
Ajungi mai sus [i mai departe.

Hilti. Mai performant. Mai rezistent.

Sisteme Hilti 
pentru mobilitate deplin`

Hilti. Mai performant. Mai rezistent.
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Noi orizonturi.

Atingi noi culmi. Mergi mai departe f`r` 

opriri. Experimenteaz` adev`rata 

libertate. Nu este presiunea timpului cea 

care v` cre[te pulsul, ci manipularea [i 

performan]a practic nelimitat` a noilor 

genera]ii de scule Hilti f`r` fir pentru 

mobilitate total`. Sculele Hilti cu 

acumulatori Li-Ion [i tehnologie CPC 

sau sistemele de fix`ri directe Hilti 

deschid noi orizonturi oferind o 

fiabilitate f`r` compromis [i cea mai 

mare autonomie posibil` fa]` de 

sursele de curent. 

Deoarece profesioni[tii trebuie s` fie 

productivi chiar [i în cele mai 

dificile situa]ii.

Desprinde-te de sol.

Fii mobili.



Rotopercutorul TE 6-A36 
este cel mai performant din clasa sa [i d` cel mai mare num`r de g`uri pe înc`rcare. 
Mecanismul s`u electropneumatic a fost conceput pentru a oferi performan]e uluitoare în gama de diametre de pân` la 16 
mm. Datorit` sistemul AVR (reducere activ` a vibra]iilor) [i puterii de durat` aceast` scul` este copilotul ideal pentru o gam` 
variat` de aplica]ii.

{urubelni]a cu impact tangen]ial 
SIW 22T-A 
dezl`n]uie puterea asem`n`toare unei 
turbine cu un cuplu de 450 Nm pentru 
montarea ancorelor [urub în beton [i 
strângerea piuli]elor de pân` la M24. 
Dispunând de cel mai bun raport 
performan]`/greutate din clasa sa, fi]i siguri 
c` v-a]i pus centura de siguran]` înainte de 
a folosi aceast` scul` puternic`.

Cu o gam` variat` de scule f`r` fir 
adaptate pentru a satisface cât mai 
bine nevoile dumneavoastr`, puteri 
perfect potrivite pentru aplica]iile 
pe care le ave]i [i cea mai avansat` 
tehnologie pentru acumulatorii 
Litiu-ion (Hilti CPC), înc`rc`toarele 
[i sculele sunt concepute pân` 
la ultimul detaliu pentru putere 
[i performan]e superioare cu o 
durabilitate de neegalat.

Cockpit display
Acumulatorii litiu cu tehnologia Hilti 
CPC dispun de led-uri de indicare a 
st`rii de înc`rcare ce v` comunic` cât 
“combustibil” mai ave]i în “rezervor” 
în orice moment.

Zboar` prin orice aplica]ie cu tehnologia Hilti CPC litiu

Noile performere.
Tocmai au aterizat.

Pilot automat
Sistemul Hilti CPC monitorizeaz` 
electronic fiecare celul`, ceea ce 
este decisiv pentru durata mare de 
via]` a acumulatorului.

Protec]ie la impact
Special concepu]i pentru a rezista 
utiliz`rii pe [antiere, acumulatorii litiu 
CPC [i sculele f`r` fir Hilti au carcase 
ranforsate din fibr` de sticl` cu 
membrane de cauciuc de protec]ie 
suplimentar` pentru robuste]e mai 
mare.

Autonomie ridicat`
Celulele de 3,6V ce încorporeaz` cea 
mai avansat` tehnologie garanteaz` un 
num`r mai mare de înc`rc`ri [i o durat` 
de via]` mai mare a acumulatorului.

Gata pentru 
decolare.
Oricând vrei tu.



Sunt pur [i simplu de neegalat - doar Hilti ofer` un singur înc`rc`tor 
pentru acumulatorii Li-Ion de 14, 22 [i 36 de vol]i. Hilti C4/36 ACS este 
un prim exemplu. Aceast` sta]ie de aselenizare pentru acumulatorii Hilti 
este echipat` cu un sistem activ de r`cire care, ca [i palele unui rotor de 
elicopter, creaz` un puternic curent descendent. Celulele acumulatorului, 
la urma urmei, se înc`lzezc în timpul \nc`rc`rii [i necesit` r`cire 
din când în când. 
Acest lucru le protejeaz` de la supraînc`lzire [i permite cicluri de 
înc`rcare mult mai scurte.

Apropo, Hilti Lifetime Service se aplic` nu numai sculelor, ci deasemenea 
tuturor acumulatorilor Li-Ion [i înc`rc`toarelor aferente. 
Cu fiecare component` a sistemului dumneavoastr` Hilti ve]i beneficia 
astfel de un pachet complet de servicii ce nu este oferit de nici un alt 
furnizor în aceast` form`.

14Vol]i

22Vol]i

36Vol]i

Unul Pentru to]i.
Înc`rc`toare Hilti pentru to]i acumulatorii Li-Ion CPC



Sculele Hilti pentru fix`ri directe monteaz` imediat diferite tipuri de cuie în beton, 
o]el, c`r`mid` sau BCA. Rezultatele perfecte la orice aplica]ie sunt asigurate prin 
utilizarea optim` a tehnologiei de fixare. 
Aparatele de implantat cuie cu capse Hilti folosesc cea mai nou` genera]ie de 
capse Clean-Tec ce nu con]in metale grele, în timp ce aparatele cu ac]ionare prin 
gaz Hilti GX î[i trag puterea dintr-o doz` de gaz.
Renumite în întreaga lume de zeci de ani, sculele Hilti pentru fix`ri directe asigur` o 
rapiditate extrem de mare a fix`rilor oferind în acela[i timp cea mai mare siguran]` 
pentru utilizator.

D`-i gaz.
Pân` la 1200 de fix`ri pe or`. 750 de cuie cu o doz` de gaz. Magazie de 40 de 
cuie. F`r` între]inere, deci ideale pentru utilizare continu`. Fiabile chiar [i la aplica]ii 
extreme. Aparatul Hilti GX 120 cu ac]ionare prin gaz pentru fixarea profilelor de 
gips carton.

Mobilitatea are o mare influen]` asupra productivit`]ii. Scule cum ar fi Hilti DX 460 sunt ideale pentru o gam` foarte 
mare de aplica]ii pe [antier (vezi foto stânga), în timp ce Hilti GX 120 aduce o versatilitate extraordinar` [i o mai mare 
libertate de a lucra la instala]iile electrice, sanitare, de înc`lzire sau a sistemelor de aer condi]ionat.

Alege ruta cea mai scurt`.
Fixezi în câteva secunde.
Convenabil, confortabil [i în siguran]`.



2Anipână

Servicii deosebite pentru 
întreaga durat` de via]` a 
produselor.
Pachet unic de repara]ii.
Sculele Hilti sunt construite pentru a rezista. Dar chiar dac` apare un 

defect, Hilti va avea grij` de ele. Rapid [i profesional, complet gratuit pân` 

la 2 ani din momentul cump`r`rii. Dup` aceea vom continua s` dovedim 

calitatea produselor noastre prin fixarea unei limite asupra costurilor unei 

repara]ii - atâta timp cât ve]i continua s` folosi]i sculele dumneavoastr` 

Hilti. Mai mult decât atât, v` oferim garan]ie pe via]` pentru defectele 

de fabrica]ie. 

Acest lucru nu este doar lini[titor de [tiut, ci unic în domeniu.

Suntem acolo atunci 
când ai nevoie de noi.
Servicii excelente - alegerea este a dumneavoastr`.



Recunoa[terea interna]ional` sub forma mai 
multor premii de renume pentru design-ul 
produselor este confirmarea valorii ad`ugate 
a produselor Hilti [i dovede[te deasemenea 
cât de bine îndeplinesc acestea nevoile 
clien]ilor. Aceste premii reprezint` cele mai 
mari note pentru criterii cum ar fi: siguran]`, 
robuste]e, gradul de inova]ie, confort 
[i form`.

Câ]i oameni ai întâlnit într-o s`pt`mân` de lucru? Reprezentan]ii Hilti vorbesc cu aproximativ 1 milion de 

profesioni[ti din domeniul construc]iilor în întreaga lume în aceea[i perioad` de timp - [i înva]` foarte multe 

lucruri în acest timp.

Aceast` rela]ie apropiat` cu clien]ii nu este doar unic`, este motivul pentru care produsele noastre sunt 

construite în acest fel - încorporeaz` un design ergonomic, f`r` compromisuri de func]ionalitate [i 

fiabilitate legendar`.

Simte diferen]a.
Pasiune în cele mai mici detalii.



Scule Hilti + Hilti accesorii.

Plus de performan]`.

Sculele [i accesoriile Hilti sunt dezvoltate, testate 
împreun` [i perfect adaptate unele cu celelalte 
pentru a ne asigura c` pute]i beneficia pe deplin 
de efectul Hilti - performan]a sistemului este 
superioar` sumei fiec`rei componente în parte.

Hilti Litiu CPC

Decolare permis`.

Pe parcursul dezvolt`rii sculelor Hilti cu tehnologia 
CPC, se pune accent pe maximizarea performan]ei [i 
capacitatea acumulatorului.
Având în vedere acest lucru, sculele Hilti cu 
acumulatori sunt împ`r]ite în diferite categorii de 
tensiune exact în func]ie de necesit`]ile aplica]iilor 
pentru care acestea sunt concepute - f`r` compromis.

V` rug`m s` vizita]i www.hilti.ro pentru o prezentare general` a tuturor acumulatorilor [i sculelor pentru fix`ri directe Hilti.

Totul este preg`tit.
Performan]e mai mari [i fiabilitate pe care pute]i conta.

Fixa]i într-o frac]iune de secund`. F`r` cabluri de curent, f`r` baterii [i cu mobilitate 
complet`. Aceste scule bazate pe principiul pistonului Hilti, dovedit pe plan mondial 
de decenii, plus o serie de alte inova]ii asigur` siguran]` maxim` pentru utilizator.

SFC14-A 
[urubelni]` 
compact`

GX120-ME aparat de 
implantat cuie cu gaz 
pentru sisteme de instala]ii 
electrice, sanitare, înc`lzire [i de 
aer condi]ionat.

SF22-A [urubelni]`

Hilti HIT 
ED3500-A 
aparat de 
injectat

SIW22T-A  
[urubelni]` 
cu impact 
tangen]ial

SFL22-A 
lantern`

SF144-A 
[urubelni]`

GX120 aparat de 
implantat cuie cu gaz 
pentru fixarea profilelor de 
gips carton

SFL144-A 
lantern`

DX460-MX DX460-MX 
aparat de implantat 
cuie cu capse pentru o 
gam` variat` de aplica]ii 
în construc]ii

TE4-A22 
rotopercutor

SIW144-A  
[urubelni]` 
cu impact 
tangen]ial

DX76-PTR aparat de 
implantat cuie cu 
capse pentru o aplica]ii 
speciale în o]el

WSR22-A  
fer`str`u 

spad`

SID144-A 
[urubelni]` 
cu impact 
tangen]ial

SD5000-A22  
[urubelni]` 
pentru gips 

carton

Sisteme de fixare cu ac]ionare prin gaz sau capse 

Deschiz`tor de orizonturi.
Gama de scule Hilti pentru 
mobilitate total`.

Puternice: 
înc`rc`toarele Hilti litiu 
CPC sunt concepute 
pentru a înc`rca 
acumulatorii din toate 
cele trei voltaje

SFL14-A 
lantern`

TE6-A36 rotopercutor TE7-A rotopercutorWSR36-A  
fer`str`u spad`

WSC70-A36  
fer`str`u circular

14 Vol]i

22 Vol]i

36 Vol]i


