
Sisteme de t`iat 
Hilti - genera]ia 
nou`  

Debit`ri controlate în 
Hilti. Mai performant. Mai rezistent.

for]`.
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Universal Performance discs

Adâncime pân` la 6 cm
Adâncime pân` la 15 cm {li]uire pân` la 6 cm adâncime

≤ 3.0 cm ≤ 3.5 cm ≤ 4.0 cm

≤ 6.0 cm

≤ 8.5 cm

≤ 12.0 cm

≤ 10.0 cm

≤ 12.5 cm

≤ 15.0 cm

≤ 4.0 cm

≤ 6.0 cm

ø 180 mm ø 230 mm

DCG 180 DCG 230

ø 125 mm

DC-SE 20

Discuri speciale

C-SP Disc special pentru beton (ø 115 - 400 mm) 

M-SP Disc special pentru zid`rie (ø 115 - 400 mm) 

Discuri universale

Discuri speciale

Mai mult 
decât t`iere.

Sisteme 
complete Hilti.
Timpul necesar t`ierilor precise în beton, 
granit, c`r`mid`, zid`rie sau metal pân` 
la o adâncime de 150 mm este mult 
redus folosind sistemele Hilti. 
Este u[or s` cre[ti productivitatea 
utilizând ma[inile electrice de t`iat, 
ma[inile cu motor termic, polizoarele 
unghiulare [i ma[inile electrice de 
[li]uit deoarece toate componentele 
sistemului de t`iere Hilti inclusiv 
discurile diamantate cu tehnologie 
Eqiudist [i aspiratoarele performante se 
completeaz` perfect [i ofer` eficien]` 
maxim` \n exploatare. 

UP Disc universal (ø 115 - 400 mm) U10 Disc universal (ø 125 mm)

C1 Disc special pentru beton (ø 125 / 185 mm)

C2 Disc special pentru beton dur (ø 125 / 185 mm)

M1 Disc special pentru zid`rie (ø 125 / 185 mm) 

ø 115 mm ø 125 mm

DAG 115 DCG 125

ø 230 mm

DCH 230 DCH 300

ø 305 mm ø 300 mm

DSH 700 DSH 900

ø 350 mm

ø 400 mm

ø 185 mm

DCH 180-SL

Polizoare unghiulare Ma[ini de t`iat cu motor 
termicMa[ini de t`iat electrice Ma[ini de [li]uit

Beton

Zid`rie

Universal
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Polizoare unghiulare 
DCG 230-DB [i DCG 125-S 

Hilti. Mai performant. Mai rezistent.

Putere controlat` pentru 
debit`ri \n siguran]`.
Polizoare versatile necesare 
pe fiecare [antier pur [i simplu 
u[or de folosit.
Polizoarele Hilti sunt f`cute s` reziste. Renumite pentru durabilitatea lor, putere 
[i caracteristicile speciale în ceea ce prive[te siguran]a utilizatorului, aceste 
scule au un design ergonomic, mâner rotativ cu sistem de reducere a vibratiilor 
AVR. Polizoarele DAG 230-D [i DCG 230-D ofer` un confort sporit al lucrului [i o 
productivitate mai mare. Sistemul de siguran]` ATC ofer` maxim de siguran]` în 
situa]ii critice oprind automat unealta în cazul în care discul se blocheaz` accidental.

Având un design compact [i greutate redus`, polizorul unghiular DCG 125-S cu ATC 
este special creat pentru o întreag` gam` de aplica]ii. 
Motorul puternic de 1400 watt cu control electronic al tura]iei prin tehnologia Hilti 
Smart Power garanteaz` performan]e constante la t`iere, în timp ce ap`r`toarea 
ajustabil` [i extrem de robust` asigur` un maxim de siguran]` [i un minim de praf.

Polizoare unghiulare DCG 230-DB [i DCG 125-S 

Mai pu]in praf, mai mult` productivitate

Putere constant` 

Sistem de frânare electromagnetic

Reducere activ` a vibra]iilor
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Ma[ini electrice de t`iat 
DCH 230 [i DCH 300

Hilti. Mai performant. Mai rezistent.

Ajungi acolo unde ceilal]i 
nu reusesc.
T`iere f`r` praf la adâncimi de 
pân` la 12 cm. 
Pe lâng` performan]e de neegalat pân` la adâncimi de 85 mm (DCH 230) sau 
120 mm (DCH 300), aceste ma[ini de t`iat electrice  exceleaz` datorit` designului 
lor ergonomic cu adev`rat remarcabil. Cu mânerul [i discul de t`iat exact pe 
aceea[i ax` [i cu un motor puternic de 2,6 kW cu sistemul Smart Power, aceste 
scule fac posibil` o t`iere nu doar precis`, dar mai u[oar` [i mai sigur`, ridicând 
productivitatea la un alt nivel superior.

Ma[ini electrice de t`iat DCH 230 [i DCH 300

Mai pu]in praf, mai mult` productivitate

Putere constant`
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Ma[ini cu motor termic DSH 700 [i DSH 900

Ma[ini cu motor termic 
DSH 700 [i DSH 900

Hilti. Mai performant. Mai rezistent.

Cre[te viteza de t`iere [i 
scad costurile. 
Pornit, t`iat - gata!

Experimenteaz` autonomia deplin` [i viteza exceptional` de t`iere a noilor ma[ini 
de t`iat cu motor termic Hilti DSH 700/900. Discurile diamantate Hilti împreun` 
cu aceste ma[ini garanteaz` performan]e de prim` clas` datorit` sistemului de 
evacuare special creat, oferind un cuplu [i o putere maxim` constant` la tura]ii mai 
mici.
Dar viteza [i performan]a de t`iere la adâncimi mari nu sunt singurele avantaje ale 
acestor ma[ini, consumabilele (filtrul de aer, filtrul de benzin`, bujia, sfoara demaror) 
pot fi înlocuite u[or [i rapid de c`tre utilizator prelungind astfel durata de func]ionare 
a sculei.
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Scule Hilti + Hilti accesorii.

Plus de performan]`.

Performan]` 
impresionant` zi de zi.
T`iere rapid` cu o durat` 
de via]` mai mare.

Noile discuri diamantate Hilti ofer` solu]ia optim` de t`iere în diferite tipuri de 
materiale.
 
Discuri speciale
Vârful de gam` este reprezentat de discurile diamantate cu noua tehnologie Equidist 
ce asigur` distribu]ia perfect` a diamantelor în fiecare segment de 12 mm.
|n urma utiliz`rii acestei tehnologii rezult` o performan]` \nalt` de t`iere pe toat` 
durata de via]` a discului.
T`ierea rapid`, durata de via]` foarte mare [i design-ul special creat pentru 
reducerea nivelului de zgomot asigur` o utilizare mai u[oar` \n beton, piatr` natural` 
(C-SP) [i zid`rie (M-SP). 

Discuri universale
În plus, fa]` de discurile speciale, gama noastr` de produse include  [i discuri 
universale (UP). 
Discurile UP, cu segment de 10 mm, ofer` alternativa perfect` pentru o gam` larg` 
de aplica]ii \n toate materialele minerale utilizate \n mod frecvent \n construc]ii.         

Ma[inile de t`iat Hilti [i discurile de t`iere 
sunt dezvoltate [i  testate împreun` 
fiind perfect adaptate reciproc. Astfel 
beneficia]i în totalitate de efectul de 
putere Hilti – performan]` superioar` a 
sistemului care înseamn` productivitate 
mare.

Tehnologie Equidist
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Ma[ini de [li]uit DCH 180-SL 
[i DC-SE 20

Hilti. Mai performant. Mai rezistent.

Ma[ini de [li]uit DCH 180-SL / DC-SE 20

T`iere f`r` praf. 
Opera]iuni de [li]uire f`r` praf.
Dou` discuri, o sarcin`: t`ierea canalelor pentru traseele electrice sau traseele de 
conducte, rapid [i curat. Ma[inile Hilti de [li]uit DCH 180-SL [i DC-SE 20 ofer` 
solu]ia profesional` pentru instala]ii sanitare, de înc`lzire, aer condi]ionat [i 
instala]ii electrice. Folosind discuri de un diametru de numai 185 mm, ma[ina de 
[li]uit DCH 180-SL taie canale pâna la adâncimea de 60mm! Aceste ma[ini pun 
s`n`tatea [i siguran]a pe primul loc, conectarea la un aspirator Hilti reducând nivelul 
de praf la un minim absolut.

Discuri de [li]uit exceptionale.
Discurile diamantate de [li]uit Hilti sunt mai sub]iri decât discurile obi[nuite astfel 
în timpul folosirii este nevoie de mai pu]in` for]a la înaintare. Design-ul discului este 
special creat pentru o evacuare a prafului cât mai rapid` [i o r`cire cât mai bun`.

Segmen]ii diamanta]i sunt proiecta]i pentru a asigura o vitez` mare [i o durat` de 
via]` mare.  În plus fa]` de discurile diamantate speciale (C1, C2 [i M1) care sunt 
specifice pentru anumite tipuri de material exist` [i discuri universale (U10) pentru 
aplica]ii diverse.

Mai pu]in praf, mai mult` productivitate

Putere constant`
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Sisteme Hilti de aspirare 
a prafului

Sisteme de aspirare a 
prafului. 
Productivitate mai mare cu mai 
pu]in praf.
Sistemul Hilti de aspirare ]ine praful sub control în cadrul tuturor aplica]iilor de t`iere 
sau [li]uire. Sculele Hilti, discurile [i accesoriile sunt proiectate pentru a asigura o 
eficien]` maxim` \n procesul de colectare al prafului. Mai pu]in praf nu înseamn` 
doar s`n`tate [i siguran]` ci [i o frecven]` mai mic` la între]inere [i repara]ii. 
Sistemele Hilti de aspirare a prafului cresc productivitatea deoarece m`resc durata 
de via]` a sculelor [i discurilor.
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2Până la    ani

Suntem acolo când este 
nevoie de noi.
Servicii remarcabile - alegerea 
este a dumneavoastr`.
Noi avem grij` de scule \n timp ce dumneavoastr` v` conduce]i afacerea.
O planificare exact` a costurilor este esen]ial` dac` o companie vrea s` reziste 
pe pia]` [i s` exercite o influen]` din ce în ce mai mare fa]` de concuren]a acerb` 
- facandu-[i treaba la timp [i la pre]ul convenit. Repara]iile neprev`zute sunt una 
dintre cele mai mari capcane în acest sens, putând supune la risc timpul de 
execu]ie,bugetul [i eventual chiar s` submineze rentabilitatea companiei 
în ansamblu.

Service oferit pentru toate utilajele [i sculele Hilti pe întreaga durat` 
de via]`.
Utilajele [i sculele Hilti sunt construite pentru a fi supuse unui tratament dur [i unei 
utiliz`ri grele. Cu toate acestea,în cazul în care ar interveni un defect, vom avea 
grij` de el - rapid, \n mod profesional [i complet f`r` nici un cost pe o perioad` 
de pân` la 2 ani*. Dup` aceast` perioad`,am stabilit o limit` cu privire la toate 
costurile de repara]ie - atâta timp cât utilajul sau scula dumneavoastr` Hilti ramâne 
în uz. În cazul în care decide]i c` o repara]ie nu mai are sens din punct de vedere 
financiar,sau repararea nu mai este posibil` din motive tehnice, v` vom face o 
ofert` comercial` atractiv`.
Produsele Hilti sunt acoperite pe via]` împotriva defectelor de fabrica]ie în pachetul 
“Service pe via]`”.

Acest lucru nu este doar lini[titor de [tiut, ci este unic în acest domeniu. 
Vrem s` fim siguri c` ve]i termina lucrarea într-un mod profesional, profitabil 
[i la timp. 
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