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Mit is jelent ez? Jelenti azt,
hogy a Hilti gépek és szer-

számok kimagasló teljesítményû-
ek, magas élettartamúak, megbíz-
hatóak és többletértéket biztosíta-
nak ügyfeleink számára.

...azt is, hogy mint Hilti, a legkép-
zettebb szakemberekkel állunk az
ügyfeleink rendelkezésére, folya-
matosan magas minõségû szolgál-
tatást biztosítunk, legyen szó szak-
tanácsadásról, mérnöktanácsadói
támogatásról, eszközök, gépek ér-
tékesítésérõl, kiszállításáról, javí-
tásáról vagy éppen egy egyszerû
mûszaki probléma megoldásáról.

...valamint azt, hogy tartós, hosszú
távú, ügyfeleink számára elõnyös
partneri kapcsolat kialakítására tö-
rekszünk.

Számunkra az elégedett és elköte-
lezett ügyfél a legfontosabb. A cé-
lunk, hogy tartósan teljesítsük az
elvárásaikat.

És ezt nemcsak mondjuk, hanem
tesszük is. Tettük a korábbi évek-
ben és folytatjuk 2007-ben. 

A piacon egyedülálló Életre szóló
szolgáltatásunk által számos ügy-
felünk meggyõzõdhetett róla, „sa-
ját bõrén tapasztalta”, hogy mit is
jelent a 2 év költségmentes idõszak,
a maximált szervizdíj-korlátozás, a
végtelen gyártói garancia, a javító-
szerviz 3 napos átfutási ideje, vagy
a költségmentes ki- és beszállítás.

A Hilti Center felújítási progra-
munk keretében az utóbbi hóna-
pokban megújult dél-budai, kõbá-
nyai, székesfehérvári, gyõri, mis-
kolci, szegedi és debreceni boltunk.
Az új arculat, berendezés azt szol-
gálja, hogy könnyebb legyen a tá-
jékozódás a bolton belül, átlátha-
tóbb legyen termékválasztékunk
ügyfeleink számára.

Telefonos ügyfélszolgálatunkat
megújítottuk, hogy ügyfeleink

Szlogenünk:
Tartósan teljesít.

Boródi Tamás

marketingigazgató

Hilti Hungária (Szolgáltató) Kft.

könnyebben, gyorsabban érjenek el
bennünket telefonon keresztül is,
rövidüljön a várakozási idõ. Ter-
mészetesen a zöldszámunk tovább-
ra is díjmentes.

Folyamatosan bõvítjük értékesítési
szaktanácsadóink számát. Célunk,

hogy minél gyakrabban tudjunk
kapcsolatban lenni Önökkel akár
az irodában, akár az építkezése-
ken.

2007 sem maradhat új termék beve-
zetése nélkül. Magazinunkban be-
mutatjuk az idei év újdonságait is.

Tartson velünk, és azt is elolvashatja, hogy Magyarország egyik legna-
gyobb beruházásán, a dunaújvárosi Hankook gumiabroncsgyár épít-
kezésén hogyan teljesítünk!



Hankook
– már Magyarorsz
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ágon

Dunaújváros határában, 2006-ban elkezdôdött
egy közel 150 milliárd forintos beruházás. 
A dél-koreai Hankook több európai ország közül
végül Magyarország mellett döntött. 
Ez a projekt nem egyszerûen nagyberuházás,
perspektívát kínál a város ipari fejlôdésének is.
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2005. október 31., hétfõ. Ez a
dátum egyszerre egy nagybe-
ruházás kezdete, és határnap
Dunaújváros életében. Ezen a
napon írta alá Magyarország és
a dél-koreai Hankook a gumi-
abroncsgyár létesítésérõl szóló
megállapodást.

A dél-koreai cég Lengyelor-
szág, Csehország, Szlovákia és
Magyarország között mérle-
gelt. Hosszú tanakodás után mi
nyertünk. Magyarország a pro-
jektet infrastruktúra biztosítá-
sával és állami támogatással
segíti. Maga Dunaújváros is
sokat tett azért, hogy gyõzte-
sen kerülhessünk ki a verseny-
bõl. A város melletti döntést a
cég elnök-vezérigazgatója az-
zal indokolta, hogy a helyi
munkaerõ jól képzett, az úthá-

lózat dinamikusan fejlõdik, il-
letve az üzleti környezet na-
gyon kedvezõ.

A közel 150 milliárd forintos
beruházás 2006 elsõ felében
kezdõdött. Az építkezés elõre-
láthatóan három ütemben ké-
szül el. Az elsõ ütem 2007 nya-
rára befejezõdik – ez a 104.000
m2-nyi beépített terület felét
jelenti –, majd elkezdõdik a
gyártás, ami a tervek szerint
évi 10 millió személygépko-
csira való gumiabroncsot je-
lent, és nem mellékesen 1500
új munkahelyet. Az üzem vár-
hatóan 2010-ig tovább bõvül,
ez pedig újabb létszámnöveke-
déssel jár. A bõvítés a sikeres
piaci pozíció megtartásától, az
éppen aktuális piaci helyzettõl
függ. Ha a dél-koreai cég úgy

dönt, hogy marad, akkor a ter-
melést kiterjeszti autóbusz- és
teherautó-gumiabroncs gyártá-
sára is.

Eung Young Lee elmondása
szerint ez az iparág munkaigé-
nyes, tehát a technológia fej-
lesztésével nem kell létszám-
csökkentéstõl tartani. Mivel a
gyár három mûszakban üze-
mel, az átlagos ipari létszám-
nál  24%-kal több munkaerõre
van szükség.

A dél-koreai cég jelenleg a vi-
lág nyolcadik legnagyobb
ilyen típusú cége, de terveik
között szerepel az ötödik hely-
re való feljutás. Beszállítója
többek között a Volkswagen-
nek, a Fordnak és a Hyundai-
nak.

A Hankook belépésével a kö-
zeljövõben háromra nõ a gumi-
abroncsgyárak száma hazánk-
ban. Magyarország akár a térség
autógumi-gyártó „hatalmává”
is válhat.

Az építkezõ beruházója a
HANKOOK TIRE Magyaror-
szág Kft., s fõvállalkozója 
pedig a SAMSUNG ENGI-
NEERING Magyarország Kft.
A kivitelezés jelenlegi állás
szerint a tervezett épületek épí-
tése már a befejezõ szakaszban
jár, sõt a gyártósorok beüzeme-
lése is megkezdõdött. 

A fõépület generálkivitelezésé-
ért a MARKET Zrt. a felelõs, a
kiszolgálóépületeket – iroda,
étkezõ, raktár, vegyianyag-
kezelõ épületeket pedig a
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GRABARICS Építõipari Kft.
építi.

A fõépület külsõ burkolását a
METÁL HUNGÁRIA Holding
Zrt. végezte. Az alkalmazott
technológiához a Hilti Hungá-
ria Kft. direktrögzítését és
csavarrendszerét alkalmazták.

Az említett cégeken kívül még
több mint 20 fõvállalkozó és
közel 100 alvállalkozó dolgo-
zik az építkezésen.

Vannak olyan vállalkozók,
mint például a KRAFTSZER
Kft., akik minden épület építé-
si munkálataiban részt vettek.  
A Kraftszer Kft. az épületgépé-
szeti munkákat vállalta. A kivi-
telezés során a Hilti Hungária
Kft. épületgépészeti szerelõ-
rendszerét alkalmazza, az MQ
szerelõsínrendszert, valamint a
kis- és nagyméretû csõbilincsek,
tartozékok széles palettáját.

A légtechnika kivitelezése a
SIVA MONT Kft. munkáját di-
cséri, melyhez a Hilti Hungária
Kft. légtechnikai függesztõ-
rendszerét használták, a legkü-
lönbözõbb épületelemekhez;

acélszerkezethez, vasbeton fö-
démhez, trapézlemezhez illesz-
kedve. A Siva Mont Kft. kéré-
sére a mérnöktanácsadónk tí-
pustervrajzokat készített a ki-
vitelezéshez, a dél-koreai
SAMSUNG Engineering Ma-
gyarország Kft. szakemberei-
vel együttmûködve.

A kivitelezés kiemelt fontossá-
gú területe a villamos szerelés,
mely cégünket is érintette. Eh-
hez a tevékenységhez a GOR-
DIUSZ 95 Kft. a Hilti Hungá-
ria Kft. termékei közül mene-
tes rudakat, a szerelõsínrend-
szert, kõzetfúrókat, dûbeleket,
illetve gyémánt vágótárcsákat
használt.

Cégünk nemcsak termékeivel
képviselteti magát a beruházá-
son, hanem szolgáltatásával is.
Az építkezés idejére kihelyez-
tünk egy speciális konténert,
melyben a munkaterületen te-
vékenykedõ vállalkozók, a
„normális” bolti nyitva tartás
idején bármit meg tudtak vásá-
rolni. Rendelésüket leadva a
központi raktár árukészletbõl
már a következõ munkanapon
kézhez veheti a kívánt terméket.
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Gyakori, és a megtérülés
idõtartama szempontjából

igen fontos kérdés, hogy egy pro-
fesszionális szervizszolgáltatás fo-
rintban kifejezve mennyit jelent
egy elektromos kéziszerszám üze-
meltetése során?

A gyártók, forgalmazók által ga-
ranciálisan biztosított javítási

szolgáltatások tartalma nem egy-
séges, ezért nem lehet minden
helyzetre és gépre érvényes egyet-
len összeget kiszámítani. 
De éppen a téma pénztárcánkat
érintõ súlya miatt fontos felhasz-
nálóként néhány általános érvényû
kérdést megválaszolni. 

Egy elektromos kéziszerszám, le-
gyen az Hilti vagy bármely más
márka, rendszeresen igényli a kar-
bantartást, és adott esetben a meg-
hibásodásból eredõ javítást. Külö-
nösen fontos szem elõtt tartani,
hogy egy professzionális elektro-
mos kéziszerszám – hasonlóan
például egy haszongépjármûhöz –
egy hosszú távra szóló beruházás,
amely rendszeres használata során
szolgálja meg az árát. Éppen ezért

a legkevésbé sem mellékes, hogy
a folyamatos, megbízható üzemel-
tetéshez szükségszerûen igénybe
vett szervizszolgáltatás mekkora
költségeket fog jelenteni a készü-
lék teljes élettartama során. Minél
magasabbak ezek a költségek, an-
nál késõbb térül majd meg a beru-
házás.
A Hiltinél gépeinket a legzordabb

építõipari körül-
mények között történõ

használatra tervezzük, ahol
a magas termelékenység mellett a
tartósság és megbízhatóság leg-
alább olyan fontos. Meg vagyunk
gyõzõdve gépeink megbízhatósá-
gáról, ezért nyújtjuk Önnek gépe-
inkhez az Életre szóló szolgálta-
tást, amely egyedülálló a piacon:

1. Ha az Ön Hilti készüléke meg-
hibásodik, vagy karbantartást igé-
nyel, a Hilti magas szintû szervi-
zelést garantál költségek nélkül,
készüléktõl függõen egészen 1
vagy 2 évig a vásárlás dátumától
számítva. Ebben az idõszakban
garantáljuk, hogy a szervizszol-
gáltatás az ügyfél számára semmi-
lyen költséget sem jelent, ide értve
a kopó alkatrészek cseréjét is. Rö-
viden: Nincs vita. Nincsenek költ-
ségek.

2. Az 1 vagy 2 év teljesen költség-
mentes idõszak után sem kell óriá-
si javítási díjakkal számolnia. Li-
mitáltuk a javítási költségeket a
készülékek teljes élettartamára.
Ha a készülékre már nem vonatko-
zik az 1 vagy 2 éves költségmen-
tes idõszak, akkor a Végtelen 
szervizdíj-korlátozás lép életbe. 
A javítások után a gép mindenkor
érvényes listaárának maximum
20%-át fizetheti ki szervizdíjként.
Ez egyrészt tervezhetõ és alacsony
üzemeltetési költségeket garantál.
Másrészt, a versenytársak készülé-
keivel szemben a Hilti gép az Élet-
re szóló szolgáltatással együtt je-
lentõs megtakarítást eredményez
ebben az idõszakban, mert más
készülékek már gyakoribb javítta-
tást és a gép öregedése miatt egy-
re nagyobb szervizkiadásokat igé-
nyelnek. 
Hosszú távon ez a halmozódás
meredeken felfelé ívelõ költsége-
ket okoz, ami jelentõsen késlelteti
a gép vásárlásakor tett beruházás
megtérülését, és így csökkenti a
használó munkájából eredõ profi-
tot.

3. Végül, de legkevésbé sem utol-
sósorban a Hilti végtelen gyártói
garanciát vállal az esetleges gyár-
tási és anyaghibából eredõ meghi-
básodásokért a készülék teljes
élettartama alatt.

A Hilti a szervizszolgáltatások te-
rületén is partnere kíván lenni
ügyfeleinek, ami a folyamatos in-
novációból eredõ többletteljesít-
mény mellett arra is kiterjed, hogy
az eladást követõen minden gé-
pünkrõl gondoskodunk, amíg azt
élettartama során használják.
Ezért Életre szóló szolgáltatásun-
kat a fentieken túl kibõvítettük
olyan egyedülálló elemekkel,
amelyek további költség- és idõ-

megtakarítást kínálnak a Hilti-
ügyfelek számára:
Abban az esetben, ha az Ön gépe
karbantartást igényel, vagy elrom-
lik, egyszerûen csak hívja az in-
gyenes zöldszámot, ahol ügyfél-
szolgálati munkatársunknak meg-
adja a gép típusát és gyári számát.
Ettõl kezdve az Életre szóló szol-
gáltatás keretében a készülék szer-
vizbe juttatásáról, a csomagolásá-
ról, valamint a javítást követõen
az ország bármely pontján elhe-
lyezkedõ munkaterületre történõ
visszaszállításáról is a Hilti gon-
doskodik díjmentesen.

A Hilti gépek javítása esetében
szintén egyedülálló, hogy a szervi-
zeltetéshez nem szükséges semmi-
lyen, a vásárlást igazoló bizonylat,
illetve garancialevél. 

Minden Hilti gépet a gyártáskor
egyedi azonosítóval látnak el,
amelyet a készülék megvásárlása-
kor, illetve a javítások során a köz-
ponti számítógépen rögzítünk an-
nak érdekében, hogy mindig, min-
dent tudjunk az Ön gépérõl. 
Különösen azok számára jelent ez
fontos elõnyt más márkák haszná-
lóival szemben, akik az ország kü-
lönbözõ részein dolgoznak: a
Hiltinél egy szombathelyi székhe-
lyû cég számára sem okoz problé-
mát, ha a gép egy debreceni mun-
ka során hibásodik meg. A Hilti
követõrendszerének köszönhetõen
nincs szükség a garancialevél ad-
minisztrációjára, munkatársaink
pedig mindig naprakészen ismerik
a gép teljes élettörténetét. 

Ezért Ön biztos lehet abban, hogy
amikor egy karbantartás vagy ja-
vítás után készülékét ismét kézbe
veszi, az megfelel szlogenünknek: 

Hilti. Tartósan teljesít.

Professzionális szolgáltatás
– csak profiknak
A Hilti gépek pénzt takarítanak meg Önnek!

A Hilti gondoskodik az
Ön gépeirõl azok teljes
élettartama alatt.
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Mindig elérhetô 
közelségben

A Call Centerekre az üzleti
élet szinte minden terüle-

tén szükség van, az egyre erõsödõ
konkurenciaharcban egy vállalat
versenyképessége nem tartható
fent csak a minõségi termékek for-
galmazásával, illetve azok fejlesz-
tésével, hanem kizárólag az ügyfe-
leik teljes elégedettsége biztosít-

hatja a cégek sikeres mûködését.
Az elõbb említett céllal a Hilti
Hungária Kft. 2001-ben hozta lét-
re telefonos ügyfélszolgálatát. 
Az elmúlt években call centerünk
tevékenysége sokat fejlõdött,
amelyre azért volt szükség, hogy
ügyfeleink részére a lehetõ leg-
jobb szolgáltatást biztosítsuk. 
Az öt év alatt folyamatosan nö-
vekvõ hívásszám és az elmúlt
évek alatt felhalmozott tapasztalat
és ismeret vezetett oda, hogy janu-
ár 1-jével telefonos rendszerünket
tovább fejlesszük. 
Telefonközpontunkba automata-
kezelõt telepítettünk, hogy ügyfe-

leink részére még jobb elérhetõsé-
get biztosítsunk. 
Az eszköz bevezetésével az elmúlt
hetek adatai alapján e hívások át-
lagos várakozási idejét sikerült a
tavalyi év hasonló idõszakához
képest a felére csökkenteni, ami
ma három másodpercet jelent.
Szaktanácsadóink minden beérke-
zõ híváskor találkozhatnak ezzel
az eszközzel. Ezek a telefonhívás-
ok átesnek egy hívásazonosításon,
majd beérkeznek egy nagyon egy-
szerûen kezelhetõ menürendszer-
be, ahol a hívó választja ki kérdé-
se megválaszolásához a legmegfe-
lelõbb embert. Így a legkülönbö-

zõbb kérdéseket, legyen az meg-
rendeléssel, szervizzel vagy szám-
lával kapcsolatos gyorsan és haté-
konyan tudjuk megválaszolni, ez-
által továbbra sem maradnak ki
azok a lehetõségek, amelyek az
ügyfelekkel való személyes kap-
csolattartást igényelnek.
Biztosak vagyunk abban, hogy ez-
zel az innovációval, ügyfeleink az
új folyamat minden elõnyét élvez-
ni tudják a jobb elérhetõség, a
csökkentett várakozási idõ, több
idõt takarít meg számukra, amit a
legnagyobb hatékonysággal fog-
nak tudni kihasználni vállalkozá-
saik részére a jövõben.

06-80-44-58-44

Kedves Ügyfelünk! Köszönjük, hogy a Hilti Hungária Kft.-t hívta. Kérem válasszon a következõ menüpontok közül.

jj Amennyiben SZERVIZZEL, JAVÍTÁSSAL kapcsolatos 
információra van szüksége... ...kérjük, nyomja meg az 1-es gombot.

jj Amennyiben TERMÉKEINKRÕL érdeklõdik vagy 
megrendelést szeretne leadni... ...kérjük, nyomja meg az 2-es gombot.

jj PÉNZÜGYI osztályunk kapcsolásához... ...kérjük, nyomja meg az 3-as gombot.

jj MUNKATÁRSUNK jelentkezéséhez... ...kérjük, nyomja meg az 4-es gombot.

TTiisszztteelltt  MMéérrnnöökkttaannááccssaaddááss!!
150,77 kN-t szeretnénk lehorga-

nyozni 4 db HVA M20 ragasztott

tôcsavarral. A tervezett elhelye-

zési távolság 12 cm a mellékelt

tervek szerint. Mivel ez a szüksé-

ges és a minimális távolság kö-

zött van, szeretnék biztosra men-

ni. Megköszönném, ha le tudná

futtatni a méretezôprogramukon,

és az eredményrôl e-mailban tá-

jékoztatna. Üdvözlettel:

NNéémmeetthh  AAnnddrrááss

építész

VVÁÁLLAASSZZ::  

KKeeddvveess  AAnnddrrááss!!

Mellékelve megküldöm számítá-

saimat, melyet a Hilti Profis Anchor

rögzítéstechnikai méretezôprog-

rammal kalkuláltam.

A terhet 1,4-szeres, általános te-

heroldali biztonsági tényezôvel

megszorozva a jelenlegi alaptest-

méretek, illetve dûbelek nem elégí-

tik ki a teherbírási igényeket. 

A dûbelek számának növelésével

csak kisebb átmérôjû horgonyokat

lehetne alkalmazni a minimális ten-

gelytávolságok betartása miatt.

Ezek pedig szintén nem tudnák fel-

venni a megadott húzóerôt.

HVA M20-as ragasztott tôcsavar a

1200 mm×1200 mm alaptestmére-

tek, illetve 340 mm elhelyezési

mélység esetén elégíti ki a teherbí-

rási igényeket. Javaslatunk, hogy

módosítsák az alaptest méreteit,

hogy a le-

horgonyzás

megvalósít-

ható legyen. 

A m e n n y i -

ben ez nem

lehetséges,

kérem, jelezze, és megkeressük a

legkedvezôbb megoldást.

Üdvözlettel: 

Kondics Barnabás
mérnöktanácsadó

Mérnöktanácsadónk válaszol:
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Tapasztalat a tervezésben
A Hilti több évtizedes tapasztalata
az építõiparban visszatükrözõdik a
könnyen használható és hatékony
gépek tervezésében. Az akkumu-
látoros gépek piacán már évek óta
sikeresen bizonyító fúrókalapá-
csok, csavarbehajtók és ütvefúrók
mellett, a cég új fejezetet nyitott a
tangenciális ütvecsavarozókkal.
Az átgondolt tervezés és fejlesztés
eredményeként megszületõ veze-
ték nélküli készülékekbõl, mind-
járt két típus került forgalomba,
lefedve az építõipar legváltozato-
sabb, gépigényes feladatait. A14,4 V
osztályba tartozó készülékek vá-
laszthatóak ¼" belsõ hatlap vagy
½" külsõ négyszög szerszámbefo-
gással is.

Sokoldalúság, feladatok
egész sora
Tangenciális ütvecsavarozót akkor
vesz elõ a felhasználó, amikor
gyorsan, fáradságmentesen szeret-
ne extra nagy nyomatékot igénylõ
feladatot elvégezni. Ebben hû tár-
sa lesz a SID 144-A, amely önfúró
csavarok behajtására, nagy átmé-
rõjû facsavarok és dûbelcsavarok
elhelyezésére, tokrögzítõ csavarok
behajtására kiválóan használható.
A csak szerszámcsatlakozásában
különbözõ SIW 144-A, gyerekjá-
tékká teszi az olyan alkalmazáso-
kat mint a metrikus csavarok meg-
húzása M16-ig, önfúró univerzális
csavarok behajtása Ø10,5 mm-ig
betonba, téglába, gépészeti rögzí-
tõelemek és nagy nyomatékigényû
szerkezeti csavarok be- és kicsa-
varozása. 
Ezeket a feladatokat az épületgé-
pészet és elektromos szerelések
szakemberei, az acél- és fémszer-
kezet-szerelõk, általános építõk
mostantól lényegesen egyszerûb-
ben elvégezhetik az új termékcsa-
láddal.

Kényelmes használat
Az extra nagy forgatónyomatékú
készülékeknek használat közben
nincs jelentõs, a kézre visszaható
nyomatékuk, így mindig folyama-
tos lehet a munkavégzés. Az ideá-
lis súlyeloszlás, az ergonomikus

kialakítás és a puha gumibevona-
tos markolati területek fáradság-
mentessé teszik az egész napi
használatot, az 1,6 kg összsúlyú
kivitel pedig páratlanná ezt a ter-
mékcsaládot. Kompakt méretük-
bõl adódóan könnyen elérhetõek a
szûk, nehezen hozzáférhetõ he-
lyek. A markolat alján elhelyezett
elektronikus fordulatszám-szabá-
lyozó kapcsolóval  a felhasználó
megválaszthatja az optimális erõ-
átvitelt, ami kivételesen nagy tel-
jesítményt eredményez.
A kapcsolóval vezérelt és a készü-
lék elejébe épített három erõs fé-
nyû LED, a munkakörnyezet töké-
letes megvilágítását teszi lehetõvé. 
A biztosabb szerszámtartásról a
készülékházhoz erõsített csukló-
szíj gondoskodik.
A készülékházban elhelyezett ket-
tõs nyomatékorsó teherbírásának
köszönhetõ az a maximális telje-
sítmény és legendás Hilti élettar-
tam, amely 2700 ford./perc fordu-
latszámot és akár 155 Nm forgató-
nyomatékot is képes leadni.

Az extra nagy igénybevételt veze-
ték nélküli alkalmazásban csak a
Li-Ion akkumulátor nyújtja na-
gyobb leadható energiaszintjével. 
Hilti a saját fejlesztésû Li-rend-
szerét a SID/SIW típusoknál alkal-
mazta elõször.
Olyan egyedi tulajdonságok jel-

lemzik, mint a kisebb akkumulá-
torsúly és -méret, beépített töltés-
állapot-kijelzõ és az elektronikus
akkumulátorvédelem (CPC).   

A készülékek mellett, a Hilti a
tarto-
zékok,
szerszámok
széles választékát
kínálja az építõ-
ipar profi szakem-
bereinek. 
További 
információ:

www.hilti.hu

KKiiccssii,,  kköönnnnyyûû,,  eerrôôss  ééss  ffáárraaddhhaattaattllaann  mmuunnkkaabbíírráássúú  ––  eezz  aa
nnééggyy  bbáámmuullaattooss  ttuullaajjddoonnssáágg  jjeelllleemmzzii  lleeggkkiiffeejjeezzôôbbbbeenn  aa
HHiillttii  úújj  aakkkkuummuullááttoorrooss  tteerrmméékkccssaallááddjjáátt..  AA  ccéégg  úújj  uuttaakk--
rraa  mmeerréésszzkkeeddvvee,,  ttoovváábbbb  bbôôvvíítteettttee  pprrooffeesssszziioonnáálliiss
vveezzeettéékk  nnééllkküüllii  ggééppkkíínnáállaattáátt..  

AA  SSIIDD  114444--AA  ééss  SSIIWW  114444--AA,,  aa  HHiillttii  ttaannggeenncciiáálliiss
üüttvveeccssaavvaarroozzóóii  eeddddiigg  ssoosseemm  llááttootttt  mmaaggaass  sszziinntt--

rree  eemmeelliikk  aa  mméérrccéétt,,  aa  nnyyoommaattéékk  ééss  tteelljjeessííttmméénnyy
tteekkiinntteettéébbeenn  aazz  aakkkkuummuullááttoorrooss  ggééppeekk  kkaatteeggóórriiáá--

jjáábbaann..

Sokoldalú készülékek 

– lenyûgözô teljesítménnyel
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Vezeték nélküli teljesítmény

– kompromisszumok nélkül

Erõteljes mint mindig, 
könnyebb mint valaha
A TE 6-A Li egyesítve magában a
legújabb technikai fejlesztéseket,
egy kivételesen erõteljes akkumu-
látoros fúrókalapács. Az építõipar
tevékeny szakemberei nap mint
nap változatos feladatokkal talál-
ják szemben magukat munkájuk
során. Ezen kihívásoknak megfe-
lelve mutatta be a Hilti, a kiemel-
kedõ fúrásteljesítményû és energia-
kapacitású lítiumionos akkumu-
látoros fúrókalapácsát a legna-
gyobb V osztályban. Nem számít,
hogy betonba, kõbe vagy téglába
fúrunk vele akár 20 mm-es átmé-
rõben, ez a sokoldalú csoda elkép-
zelhetetlen mennyiségû furatot 
készítve, az építkezési munkát
sokkal könnyebbé teszi a profi
szakemberek számára. A hálózati
készülékek teljesítményével vete-
kedõ újdonság, ideális gép lehet 
a magas- és mélyépítõk, homlok-
zatszerelõk, villanyszerelõk vagy
az ipari szolgáltató vállalkozások
mindennapjaiban. Roppant ala-
csony vibráció (8 m/sec2) és 1,5 joule
ütésenergia mellett, a tökéletes

súlyelosz-
lás is az
ami miatt
egy szak-
ember kézbe kívánja a gépet. Az
egyszerûen cserélhetõ, egykezes
tokmányok és az elektronikus ve-
zérlésû, fokozatmentes kapcsoló
lehetõvé teszik a szerszámok
gyors cseréjét és a pontos furat-
kezdést, akár törékeny anyagok
esetében is. Mindössze 3,8 kg-os
összsúlyával fáradtság nélküli,
hosszú használati idõt eredmé-
nyez, legyen szó fej feletti fúrásról
vagy magasban lévõ, nehezen
hozzáférhetõ helyeken történõ al-
kalmazásról. 
Ez az új vezeték nélküli készülék
– kiforrott akkumulátortechnoló-
giájának köszönhetõen –– olyan
benyomást kelt, mintha sohasem
fogyna ki az erõbõl és ezáltal 
élmény vele dolgozni. Ez a többlet-
teljesítmény, a Hilti speciáli-
san fejlesztett akkumulátorrend-
szere (CPC) által lehetséges, azt a
célt szolgálva, hogy a lítiumion 

(Li-Ion) akkumulátortechnológia
minden elõnyét maximalizálják. 
A TE 6-A Li-t mindezen tulajdon-
ságok birtokában – nem véletlenül
és találóan – nevezzük  igazi „ma-
ratoni futónak”.

Egyedülálló szervizszolgál-
tatás – problémák nélkül  
Csakúgy mint bármely Hilti gép-
pel rendelkezõ ügyfelünk, az új
akkumulátoros fúrókalapács tulaj-
donosai is élvezhetik az Életre
szóló szolgáltatásunk elõnyeit.
A szolgáltatásról további informá-
ció: Li-Ion technológia cikk és
www.hilti.hu

TTeelljjeess  mmoobbiilliittááss  ééss  hháállóózzaattii  tteelljjeessííttmméénnyy,,  eexxttrraa  ssúúllyyffee--
lleesslleegg  nnééllkküüll  ––  aa  HHiillttii  úújj  vveezzeettéékk  nnééllkküüllii  3366  vvoollttooss  ffúúrróó--
kkaallaappááccssaa  aa  ffeellhhaasszznnáállááss  kkoorrllááttllaann  sszzaabbaaddssáággáátt  hhoorr--
ddoozzzzaa  mmaaggáábbaann..  KKiieeggéésszzüüllvvee  aa  llííttiiuummiioonn  aakkkkuummuullááttoo--
rrooss  tteecchhnnoollóóggiiáávvaall  ééss  aa  HHiillttii  eeggyyeeddii  cceellllaavvééddeellmmii  rreenndd--
sszzeerréévveell  ((CCPPCC)),,  aazz  iimmppoozzáánnss  TTEE  66--AA    LLii  lleesszz  aa  vveezzeettéékk
nnééllkküüllii  ffúúrróókkaallaappááccssookk  úújj  mméérrccééjjee..

E zzel a szakemberek régi
vágya teljesült, hiszen

mindig is olyan akkumulátoros
gépet szerettek volna a kezükbe
venni, amely a vezetékes készü-
lékek teljesítményét biztosítja,
azokkal egyenrangú erõkifejtésre
képes. A Li-Ion technológia két
legnagyobb elõnye a méret- és
súlycsökkenés. Ezek az akkumu-
látorok nemcsak különösen erõ-
sek, hanem a teljes akkumulátor-
teljesítményt biztosítják az egész
mûködési idõ alatt. A nagyobb
energiasûrûség következtében
nincs erõcsökkenés a mûködési
idõ hosszabbodásával, ami azt je-
lenti, hogy a lemerülés elõtt is
ugyanolyan erõvel dolgozik mint
teljes feltöltéskor. Az univerzális
(4 V–36 V) Li akkumulátortöltõ
kevesebb idõt fordít a töltésre és
többet a munkára. Hûti az akku-
mulátort a töltés teljes idõtartama

alatt, így csökkentve a töltési, az-
az a várakozási idõt és garantálva
a hosszabb élettartamot. Egye-
dülálló sajátossága a Hilti Li-Ion
rendszerének az elektronikus 
akkumulátorvédelem (CPC). 
Az egyedi cellavédelmi elektro-
nika megvédi a kisüléstõl, túltöl-
téstõl és túlmelegedéstõl. Az ak-
kumulátorba épített tartós Li-cel-
lák több töltési ciklusra és hosszú
élettartamra optimalizáltak. Be-
épített töltésállapot LED-kijelzõ
mutatja az aktuális energiaszin-
tet, robusztus ütés- és hõálló bur-
kolat óvja a mindennapok vi-
szontagságaitól. 
Éppen ezért a Hilti, a teljes rend-
szerre (gép, akkumulátor, töltõ-
készülék) a piacon egyedülálló
módon 2 év Életre szóló szolgál-
tatást nyújt (lásd még 8. oldal).

További információ:
www.hilti.hu

Li-Ion technológia 
– egy nagyobb „üzemanyagtartály”

IInnnnoovváácciióóss  hhaaggyyoommáánnyyaaiihhoozz  hhûûeenn  ééss  kköövveettvvee  aa  lleeggúújjaabbbb
aakkkkuummuullááttoorrtteecchhnnoollóóggiiáátt,,  aa  HHiillttii  iiddéénn  jjaannuuáárrbbaann  bbeemmuuttaatt--
ttaa  ssaajjáátt  ffeejjlleesszzttééssûû  LLii--IIoonn  rreennddsszzeerréétt  aa  1144,,44  ééss  aa  3366  VV
oosszzttáállyybbaann..  
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A Hilti egykezes sarokcsiszolói 

új értelmet adnak az

anyagmegmunkálásnak

A két új modell kiegyensúlyozott
teljesítményt nyújt, és szinte min-
den alkalmazásra kitûnõen bevet-
hetõ. Egyesíti magában azt a
masszív kivitelt, amely a legmos-
tohább körülményeknek is ellen-
áll, és a gondos tervezésbõl adódó
kényelmi és biztonságtechnikai
elõnyöket. A vibrációelnyelõ és
puha tapintású oldalmarkolat na-
gyobb komfortérzetet nyújt, a simu-
lékony forma és a karcsú, lágy gu-
miborítással ellátott, ergonomikus
tervezésû hátsó markolat pedig az
egyszerûbb használatot biztosítja.
Mindkét készülék maximális biz-
tonságot nyújt az alapanyagok 
csiszolásánál, vágásánál vagy be-
vágások készítésénél akár 35 mm
vágásmélységig.  

DCG 125-S – egy készülék,
háromféle kényelem
Az új DCG 125-S gyorsdaraboló
ideális és nélkülözhetetlen készü-
lék azok részére, akik számtalan
munkafolyamat kivitelezésében
számítanak rá. Az új kialakítású és

kézre álló készülék mindenfajta
ásványi és fémfelületen használ-
ható, legyen az pl. betonacél, ká-
belcsatorna, beton- és téglafalaza-
tok vágása vagy csiszolása. A Hilti
egyedülálló fejlesztései, mint az
ATC (gyorskioldó tengelykapcso-
lóval kiegészített védelem) és 
a Smart PowerTM teljesítménysza-
bályozó technológia, ebben a ké-
szülékben már alapfunkcióként
szolgálják az építõipar profi szak-
embereit. 
Hilti ezen egyedülálló újításai már
bizonyították rátermettségüket a
DEG 125-D sarokcsiszolónál.
A maximális felhasználóvédelem
és a kiemelkedõ 1400 W-os mo-
torteljesítmény mellett, a további
kényelmet a kiegészítõk és tarto-
zékok adják. A Hilti rendszerével
a pormentes munkavégzés ma már
nem elképzelhetetlen. A gyorsda-
raboló megerõsített csatlakozófe-
jéhez egyszerûen felszerelhetõ 
és felhasználóbarát különféle 
porgyûjtõ feltétekkel, az összes
alapanyaghoz választható, kiváló 
minõségû abrazív és gyémánttár-
csákkal és az illeszthetõ elszívó-
berendezéssel mindez megvalósít-
ható. A szakemberek nyilván
nagyra értékelik az új kéttárcsás
vágófeltétet, amely univerzális
használatot biztosít a villanyszere-
lõknek, épületgépészeknek hor-

nyok készítéséhez, bevágásokhoz
téglában, betonban, 3–25 mm kö-
zötti állítható vágásszélességgel és
akár 35 mm vágásmélységgel. Ez-
zel a tartozékkal az olyan nehezen
hozzáférhetõ helyek is egyszerûen
megmunkálhatóak, mint sarkok,
szélek, illetve az elõlap felnyitásá-
val a faltalálkozások is.       

DAG 125-S – fémmegmunká-
lás könnyedén
Ellentétben az izmos családtaggal,
a DAG 125-S sarokcsiszolót kife-
jezetten acél- és fémszerkezeti
szerelések vágó-, daraboló- és csi-
szolómunkáihoz alkották meg. Ez
a készülék is rendelkezik az ATC
és a Smart PowerTM technológiák-
kal, az 1100 W-os elektronikus ve-
zérlésû motor kiváló hatásfokot
biztosít akár az egész napos, 
folyamatos munkavégzéshez. Az
egykezes sarokcsiszoló gumiborí-
tású hátsó és oldalmarkolata, biz-
tonságos, illetve vibráció- és fá-
radságmentes használatot nyújt.
Az alacsony építésû fogaskerék-
ház, lehetõvé teszi a valaha volt
legkényelmesebb munkavégzést
szûk helyeken, sarkokban.              
A DAG 125-SE verzió fordulat-
szám-szabályozó elektronikája,
kiváló lehetõséget ad a különbözõ
fajtájú, minõségû acél és egyéb

fém alapanyagok feldolgozására.
Az optimális súlyeloszlású készü-
léken, a szerszámcsere is gyors és
egyszerû,  így a rövidebb állásidõ
következtében a munkavégzés is
folyamatos.   

A választás egyértelmû
A Hilti termékpalettája lefedi az
építõipari feladatok megoldásához
szükséges gépek, anyagok, tech-
nológiák széles skáláját, szolgálta-
tási köre pedig igyekszik a legna-
gyobb rugalmassággal és informá-
cióval megfelelni üzleti partnerei
igényeinek.
A Hilti a készülékeit, szerszámait
és tartozékait egymással össz-
hangban fejleszti és gyártja, ezzel
biztosítva az építõipari munkák
közötti és rendszereken átívelõ
termékkapcsolatot.
Használja ki ezt a rendszert, amely
sokkal több, mint csupán alkatré-
szek összessége. 
A Hilti maximális vevõelõnyt, ter-
melékenységet kínál, ezáltal Ön
költséget takarít meg.
A cég ezen filozófiáját fejezi ki az
„1+1=3” Hilti Power Formula-val. 
Hilti gép Hilti szerszámmal. Töké-
letes teljesítmény. 

További információ: 
www.hilti.hu

AA  HHiillttii  úújj  ffeejjlleesszzttééssûû,,  kkéézzii  ssaarrookkccssiisszzoollóóiivvaall  aazz  ééppííttôôiippaarrii
sszzaakkmmáákk  ssppeecciiáálliiss  eellvváárráássaaiinnaakk  kkíívváánn  mmeeggffeelleellnnii..  
AA  DDCCGG  112255--SS  ttííppuuss  kkiiffeejjeezzeetttteenn  aazz  áállttaalláánnooss  ééppííttôôkk,,  vviill--
llaannyysszzeerreellôôkk  ééss  ééppüülleettggééppéésszzeekk  mmiinnddeennnnaappjjaaiibbaann  vváálliikk
nnééllkküüllöözzhheetteettlleenn  eesszzkköözzzzéé..  AA  DDAAGG  112255--SS  ssaarrookkccssii--
sszzoollóó  pprraakkttiikkuuss  ttuullaajjddoonnssáággaaiitt  ppeeddiigg  aazz  aaccééll--  ééss  fféémm--
sszzeerrkkeezzeett--sszzeerreellôôkk  mmaaggaassffookkúú  eellvváárráássaaiihhoozz  ffeejjlleesszztteett--
ttéékk..  AA  kkéétt  úújj  kkéésszzüülléékkkkeell  ttöörreettlleennüüll  ffeejjllôôddiikk  aa  mmáárrkkaa  
ssiikkeerreess  tteerrmméékkccssaallááddjjaa..
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AA  ggééppppeell  ttöörrttéénnôô  sszzeeggbbeevveerrééss  aa  rrööggzzííttéésstteecchhnniikkaa  eeggyyiikk
ssppeecciiáálliiss  tteerrüülleettee..  AA  mmóóddsszzeerr  aazz  eellmmúúlltt  ffééllsszzáázz  éévvbbeenn
vváálltt  vviilláággsszzeerrttee  iissmmeerrttttéé..  AA  sszzeeggeekk,,  ppaattrroonnookk,,  sszzeeggbbee--
vveerrôô  ggééppeekk  ppeeddiigg,,  aa  sszzaakkmmáábbaann  kköözzttuuddoottttaann,,  aa  HHiillttii
ttrraaddiicciioonnáálliiss  tteerrmméékkccssooppoorrttjjaakkéénntt  sszzoollggáálljjáákk  aa  vviilláágg
ééppííttôôiippaarráátt..  SSookkaann  ttuuddjjáákk  aazztt  iiss,,  hhooggyy  MMaarrttiinn  HHiillttii  eezzzzeell
aa  tteecchhnnoollóóggiiáávvaall  aallaappoozzttaa  mmeegg  mmaa  iiss  vviirráággzzóó  ccééggbbiirroo--
ddaallmmáátt..  AA  ffoollyyaammaattooss  kkuuttaattááss,,  ffeejjlleesszzttééss  eerreeddmméénnyyee--
kkééppppeenn  aa  HHiillttii  éévvttiizzeeddeekk  óóttaa  aa  tteecchhnnoollóóggiiaa  ppiiaaccvveezzeettôô--
jjee..  PPoozzíícciióónnkk  mmeeggôôrrzzééssee  éérrddeekkéébbeenn  tteerrmméésszzeetteesseenn  
ffoollyyaammaattoossaann  kkeerreessssüükk  aa  ffeejjlleesszzttééss  lleehheettôôssééggeeiitt,,  aazz  
aallkkaallmmaazzááss  lleehheettssééggeess  tteerrüülleetteeiitt,,  úújj  ffeellhhaasszznnáállóóii  ccssoo--
ppoorrttookkaatt..

Új lehetõségek a 

Hilti szegbeverõ 

technológiájával!

A Hilti szegbeverõ technoló-
gia egészen a legutóbbi

idõkig a puskapor robbanási ener-
giáját használta fel a szegek elhe-
lyezéséhez. Ezt a technológiát
egészíti ki néhány éve a flakonban
tárolt folyadékból képzõdõ gázadag
gyors égésébõl, azaz robbanásából
származó energiát hasznosító
szegbeverõ készülék. A technoló-
gia az építõipar számos területén
sikeresnek bizonyult. A Hilti szak-

emberei új területeket keresve, az
ügyféligényeket követve most el-
készítették a készülék villanysze-
relõknek szánt változatát, a hozzá
tartozó kiegészítõkkel együtt. A
kiegészítõk hangsúlyozása azért
fontos, mert évekkel ezelõtt a Hilti
már próbálkozott egyszer azzal,
hogy különbözõ csõ-, illetve ká-
belrögzítõ elemekkel megcélozza
a piacnak ezt a szegmensét, azon-
ban a siker elmaradt. Ez feltehetõ-
en azért történt így, mert a termék
nem rendelkezett a felhasználó
számára meggyõzõ és kimutatható
elõnyökkel. 

A GX 100 készülék kifejlesztése,
és a szárazépítésben elért sikerei
reménykeltõ lehetõséget kínáltak a
kifejezetten villanyszerelõknek szánt
termékcsoport összeállításához.

Ennek eredményeként készült el a
GX 100-E, ahol az „E” jelzi azt,
hogy ez a készülék a villanyszere-
lõ szakmának készült.  

Ami azt illeti, a lényeg nem is ma-
gában a szegbeverõ készülékben
leledzik, hanem a kínálatban mel-
lette megjelenõ csõ-, kábel-, ká-
belcsatorna-rögzítõ elemekben,
módszerekben. A készülék-kiegé-
szítõk együttese alkot olyan rend-
szert, mellyel már igazi többletér-
téket tudunk ügyfeleinknek bizto-
sítani. Azt, hogy mekkora is ez a
többletérték, a termékcsoport be-
vezetése elõtt egy próbaprojekt
keretén belül kíséreltük meg fel-
mérni. Az eredmény röviden sum-
mázva annyi, hogy az Hilti által
kínált technológiával jelentõs
munkaidõ-csökkentés érhetõ el.
Ez lehetõvé teszi ügyfeleink szá-
mára, hogy ugyanannyi idõ alatt
akár háromszor annyi munkát 

vállaljanak, és végezzenek el anél-
kül, hogy a kivitelezésben résztve-
võk létszámát növelnék. Mi ez, ha
nem többletérték?

Joggal mondhatjuk tehát, hogy a
Hilti olyan technológiát kínál
most az egyik legnagyobb  piaci
részesedéssel rendelkezõ szeg-
mensben, amivel jelentõsen hoz-
zájárulhat partnerei üzleti sikerei-
hez.
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Az aranycsapat Adni jó...

A z év elején, januárban meg-
tartottuk az évnyitó rendez-

vényünket. 
Az üzleti életben gyakran a sportot
hozzák fel példaként, hogy az
alapján próbáljanak meg egy csa-
patot összekovácsolni, gyõztes
csapattá építeni. 

Mi is úgy döntöttünk, hogy az
egyik kiemelt programunkra egy
ismert szövetségi kapitányt, Ke-
mény Dénest hívjuk meg vendég-
ként, mely mindenki számára meg-

lepetést okozott, s óriási sikert ered-
ményezett. Érdekes volt megtudni,
hogy mi a titka annak, hogy jó csa-
patból egy kiváló csapatot épített. 

S a további sikerekhez a Hilti Hun-
gária Kft. elõre is szeretne sok si-
kert kívánni, s reméljük a magyar
válogatott csapat 2007-ben is el-
nyeri a világbajnoki címet.

Nincsen nagyobb öröm an-
nál, ha segíthetünk azok-

nak, akiknek szükségük van rá. 
A Hilti Hungária Kft. elejétõl fog-
va, azaz 2005-ben és 2006-ban is
támogatta az Aranyág Mozgássé-
rült és Beteg Gyermekeket Támo-
gató Alapítványt.
Az alapítvány 2005-ben azzal a
céllal alakult, hogy támogassa,
elõsegítse a beteg és mozgássérült
gyermekek gyógyulását, biztosít-
va például a szükséges eszközöket.
A beérkezõ támogatásokra klini-
kák, kórházak és egyéb egészség-
ügyi szervezetek pályázhatnak, 
s így részesülhetnek a gyerme-
kek többek között a Hilti Hungá-
ria Kft. által felajánlott adomány-
ból is.

Váltson a legjobbra!
Csereajánlat

É rdeklõdésére tarthat számot,
a 2006 szeptemberében be-

vezetett csereakciónk.
Ha eddig nem vette volna igénybe
az akció nyújtotta lehetõséget,
most még megteheti.
A csereajánlat részletei nem vál-
toztak. Ugyanúgy, mint eddig,
most is az 5 kg-os, vagy annál na-
gyobb kombi-, vagy vésõkalapá-
csát – márkától függetlenül – ked-
vezõ feltételekkel cserélheti le ná-
lunk 

• TE 56-ATC kombikalapácsra,
• TE 76-ATC kombikalapácsra,
• TE 706-AVR vésõkalapácsra,
• TE 905-AVR vésõkalapácsra.
Ezen felül, vadonatúj Hilti gépe
mellé, 50.000 Ft+áfa értékben, a
géphez tartozó, az Ön által kivá-
lasztott szerszámokat adjuk aján-
dékba.
Hasonlóan minden megvásárolt
Hilti géphez, az ajánlatban szerep-
lõ kombi- és vésõkalapácsokhoz is
automatikusan jár a Hilti Életre

szóló szolgáltatás, amelynek segít-
ségével Ön jelentõs összeget taka-
ríthat meg a készülék használata
során. (Errõl bõvebben magazi-
nunk 8. oldalán olvashat.)

Amennyiben ajánlatunk felkeltette
érdeklõdését, további információ-
ért kérjük érdeklõdjön az Önhöz
legközelebbi Hilti Centerben, ke-
resse szaktanácsadóját vagy hívja
ügyfélszolgálatunkat a 06-80-44-
58-44-es ingyenes zöldszámon.
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Hilti Centerek – a megújulás tükrében

HC-felújítások –  a Hilti üzlethá-
lózatának (Hilti Centerek) megújí-
tása. A két fogalom nem azonos.
Az elsõ csak technikai fogás, a fel-
újítandó center szépészeti vonat-
kozásaira utal: új padlóburkolat,
polcok, képek, esetleg bútor. S
minden változatlan. A második
azonban gyökeres megújulást je-
lent, a Hilti Center felfogásának
megváltozásából ered, és ezt az új
elvet követi  az  átalakítás, ami eb-
ben az esetben már átalakulás. Az
idea („filozófia”) az amerikai
Bloomingdale-üzletlánc tulajdo-
nosától ered, aki szerint:

az üzlet nem más, mint színház,
ahol: a  színpad az üzleti kör-
nyezet, a sztár az áru, az ötlet
(azaz a színdarab) bárhonnan
eredhet, díszlet: a berendezés, a
termékek megjelenítése, 
produkció: a látható prezentá-
ció, azaz a termékek bemutatá-
sa, kritikusok: a vevõk, a siker:
az eredmény, melynek elemzése
megmutatja, hogy az eredmény
miért volt jó vagy rossz.

Az üzleti értékesítés legnagyobb
lehetõsége abban rejlik, hogy a vá-
sárlás, azaz az üzletbe való betérés
a vevõnek élményt jelentsen! Ép-
pen ezért a korábbi pult mögötti
eladást felváltja a vevõkísérõ érté-
kesítés, ahol a termékeinkkel ügy-
feleink közvetlenül találkoznak jól
képzett HC-szaktanácsadóink  be-
mutatója, tájékoztatója mellett. Itt
termékeinken kívül szolgáltatása-
inkról – Életre szóló szolgáltatás,
flotta, mérnöki tanácsadás stb. – is
tájékoztatást kapnak. Ez természe-
tesen komplexebb, folyamatosan
megújulásra törekvõ munkavég-
zést kíván HC-szaktanácsadóink-
tól.

A Hilti Centerek felújításának,
megújításának másik nagyon fon-
tos szempontja, hogy ügyfeleink
bármely üzletünkbe betérve
azonos elrendezéssel találkoz-
zanak.
Ez az egységes arculat a design
azonos elemeinek alkalmazásából
ered,  amely vonatkozik az alap-
rajzi kialakításra és a HC berende-
zésére egyaránt. 
A felújítások között az elsõ a Boj-
tár utcai HC volt, amelyet 2004 ja-
nuárjában nyitottunk meg. Itt az
épületben funkcionális átalakítás
is történt, melynek során a HC 

átkerült a raktár felõli oldalra, az
alkatrészraktár pedig a szervizzel
került egy légtérbe. A HC alapte-
rülete a korábbinak több mint 
kétszeresére növekedett, és az át-
alakítás során a központi épület
homlokzata és belsõ tere is telje-
sen megváltozott. Az eladópult
szigetszerûen középre került, me-
lyet körülvesz a termékcsoporton-
ként berendezett polcrendszer.
Külön helyre kerültek az új termé-
keket bemutató polcok, az akciós
ajánlatokat kínáló asztalok, vala-
mint a demohelyek. A többi tíz HC
is a helyi adottságok figyelem-
bevételével, hasonló koncepció
alapján készült el.Akecskeméti és a

kõbányai helyben maradtak, a töb-
binek új helyszínt kerestünk. Az új
helyszínek kiválasztásánál a leg-
fontosabb szempontok a jó meg-
közelítés, forgalmas útvonal és a
megfelelõ alaprajzi kialakítás voltak.
2005-ben került sor a kecskeméti
HC felújítására. Mivel ez a régi
helyén, a Hilti kecskeméti gyárá-
ban maradt, a meglévõ alapterület
optimális kihasználásával növel-
tük meg az eladóteret.
Még ebben az évben került sor a
pécsi és a miskolci HC-k átköltöz-
tetésére, s mindkét helyen lénye-
gesen jobb körülmények között
fogadhatjuk ügyfeleinket.
2006-ban folytattuk a megkezdett
munkát, év elején megnyitottuk új
szegedi HC-nket, majd hosszas és
alapos elõkészítés után az év vé-
gén két hónap alatt egy teljesen
felújított – Kõbánya és négy új –
HC nyílt meg a Hilti legújabb
irányelvei szerint: Székesfehérvá-
rott, Dél-Budán, Debrecenben és
végül Gyõrött. 
Ez év márciusban nyitjuk meg az
új helyre költözõ, nagyon decens
szombathelyi HC-t, és a még
2005-ben megnyitott új centerek-
ben  elvégezzük azokat a kiegészí-
tõ munkákat, amelyek a legújabb
irányelveket is tartalmazzák.
Ez a megújulási folyamat ügyfele-
ink komfortosabb, pontosabb és
hatékonyabb kiszolgálásán túl ma-
gunknak is szól. Azt mutatja, hogy
nehéz, gondoktól nem mentes idõ-
szakban is fontos a folyamatos
megújulás, s hogy a Hilti szívesen
beruház olyan területen, amely az
ügyfeleink és saját magunk elõre-
haladását szolgálja. Végsõ soron
nem más ez, mint egy elégedett és
elkötelezett ügyfélkör és egy
szebb jövõ felépítésére irányuló
törekvés része.

Debreceni Hilti Center

Gyõri Hilti Center

Szegedi Hilti Center

Székesfehérvári Hilti Center

Dél-budai Hilti Center

Kõbányai Hilti Center
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(Budapest, Bojtár utcai üzlet: 7 30 – 1500 )



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

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

Hilti Centerek

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 | Vasút u 13.
Tel./Fax: (94) 310-429
2007. márciustól:
9700 Szombathely | Zanati út 32–36.
Tel./Fax: (94) 310-429
Tel.: (30) 370-92-54
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További információt a www.hilti.hu honlapon talál.
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