munkát. Az
intenzívebb menedzselést igénylõ
megoldás révén a fejlesztõ minden
részterületen nagyobb biztonság-
gal garantálhatta az épület magas
minõségû kivitelezését a befektetõ
és a bérlõk számára.
A Capital Square legfontosabb 
kivitelezõi – a teljesség igénye

nélkül – a PORR, az ÉPI, az Alufe
és a KÉSZ lettek. Az általuk el-
végzett munka dimenzióit jól mu-
tatja, hogy a szerkezetkész épület
hozzávetõleg 24 000 m3 (60 000
tonna) betont tartalmaz, mintegy 
3600 tonna beépített betonacéllal.
Az építés során 130 000 m2-nyi
zsaluzásra került sor (vagyis ha-
vonta 14 600 m2-nyire).

LAKCÍME: CAPITAL SQUARE

A Capital Square elsõ ütemét 2009
márciusában, a másodikat július-
ban adják majd át, de az ingatlan
három bérlõt már szerkezetkész
állapotában megnyert magának.
Idén tavasszal a Capital Square-be
költöznek az ELMÛ leányvállala-
tai, az UniCredit Bank új bankfi-
ókja, és a Coffeeshop Company
negyedik budapesti kávézója. Az
ELMÛ összesen 4000 négyzetmé-
tert vesz bérbe, amelybõl 3600
négyzetmétert az elsõ és második
emelet irodafelületei tesznek ki,
400 négyzetmétert pedig a kap-
csolódó ügyfélszolgálat helyisé-
gei. Az új székhely lehetõvé teszi,

hogy az ELMÛ egyes szervezeti
egységeinél javuljon a felületek
kihasználásának hatékonysága, és
csökkenjenek a társaság költségei.
Második bérlõként az UniCredit
Bank bõvíti fiókhálózatát Buda-
pest e stratégiai pontján. Számuk-
ra a helyszín kiválasztásában elsõ-
sorban a kitûnõ közlekedési kap-
csolatok szempontja volt döntõ. 
A 160 m2-t lekötõ Coffeeshop
Company a metró kijáratával
szemben, az épület Dráva utca–
Váci úti sarkán nyit kávézót, ki-
szolgálva nemcsak az irodaház al-
kalmazottait, de a környék járóke-
lõit is.
Az irodaház továbbra is elsõsor-
ban olyan bérlõkre számít, akik-
nek magas minõségi elvárásaik
vannak, érkezzenek akár az IT, 
a bank-, vagy éppen az FMCG-
szektorból. A Capital Square aktí-
van képes alkalmazkodni a bérlõi
igényekhez, különösen ami a terek
gazdaságos kihasználását illeti. 
Sven Göller, a HTD ügyvezetõ
igazgatója szerint a projekt straté-
giai jelentõsége abban is áll, hogy 
a vállalat „a Capital Square-rel le-
tette névjegyét Budapesten, és lát-
ványosan megmutatta hozzáérté-
sét. Ezt pedig a piac nagyon pon-
tosan érzékeli”. Rainer Eichholz,
a HOCHTIEF Projektentwicklung
ügyvezetõ igazgatója már a jövõ
perspektíváira figyelmeztet: „Ma-
gyarországi terveink nagyon biz-
tatóan alakulnak. A Capital Square
befejezése után újabb projektek-
nek látunk neki.”
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E z az új, 6 kg osztályú kom-
bikalapács a Hilti 40 évi fej-

lesztési tapasztalatát felhasználva
készült és célja, hogy erõteljes,
sokoldalúan alkalmazható társként
szolgálja a villanyszerelõ és épü-
letgépész szakembereket a napi
feladatok megoldása során.

TELJESÍTMÉNY ÉS SOKOLDALÚSÁG

Köszönhetõen a nagy teljesítmé-
nyû, 1200 W-os motornak, a 7,0 J
erejû ütésnek, amellyel percenként
2785 alkalommal sújt le a meg-
munkálandó felületre, ez a készü-
lék kiemelkedõen hatékony mun-
kavégzést biztosít, legyen szó 
18–30 mm átmérõjû furatokról,
akár 90 mm átmérõjû falátvezeté-
sek készítésérõl, vagy különféle
vésési munkákról még a legkemé-
nyebb betonban is.
Ugyanakkor a TE 60-as kom-
bikalapácsok rugalmasan alkal-
mazkodnak az építõipari anyagok
széles köréhez, ahol a minõségi
munkavégzés érdekében elvárt en-
nek a hatalmas erõnek a megszelí-

dítése: a készüléken található elekt-
ronikus teljesítménycsökkentõ
funkció bekapcsolásával a felére
mérsékelt ütéserõ és fordulatszám
a törékeny anyagokban is roncso-
lásmentes, precíz munkavégzést
biztosít. Szintén a sokoldalú alkal-
mazást szolgálja a készülék ütés
nélküli fúrás-funkciója, amelynek
választásával az elektronika auto-
matikusan 720 fordulat/percre 
növeli a teljesítményt, így ezzel 
a géppel a nagy fordulatszámot
igénylõ fém és fa megmunkálása
sem jelent problémát. Ebben az
üzemmódban nyílik lehetõség a
száraz gyémánt dobozfúrók (PCM-
szerszámok) használatára is, ame-
lyek a villanyszerelõ szakemberek
mindennapi munkájához nyújta-
nak professzionális segítséget,
mert egyáltalán nem roncsolják az
üreges tégla szerkezetét, így pre-
cíz furatkészítést tesznek lehetõvé.
Összefoglalva: ez a gép a Hilti szé-
les szerszám- és tartozékválaszté-
kával együtt olyan sokoldalú, 
mint egy svájci bicska. De ez csak
az egyike a készülék számos elõ-
nyének.

EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS NAGYOBB

NAPI TERMELÉKENYSÉG

A teljesítmény és a sokoldalúság
mellett számunkra ugyanennyire
fontos, hogy a szakemberek
egészséges környezetben, bizton-
sággal használhassák ki a készü-
lék által nyújtott segítséget. A Hilti
a kombikalapácsokban egyedülál-
ló és világhírû ATC (active torque
controll = aktív forgatónyomaték-
szabályozás) felhasználóvédelem-
mel ellátott gépeiben az intelligens
elektronika a fúrószár megszoru-
lásakor a másodperc törtrésze alatt
kikapcsolja a motor forgását, ezál-
tal védve a felhasználó testi épsé-
gét és tehermentesítve a készülé-
ket. Az ATC kiegészítõ védelem-
hez hasonlóan a készülékbe épített
aktív vibrációcsökkentés (AVR) is
a biztonságos munkavégzést szol-
gálja, amely a felhasználó egész-
ségének megóvása mellett na-
gyobb napi termelékenységet tesz
lehetõvé. Ha mindez már önmagá-
ban is elég lenne, a Hilti nem éri
be ennyivel: a mélységütközõre
csatlakoztatható TE DRS-S porel-
szívó rendszernek köszönhetõen
még zárt térben is pormentes,
egészséges munkakörnyezetben
dolgozhatnak Ügyfeleink.

ÉLETTARTAM ÉS GONDOSKODÁS

Bár a mai Hilti-gépek mûanyag
borításúak, fontos tudni, hogy a
felszín alatt a korábbi legendás 
TE 72-es gépeknél megszokott
fémház húzódik meg. Ennek oka,
hogy az elmúlt 20 év során a gé-
pek teljesítménye több mint más-
félszeresére nõtt, így a tökéletes
hûtésrendszer kulcsfontosságú a

megbízhatóság szempontjából.
Emellett a mai, modern gépek
olyan technikai újításokat is tartal-
maznak, mint az üzemóra-szám-
láló, illetve a magas viszkozitású
olajkenés és a kettõs porvédelem,
amelyek ezeket a csúcsteljesítmé-
nyû gépeket igazán tartóssá teszik.
Mint minden Hilti géphez, a TE 60
kombikalapácsok vásárlásakor is
automatikusan jár az Életre szóló
szolgáltatás. A Hilti egy minden
részletre kiterjedõ prémiumszol-
gáltatást biztosít a készülékekhez,
amelynek keretében a vásárlástól
számított elsõ két évben teljes
mértékben ingyenes a gép javítá-
sa, karbantartása, beleértve a for-
gó, kopó alkatrészeket is. Az elsõ
két, költségmentes évet követõen
sem kell egyre emelkedõ üzemel-
tetési költségekkel számolni, mert
a Hilti gépei magas minõségének
tudatában a gépek teljes élettar-
tamára korlátozta az egyszeri javí-
tási költségeket.
Több mint 40 éve a Hilti nap mint
nap jelen van az építkezéseken,
ahol termékeinket ténylegesen
használják, így tisztában vagyunk
vele, hogy Ügyfeleink értékes ter-
melõeszközöket és hatékony meg-
oldásokat várnak el tõlünk a napi
munkavégzéshez. 

A legbiztonságosabb
sokoldalúság

AAzz  úújj  HHiillttii  TTEE  6600--AATTCC  AAVVRR  kkoommbbiikkaallaappááccss  mmaaggááttóóll  éérrtteettôôddôôeenn  nnyyúújjttjjaa  mmiinnddaazztt  aa  tteelljjee--
ssííttmméénnyytt  ééss  ssookkoollddaallúú  aallkkaallmmaazzhhaattóóssáággoott,,  aammii  aa  nnaappii  mmuunnkkááhhoozz  sszzüükkssééggeess  ééss  eezzeenn--
ffeellüüll  aakkttíívvaann  óóvvjjaa  aa  ffeellhhaasszznnáállóó  eeggéésszzssééggéétt  iiss..
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Hilti Flottamenedzsment

Kombikalapács
Hilti TE 60-ATC AVR

420 Ft



Új termék
10. oldal

LENYÛGÖZÕ TELJESÍTMÉNY ÉS

ALKALMAZÁSI SZABADSÁG

Elég az egyik új elektromos gyé-
mánt darabológéppel a munkate-
rületre felvonulni, s máris az ösz-
szes építõipari alapanyag helyben
vágható, darabolható. A készülé-
kek által kínált alkalmazási sza-
badság helyszíntõl függetlenül
változatos anyagmegmunkálást
tesz lehetõvé, mindezt vízhaszná-
lat nélküli száraz üzemben.
Alkalmazási területei közé tarto-
zik különbözõ falazóanyagok, 
betonelemek, térkövek, szegély-
kövek, gránittáblák méretre és for-
mára vágása, elõkészítõ vágások,
dilatációk, szegélyezések, hor-
nyok készítése, betonban, vasalt
betonban, téglában.
Kiválóan használhatóak olyan
nagy igénybevételû munkákra is,
mint ajtók, ablakok kivágása fal-
ban, födémben, szélesítések, kor-

rekciók végzése, illetve bontási
munkálatok.
Mindez, nem mellékesen, fárad-
ságmentesen és nagy biztonság-
ban végezhetõ.
A két, egyedülálló tervezésû és for-
májú készüléket a cég professzio-
nális használatra alkotta. Változa-
tos kiegészítõivel – mélységütközõ,
gyorsszorító anya, horonyvágó
burkolat – és tartozékaival a leg-
komolyabb felhasználói igények-
nek is megfelelnek.

DUPLÁZZA MEG

A VÁGÁSMÉLYSÉGET, FELEZZE

MEG A VÁGÁSRA FORDÍTOTT IDÕT!

A két készüléknél egyszerûen és
pontosan beállítható az alkalma-
zásnak vagy az alapanyagnak
megfelelõ vágásmélység a védõ-
burkolat és a mélységütközõ segít-
ségével, így gyors és precíz a vá-
gás, darabolás, horonykészítés.

A hagyományos sarokcsiszolókkal
(tárcsaátmérõ 230 mm-ig) maxi-
málisan 60 mm mélységig lehet
dolgozni. Az új DCH 230 daraboló-
gép ugyanazzal a tárcsaátmérõvel
már 85 mm-t képes teljesíteni,
nem beszélve az egyedülálló
DCH 300 készülékrõl, amely 
120 mm vágásmélységig teljesít,
azaz kétszeresét az általánosan
használt darabológépekének, ki-
emelkedve ezzel így versenytársai
közül.

EGYSZERÛEN KEZELHETÕ

A jó munka alapja egy hatékony és
biztonságos gép. Mindez megtes-
tesül az új darabolókészülékek-
ben, mert tervezésükkor ezeket a
szempontokat a cég maximálisan
figyelembe vette.
A hátsó markolat tengelye egy vo-
nalba került a vágólap tengelyé-
vel, ezáltal a gép sokkal könnyeb-
ben vezethetõ, pontosabb vágást
lehet készíteni. Mivel kisebb rá-
nyomási erõ szükséges, így a
használata is biztonságosabb, nem
beszélve, hogy a vágólap is távo-
labb került a felhasználótól. 
Az állandó vágásteljesítményrõl,
az egyaránt 2,6 kW teljesítményû
motor és a Smart Power™ gon-
doskodik. A Smart Power™  telje-
sítményszabályozó a fellépõ ter-
heléshez állítja be a gép erejét, így
garantálva az állandó fordulatszá-
mot és vágásteljesítményt a legke-
ményebb anyagokban is. 

Az alacsony vibráció miatt a DCH
elektromos darabológépekkel még
a hosszabb munkavégzés sem lesz
fárasztó, a vágás pedig könnyebb,
mint valaha.

ÉRTÉKTÖBBLETÜK

„TISZTÁN LÁTSZIK” 
A mai kor követelményei, elõírá-
sai az építõiparban a munkahelyi
környezetvédelem tekintetében ki-
terjednek mind gépre és szerszám-
ra, de még inkább annak használó-
jára. 
A cég új készülékeivel valódi por-
mentes munkavégzés végezhetõ a
tökéletes porelvezetés eredménye-
ként (elszívókészülék használata
esetén), védve a felhasználót, a gé-
pet és a munkakörnyezetet.  
Használatukkal az adott munka-
végzés és a terület láthatósága is
folyamatosan garantált, így keve-
sebb a takarításra fordított idõ,
gyorsabb és kényelmesebb a mun-
kavégzés. 
Rendszerben gondolkodva: a Hilti
készülékei kiemelkedõ szolgálta-
tást nyújtanak, értéktöbbletük pe-
dig mindennap, mindenhol elõtûnik.
További információ: 
www.hilti.hu 

Pormentes vágás,
akár 120 mm 
vágásmélységig

TTaalláánn  mméégg  ssoohhaa  nneemm  vvoolltt  eennnnyyiirree  eeggyysszzeerrûû  ééss  bbiizzttoonnssáággooss  aa  kkéézzii  ddaarraabboollááss,,  mmiinntt  aazz
aa  HHiillttii  kkéétt  úújj  kkéésszzüülléékkéévveell  lleehheettssééggeess..  AA  kkéézzbbee  ssiimmuullóó  mmaarrkkoollaattookk  ééss  aa  kkiivváállóó  ssúúllyyeell--
oosszzllááss,,  kkéénnyyeellmmeess,,  kkiieeggyyeennssúúllyyoozzootttt  vváággáásstt,,  aazz  úújj  ggyyéémmáánnttttáárrccssaa--vváállaasszzttéékk  ppeeddiigg
bbáámmuullaattooss  hhaattéékkoonnyyssáággoott  eerreeddmméénnyyeezz..
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Hilti Flottamenedzsment

Gyémánt darabológép
Hilti DCH 300

234 Ft
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VÁGÁSRA TERMETT

Az akkumulátorról mûködõ kard-
fûrészek felhasználóinak száma az
utóbbi idõben ugrásszerûen meg-
növekedett. Mivel alkalmazásuk
legtöbbször helyszíni szerelése-
ken, bontási munkáknál történik,
ezért nagy elõny, ha a gép a háló-
zati áramforrástól függetlenül mû-
ködtethetõ. Az új WSR 36-A
kardfûrész sokrétû alkalmazási le-
hetõségét bizonyítja, hogy a fa-
anyagok darabolásától és bontási
munkáktól kezdve egészen a fém-
profilok, csövek, illetve acélleme-
zek vágásáig számtalan mûvelet
elvégezhetõ vele. Természetesen
ehhez a megfelelõ fûrészpenge ki-
választása is feltétel, ami a Hilti
széles szerszámkínálatából köny-
nyen megoldható. A fûrészpenge
cseréje szerszám nélkül, gyorsbe-
fogó rendszerrel történik, a befogó-

tokmány kialakítása pedig lehetõ-
vé teszi, hogy a fûrészlap 180 fok-
ban elforgatható legyen. Ennek
nehezen hozzáférhetõ helyeken
van jelentõsége, mivel ezáltal a
gép ugyanabban a helyzetben ké-
pes függõleges vágások elvégzésé-
re is.
A hálózati készülékek teljesítmé-
nyével vetekedõ újdonság ideális

gép lehet a magas- és mélyépítõk,
homlokzatszerelõk, gépészek, vil-
lanyszerelõk vagy az ipari szolgál-
tató vállalkozások mindennapjaiban. 

MEGBÍZHATÓSÁGBAN MÁR

BIZONYÍTOTT

Robusztus, hosszú életû konstruk-
ció és vágási csúcsteljesítményt
lehetõvé tevõ kiforrott motortech-
nológia az a két lényeges követel-
mény, aminek az új Hilti kardfû-
rész maximálisan eleget tesz. 
A tartós használat során azonban
kitûnik tökéletes ergonómiájával
és kiemelkedõ kezelhetõségével
is. A WSR 36-A kényelmes hasz-
nálatáról a puha, gumírozott, 
D alakú markolat gondoskodik, a
fokozott biztonságot és az optimá-
lis kezelhetõséget a fokozatmente-
sen állítható teljesítményszabályo-
zás garantálja. 

A maximális erõ optimális ellenõr-
zése érdekében a WSR 36-A-nál
is beépítésre került a Hilti egyedi
rezgéselnyelõ rendszere. A kardfû-
részeknél gyakran fárasztó vibrá-
ciót az AVR aktív rezgéscsillapítás
veszi fel. Az egyértelmûen érezhe-
tõ eredmény a hideg fejjel számo-
lókat is meggyõzi: a minimális
rezgés fáradságmentes munkavég-
zést tesz lehetõvé a tartós haszná-
lat során, és így kényelmes módon
megnõ a napi munkateljesítmény.
A készülékek mellett a Hilti a tar-
tozékok, szerszámok széles vá-
lasztékát kínálja az építõipar profi
szakembereinek. 
További információ: 
www.hilti.hu

GYORSABB FELTÖLTÉS, NAGYOBB

KAPACITÁS, HOSSZABB ÉLETTARTAM

Lítium CPC akkumulátoros kis
gép-építõipari szettjeinkben min-
den szakma megtalálja az ideális
gépkombinációt. Ez az igényes
rendszer univerzális töltõt, lítium-
ion akkumulátorokat, 36 voltos
TE 6-A fúrókalapácsot, kiemelke-
dõ teljesítményt biztosító könnyû,
14,4 voltos SF 144-A fúró/csavar-
behajtót, SFH 144-es ütvefúró/csa-
varbehajtót, és a SID 144-A/SIW
144-A ütvecsavarozót foglal ma-
gába. Csomagjaink az öt gép kü-

lönbözõ variációit tartalmazzák. 
A legkedvezõtlenebb munkakörül-
mények között töretlen teljesít-
ményt biztosító akkumulátoros
gépeit a Hilti egyedülállóan Életre
szóló szolgáltatásban részesíti,
ami két év teljes költségmentessé-
get biztosít az akkumulátorokra, a
töltõre és a hibás alkatrészekre.

MEGBÍZHATÓ DRÓT NÉLKÜLI

TELJESÍTMÉNY

Ha meg akarnak szabadulni a zsi-
nórtól, olyan szerszámokra van
szükségük, amelyekben igazán

Készen áll, amikor 
szükség van rá!

TTeelljjeess  mmoobbiilliittááss  ééss  hháállóózzaattii  tteelljjeessííttmméénnyy,,  mmiinnddeezz  eexxttrraa  ssúúllyyffeelleesslleegg  nnééllkküüll..  AA  HHiillttii  úújj  3366
vvoollttooss  kkaarrddffûûrréésszzee  aa  ffeellhhaasszznnáállááss  kkoorrllááttllaann  sszzaabbaaddssáággáátt  hhoorrddoozzzzaa  mmaaggáábbaann..  
FFeellvvéérrtteezzvvee  aa  LLii--IIoonn  aakkkkuummuullááttoorrooss  tteecchhnnoollóóggiiáávvaall  ééss  aa  HHiillttii  eeggyyeeddii  cceellllaavvééddeellmmii  rreenndd--
sszzeerréévveell  ((CCPPCC)),,  mmiinnddiigg  mmuunnkkáárraa  kkéésszz,,  aammiikkoorr  ccssaakk  sszzüükksséégg  vvaann  rráá..
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Hilti Flottamenedzsment

Akkum. kardfûrész
Hilti WSR 36-A Li-Ion

157 Ft

megbízhatnak. A Hilti CPC meg-
bízhatóságának egyik eszköze az
elektronika, amely védi a rend-
szert a hibás használat által okoz-
ható károsodással szemben. Az
egyedi cellavédelem egyenként
véd minden cellát az erõs kisülés,
a túltöltés és a túlmelegedés hatá-
saitól. Így és csakis így minimali-
zálható az akkumulátorra gyako-
rolt igénybevétel, miközben opti-
mális teljesítményt és négyszer
hosszabb élettartamot nyerünk,
mint a hagyományos akkumuláto-
rok celláiból. 

TÖLTÉSÁLLAPOT-JELZÕ LED-EK

A Hilti Lítium CPC akkumuláto-
rok LED töltési állapotjelzõ kijel-
zõvel rendelkeznek. Ezért bármi-
kor ellenõrizni tudjuk az „energia-
forrásunk” szintjét, így sohasem
hagy minket áram nélkül.

Hilti Li-Ion-os akkumulátoros
csomagok



Új termék
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A liechtensteini rögzítés-
technikai szakértõk meg-

vizsgáltak számos, forgalomban
lévõ 8 mm átmérõjû tokrögzítõ
éket – az elhelyezési lépésektõl a
feszítési teljesítményig mindent
analizáltak –, és hosszas tervezés
és tesztelési folyamat elvégzése
után elõálltak néhány meggyõzõ
újítással. Az új HRD-U8 tokrögzí-
tõ ék számos nyilvánvaló elõnnyel
bír. A dûbel az összes alapanyag-
ban és minden felhasználási körül-
mény között biztonsággal használ-
ható. Egy olyan új fejlesztésû 
„3 szakaszú csavarral” látták el,
mely két különbözõ menetemelke-
dést egyesít magában.
1. fázis: A durva menet eredmé-
nyezi a maximális behajtási sebes-
séget.

2. fázis: A csavar behajtása során
a finomemelkedésû menet egyen-
letesen szabályozza a feszítést. 
A behajtási folyamat végén a meg-
növekedett ellenállás jelzi a meg-
felelõ elhelyezést és a biztos tartó-
érték elérését.
3. fázis: Az újratervezett csavar
geometriájának köszönhetõen a
dûbel rendkívül biztos tartást
eredményez és kiváló alkalmazást
biztosít még az olyan aggasztó
alapanyagokban is, mint az üreges
tégla.
A HRD-U8 tokrögzítõ ék az elsõ
olyan mûanyag dûbel, mely 
rendelkezik ETAG (European
Technical Approval Guidelines)

elõírás szerint bevizsgált tanúsít-
vánnyal. Minden egyes mûszaki
paraméter külsõ intézet által sza-
vatolt, biztonságos felhasználást
tesz lehetõvé. A HRD-U8 külsõ
része erõs, magas minõségû polia-
midból készült, emiatt széles hõ-
mérséklet-tartományban (–10 °C –
+40 °C) is használható. Ideális al-
kalmazás olyan könnyû rögzítési
munkáknál, mint például ajtótok-
rögzítés, faléc és könnyûfém pro-
filok felrögzítése. A dûbelt termé-
szetesen nem helyezhetjük el furat
nélkül. Ezért kínálja a Hilti e ter-
mék mellé a nagy hatékonyságú
TE 6-A vezeték nélküli fúrókala-
pácsot az új, rendkívül könnyû és

hosszú élettartamú akkumulátorral
és a tökéletesen illeszkedõ TE-
C3X fúrószárral. A Hilti SF 151-A
csavarbehajtó másrészrõl ideális
szerszám a csavarok behajtásához.
Ahogy az összes Hilti szerszámnál
már megszokott, ezen két szer-
szám használatát is a Hilti egye-
dülálló Életre szóló szolgáltatásá-
val együtt élvezheti.

A r a -
gasztá-

sos technológia,
mint átfogó, sokoldalú
rögzítési módszer egyre el-
terjedtebb nemcsak a nagyfel-
használók körében, hanem a ki-
sebb vállalkozások esetében is,
amikor nem feltétlenül szerkezeti
elem rögzítése a feladat, de meg-
bízható rögzítést kívánnak létre-
hozni. Sok esetben nem indokolt a

HIT ragasztóhabarcsok által nyúj-
tott értéktöbblet – pl. széles körû
bevizsgálás, mérnöktanácsadás,

helyszíni húzópróba –, hanem
egyszerûbb, könnyen
kezelhetõ, sokoldalúan
felhasználható meg-

oldásra van szükség.
Ezen igényeket
elégíti ki a HFX
elnevezésû egyté-

gelyes ragasztó,
mely a hagyományos

sziloplaszt-adagolóval is kompati-
bilis.
A HFX egy olyan kétkomponensû
vegyi ragasztó, mely a legtöbb faj-
ta alapanyag esetén alkalmazható.
Nem szükséges különbözõ rögzí-

tõelemek raktározása, egy ragasz-
tóval számos rögzítési feladat
megoldható akár betonról, tömör
vagy üreges tégláról legyen szó.
Rossz minõségû alapanyagok ese-
tén is biztonságos rögzítési pont
hozható létre. Felhasználási tulaj-
donságait kifejezetten a könnyû és
közepes terhelésû alkalmazások-
hoz tervezték. A tubus felhaszná-
lása elõtt nincs szükség semmi-
lyen elõkészületre, a tubus önfel-
nyitó rendszerének köszönhetõen
a ragasztó gyorsan és kényelme-
sen adagolható. A terméket két ke-
verõszárral, merev tubusban szál-
lítjuk a többszöri felhasználásra is
gondolva. További elõnye, hogy 
a ragasztó szinte szagtalan, ez ké-

nyelmes felhasználást tesz lehetõ-
vé beltérben is, ezáltal nincs szük-
ség a helyiség teljes átszellõzteté-
sére a munka elvégzése közben. 
A legkényelmesebb felhaszná-
lás eléréséhez az MD 300, illet-
ve a CS201P adagolókészülékeket
ajánljuk.

Az érezhetô különbség
AAzz  úújj  „„33  sszzaakkaasszzúú  ccssaavvaarr””  rrööggzzííttééssii  ttuullaajjddoonnssáággaaii  sszzáámmooss  sszzaakkeemmbbeerr  ffiiggyyeellmméétt  ffeellkkeell--
tteettttee..  AA  rrööggzzííttôôeelleemm  eeggyyiikk  nnaaggyy  eellôônnyyee  aa  ccssaavvaarroonn  ttaalláállhhaattóó  kkéétt  kküüllöönnbböözzôô  mmeenneetteemmeell--
kkeeddééss,,  aammii  mmiiaatttt  aa  ffeellhhaasszznnáállóó  ttöökkéélleetteesseenn  éérreezzhheettii  mmiikkoorr  mmeeggffeelleellôô  aazz  eellhheellyyeezzééss  
mmiinnôôssééggee..

Univerzális felhasználás
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TE-C3X 
FÚRÓSZÁRAK
A LEGJOBB MEGOLDÁS ÉS

TARTÓS TELJESÍTMÉNY

VASALT BETONBAN

A TE-C3X fúrószár egye-
dülálló mérnöki fejlesztés
eredménye, amely számos,
különleges mûszaki tar-
talma egyedülálló tartós-
ságot és gyors munkavég-
zést tesz lehetõvé az
egyik legjellemzõbb épí-
tõanyagban.
A hatékony és professzio-
nális fúrás fejben kezdõ-
dik, ezért a TE-C3X fú-
rószárak „használják a fe-
jüket”: az innovatív, egy
darabból álló X-fej-kiala-

kítás és a kiváló hõelvezetés na-
gyobb ellenállást és kisebb törési
kockázatot nyújt még betonvassal
történõ találkozás esetén is. Mind
a négy vágóélbõl kiindul egy ki-
hordóspirál, ami tökéletes törme-
léktovábbítást nyújt, így a lassabb
kopásnak köszönhetõen a szer-
szám élettartama és fúrásteljesít-
ménye több mint kétszerese a pia-
con kapható, standard fúrószárak-
nak. A 12 mm-es átmérõtõl kezdve
minden fúrószáron megtalálható
kopásjelölõ, így a Hilti, a piacon
egyedülállóként még a természe-
tes kopásnak kitett fúrószerszá-
mok magas minõségére is garanci-
át vállal.
A széles termékválaszték magá-
ban foglalja az 5–16 mm átmérõ-

tartományban az egydarabos ki-
szereléseket és a sorozatfúrások-
hoz ideális 6, 12 és 24 darabos fú-
rócsomagokat, valamint az egyes
szakmák igényei szerint összeállí-
tott, vegyes átmérõket tartalmazó
fúrókészleteket. Ezen felül a 
TE-C3X fúrószárak megoldást kí-
nálnak a speciális kihívásokhoz is,
legyen szó akár 1150 mm mély,
vagy speciális 6,5/7,9/11,1 mm át-
mérõjû furat készítésérõl.

TE-C FÚRÓSZÁRAK
OPTIMÁLIS VÁLASZTÁS VASALÁS

NÉLKÜLI ALAPANYAGOKHOZ

A 2009 januárjától kapható fúró-
szárak standard megoldást jelente-
nek azokban az alapanyagokban
és alkalmazásokban, ahol kevésbé

indokolt a magas mûszaki
értékû TE-C3X fúrószá-
rak használata. Ideálisak
dûbelfuratok készítésére az
5–14 mm átmérõtartomány-
ban, javasoltan tégla-, Ytong-,
kõzet- és vasalás nélküli be-
tonfelületekre. 
A továbbfejlesztett fejhe-
gesztési eljárásnak és a kü-
lönlegesen mély, kettõs spi-
rálnak köszönhetõen tökéle-
tes a furatgeometria és a tör-
meléktovábbítás. Ez dûbel-
pontos furatokat és közel
másfélszer hosszabb élettar-
tamot nyújt a hasonló mû-
szaki tartalmú, más fúró-
szárakhoz képest ezekben
az építõanyagokban.

TE-C (SDS-PLUS) BEFOGÁSÚ

FÚRÓKALAPÁCSOK

A Hilti fúrókalapácsai kifejezetten
azoknak a professzionális építõ-
ipari felhasználóknak készülnek,
akik fokozott igénybevétellel
használják a mindennapi munká-
jukban. Célunk, hogy mindig az
ideális megoldást nyújtsuk a kü-
lönféle felhasználási területeken
felmerülõ igények teljesítésére. 
A TE 2 és TE 2-M jelû gépek a
klasszikus pisztolymarkolatos for-
mával ideálisak a függõleges irá-
nyú munkavégzéshez, 5–10 mm
átmérõjû dûbelfuratok készítésé-
hez. A Hilti további fúrókalapácsai

mind álló motoros elrendezésû, 
D markolatos kialakításúak, ame-
lyek a jobb súlyelosztás miatt ké-
nyelmesebb használatot és na-
gyobb teljesítményt nyújtanak
vízszintes irányú, oldalfali munka-
végzés esetén is. A TE 6-S jelû gé-
peket a csökkenthetõ ütéserõvel, a
TE 7-C készülékeket a könnyû ja-
vítóvésés-funkcióval láttuk el, míg
a TE 16-os család a nagyobb –
akár 16–20 mm közötti – átmérõ-
tartományban kínál kiemelkedõ
teljesítményt a felhasználónak.

Meg vagyunk gyõzõdve arról,
hogy a professzionális szakembe-
rek nem érik be kevesebbel, mint a

tökéletes megoldással. Különösen
fontos, hogy a hatékony munka-
végzésben kulcsfontosságú szere-
pet játszó gép és szerszám tökéle-
tesen egymáshoz illeszkedõ rend-
szert alkosson. Ezért a Hiltinél 
a fúrókalapácsok és a fúrószer-
számok fejlesztése, tesztelése az
elmúlt 40 évben és a jövõben is,
együtt történik. Így bátran kije-
lenthetjük: 1 Hilti gép 1 Hilti szer-
számmal egyedülállóan magas 
teljesítmény nyújt, ezért nálunk
1+1 = 3.

További információk:
www.hilti.hu

A Hilti 2009. januártól két különbözõ típusú fúrószárat kínál Partnereinek, melyek a munka intenzitását,
a megmunkálandó alapanyagokat és a felhasználói igényeket figyelembe véve a legoptimálisabb

megoldás kiválasztását teszik lehetõvé Ügyfeleink számára.

TE-C3X és TE-C fúrószárak
RRééggii  iiggaazzssáágg::  aa  mmii  ÜÜggyyffeelleeiinnkknneekk  vvaallóójjáábbaann  nneemm  ffúúrróósszzáárrrraa  ééss  ffúúrróókkaallaappááccssrraa  
vvaann  sszzüükkssééggüükk,,  hhaanneemm  ffuurraattookkrraa..  ÉÉppppeenn  eezzéérrtt  ffoonnttooss  sszzáámmuunnkkrraa,,  hhooggyy  aa  mmuunnkkaa  
eellvvééggzzééssééhheezz  sszzüükkssééggeess  ggééppeekk  ééss  sszzeerrsszzáámmookk  tteerrüülleettéénn  oollyyaann  mmeeggoollddáássookkaatt  kkíínnáálljjuunnkk,,
aammeellyyeekk  aa  mmaaxxiimmáálliiss  kkööllttsséégghhaattéékkoonnyyssáággoott,,  ééss  aa  lleeggvveerrsseennyykkééppeesseebbbb  áárr--éérrttéékk  aarráánnyytt
bbiizzttoossííttssaannaakk  PPaarrttnneerreeiinnkk  rréésszzéérree..
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A mérnöktanácsadók a Hilti
termékcsoportjai közül a

rögzítéstechnika, az épületgépé-
szeti szerelõrendszerek, a passzív
tûzvédelmi rendszerek és a szeg-
beverés (DX-technológia) terüle-
teinek szakemberei. 
A rögzítéstechnika két fõ terüle-
tén: a horgonyok és a betonacél-
beragasztás kapcsolatait méretezik
le, és a megfelelõ nemzetközi be-
vizsgálási jegyzõkönyveket mellé-
kelik ügyfeleink részére. Egyedi
rögzítések esetén, vagy ha pl. bizony-
talan alapanyagban kell rögzíteni,
helyszíni próbaterhelést végeznek,
melyrõl jegyzõkönyv készül. Eh-
hez háromféle berendezés áll ren-
delkezésre, max. 100 kN-os köz-
pontos húzóterhelés elvégzésére.
Ha szükséges a mûszaki doku-
mentációhoz, részletrajzot is ké-
szítenek a kapcsolatról.
Az épületgépészeti szerelõrend-
szerek megtervezése mérnök kol-
légáink legkomplexebb feladatai
közé tartoznak. A megrendelõvel
egyeztetve, az épület szerkezeté-
nek ismeretében meghatározzák,
hogy az egyes csöveket, csõcsor-
dákat, gépészeti berendezéseket
milyen szerelõrendszerrel, bilincs-
típussal és rögzítéstechnikai esz-
közzel kell szerelni. Helyszíni 
tanácsadással is segítenek a prob-

lémás esetekben, a szerelési útmu-
tatásokat ismertetve. Javaslatot
tesznek a csõvezetékek fixpontjai
helyzetének meghatározására, 
a fixpontterhek kalkulációja után
pedig a fixpontcsomagok és 
a csúszómegfogások típusaira.
Elemkigyûjtést, és megrendelõi
igényre a mûszaki dokumentáció-
hoz részletrajzokat is készítenek,
ill. a szükséges tanúsítványokat is
mellékelik.
Tûzvédelmi rendszereink tervezé-
sénél is lehet a mérnöktanács-
adókhoz fordulni. Ilyenkor a tûz-
védelmi elhatárolás típusára tesz-
nek javaslatot az ÉMI tûzvédelmi
bevizsgálásai alapján, majd a
szükséges anyagmennyiséget is
kiszámolják.
A direktrögzítés, azaz szegbeverés
területén szintén a mérnökök azok,
akik az egyes szegtípusok teherbí-
rását ellenõrzik a rendelkezésükre
álló adatok alapján. Kérdéses eset-
ben menetes szegek húzópróbáját
szintén el tudják végezni, majd 
a mérési eredményeket dokumen-
tálni.
A mérnöktanácsadók az építési pi-
ac legtöbb szereplõjével tartják a
kapcsolatot. A tervezõk közül leg-
gyakrabban a statikusokkal és
épületgépész tervezõkkel konzul-
tálnak, de természetesen építész-

mérnökök és szaktervezõk is for-
dulnak hozzájuk. Ez már a terve-
zés stádiumában is történhet, vagy
a kivitelezés során, valamilyen
nem várt probléma tervezõi meg-
oldása miatt. 
A kivitelezésben dolgozók közül
az elõkészítõ mérnökökkel a költ-
ségvetések összeállításában tud-
nak segíteni. De az építésvezetõk-
kel, projektvezetõkkel is szoros 
a kapcsolat, leggyakrabban a kivi-
telezés gyakorlati kérdéseiben. 
A mûszaki ellenõrök pedig legin-
kább minõségi kérdésekkel for-
dulnak mérnök kollégáinkhoz, ta-
núsítványok, bevizsgálások ügyé-
ben.
A Magyar Mérnöki Kamara 2008-
ban akkreditálta két elõadásukat:
• Hilti rögzítéstechnikai alkalma-

zások (dûbelek és szegbeverés
elmélete és gyakorlata)

• Hilti épületgépészeti és tûzvé-
delmi specialitások

A 3,5-4 órás, ingyenes elõadáso-
kért 1-1 kreditpont jár, eddig nagy
érdeklõdés és siker övezte õket. 

Honlapunkon (www.hilti.hu) min-
dig megtalálható az aktuális elõ-
adások idõpontja és helye.
A mérnöktanácsadók éves, két-
éves rendszerességgel összeállíta-
nak egy adathordozót, melyre a le-
hetõ legtöbb információt mentik.
Elkészült a Hilti Mérnöktanács-
adás DVD 2008–2009, amelyet 
térítésmentesen eljuttatunk az épí-
tési piac szereplõinek, ha jelent-
keznek érte a mérnököknél.
Ezenkívül a honlapon folyamato-
san bõvítjük és frissítjük az elérhe-
tõ mûszaki adatokat.
És mennyibe kerül mindez a ki-
emelt szolgáltatás, mérnökeink
szaktudásának felhasználása? 
Hilti-termékek alkalmazása esetén
díjmentes!

A Hilti mérnöktanácsadása
AA  HHiillttii  eeggyyiikk  kkiieemmeelltt  sszzoollggáállttaattáássaa  aa  mméérrnnöökkttaannááccssaaddááss..  HHaa  üüggyyffeelleeiinnkknneekk  mméérreetteezzeetttt,,
ttaannúússííttvváánnyyookkkkaall  rreennddeellkkeezzôô  mmûûsszzaakkii  mmeeggoollddáásstt  kkeellll  mmeeggtteerrvveezznnii,,  bbeeééppíítteennii,,  vvaaggyy  aazz  áátt--
llaaggoossnnááll  bboonnyyoolluullttaabbbb  pprroobblléémmáátt  kkeellll  mmeeggoollddaannii,,  mméérrnnöökk  kkoollllééggááiinnkk  áállllnnaakk  aa  rreennddeellkkee--
zzééssüükkrree..  

Mérnöktanácsadóink elérhetõségei:
Kondics Barnabás barnabas.kondics@hilti.com 30/688-8375

Csabai Balázs balazs.csabai@hilti.com 30/999-0024

Kaknics Balázs balazs.kaknics@hilti.com 30/560-1195



A Hilti a magas minõségi
színvonalú termékek fej-

lesztésében, elõállításában és ter-
jesztésében vezetõ szerepet betöl-
tõ vállalat, mely többletértéket kí-
nál az építõiparban és az épü-
letkarbantartás területén a profesz-
szionális vevõk számára. 
A megállapodásban az együttmû-
ködõ partnerek célként fogalmaz-
ták meg, hogy a Hilti érdekelt a
vállalati utánpótlás kinevelésében.
A Hilti célja az, hogy a BME Épí-
tõmérnöki Karával és a Budapesti
Corvinus Egyetem Gazdálkodás-
tudományi Karának marketing
tanszékével a szoros kapcsolatot

tartva idejekorán felfigyeljen a te-
hetségekre, velük a cégnél folyó
munkát megismertesse, érdeklõ-
désüket a vállalat iránt felkeltse,
és adott esetben a kiválasztott hall-
gatók kiképzését aktívan segítse,
biztosítsa gyakornoki pozíció ke-
retében. Ennek érdekében a Hilti a
kvalifikált hallgatók számára gya-
korlati és diplomamunka-elkészí-
tési helyet kínál fel, valamint
üzemlátogatásokat és hallgatói ki-
rándulásokat szervez a Hilti szer-
vezeti egységeihez. 

Az BME Építõmérnöki Kar célja,
hogy a kart az építõiparral történõ

érdekes együttmûködési projekten
keresztül még vonzóbbá tegye, az
egyetemi képzés gyakorlati vonat-
kozásait az építõipari partnerek
közremûködésével kibõvítse, és
ezáltal tartósan magas színvonalú
felsõfokú képzést biztosítson. En-
nek érdekében felel a hallgatók
tanszéki támogatásáért, biztosítja,
hogy a Hilti szakemberei a hallga-
tóknak elõadásokat tartsanak. 

A Budapesti Corvinus Egyetem
tudatosan keresi azokat az üzleti
partnereket, ahol az egyetem hall-
gatói magas színvonalú vállalati
gyakorlatot és etikus vállalati kul-
túrát ismerhetnek meg. A Marke-
ting és Média Intézet hallgatói
számára jelentõs elõny lehet, hogy
a Hilti mûködésében – ha rövid
ideig is – de aktívan részt vehetnek,
míg az oktatók megismerhetik egy
vezetõ vállalat legjobb gyakorla-
tát, s egyúttal megoszthatják tudá-
sukat a vállalat vezetõivel.

Szolgáltatás
15. oldal
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Együttmûködési megállapodás

Akkreditált szakmai programok
A 2009. évben is megrendezésre kerülnek akkreditált szakmai programjaink. Az elõadások a Magyar Mérnöki Kamara által akkreditáltak, látogatásuk 
1 kreditpontot jelent minden kamarai tag számára. A szakmai programokon való részvétel ingyenes, bárki részt vehet, aki érdeklõdik az egyes
témakörök iránt. 2009. I. félévében tervezett elõadások idõpontjai:

Jelentkezni az elõadásokra a mérnök kollégáknál lehet. Az elõadások maximális befogadóképessége 30 fõ, a jelentkezés sorrendjében történik a létszám
feltöltése. A kamarai igazolások kiállításához szükségünk lesz a kamarai azonosítókra és a lakcímekre, ezért elõzetesen megkérjük a jelentkezõktõl 
ezeket az adatokat. Az elõadások idõpontjai a www.hilti.hu honlapon is olvashatóak.

Elõadás (2009. I. félév) Idôpont Idôtartam Helyszín
Hilti épületgépészeti alkalmazások
és tûzvédelmi lezárások 2009. január 20. 9–13 óráig 1037 Budapest, Bojtár u. 58–60.

Hilti rögzítéstechnikai
specialitások 2009. január 22. 9–14 óráig 1037 Budapest, Bojtár u. 58–60.

Hilti rögzítéstechnikai
specialitások 2009. február 17. 9–14 óráig 1037 Budapest, Bojtár u. 58–60.

Hilti épületgépészeti alkalmazások
és tûzvédelmi lezárások 2009. március 17. 9–13 óráig 1037 Budapest, Bojtár u. 58–60.

Hilti rögzítéstechnikai
specialitások 2009. március 19. 9–14 óráig 1037 Budapest, Bojtár u. 58–60.

Hilti rögzítéstechnikai
specialitások 2009. április 21. 9–14 óráig 1037 Budapest, Bojtár u. 58–60.

Hilti épületgépészeti alkalmazások
és tûzvédelmi lezárások 2009. május 19. 9–13 óráig 1037 Budapest, Bojtár u. 58–60.

Hilti rögzítéstechnikai
specialitások 2009. május 21. 9–14 óráig 1037 Budapest, Bojtár u. 58–60.



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

Hilti Centerek

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

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

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

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. 


