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Комбинация точно за теб...
Вие избирате машините и 
инструментите за тях.
Вече можете да изберете свободно 
комбинация от безкабелни продукти 
според Вашите нужди. Само батерия, 
само машина или зарядно - изборът е 
Ваш!

n 100% гъвкавост при избора на желаните продукти
n Избор на батерии с различни волтажи точно според нуждите Ви
n Само толкова колкото желаете; само толкова, от колкото се нуждаете.

Ти 
избираш!
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Комбинации с повече машини:

Безкабелни машини по избор             Батерии                             

+ +

Зарядно 
устройство

Куфар или сак с различни 
размери по избор

+

Комбинации с една машина:

Изберете куфар или сак за машините си:

+           +

Уред                       Батерия                   Зарядно устройство

Куфар

+ 

Инструменти

Изберете машина, батерия, зарядно и  
консумативи точно за Вас.

Вече е възможно да приберете избраната комбинация от машини в 
един куфар или сак по Ваш избор.

Малък сакГолям сак Голям ударо-
устойчив куфар

Среден ударо-
устойчив куфар

Стандартен ударо-
устойчив куфар
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С литиево-йонната СРС система на Хилти, батерията 
и уредът Ви са с много по-дълъг живот.

Индивидуална защита на клетките
Електронна защита предпазва от прегряване, претовар-
ване и прекомерен разряд всяка клетка по отделно.

Надежден показател на заряда
LED индикатори показват степента на
заряд, за да “не останате по средата на пътя.”

Издръжливи клетки 
Използваме най-качествените клетки с гарантиран голям 
брой цикли на зареждане и дълъг живот на батериите.

Защита от изпускане
Корпус от подсилено фибростъкло и с гумирани зони за 
допълнителна устойчивост предпазват от тежките условия 
на обекта.
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Изберете батерия и зарядно като за Вас

За всички безкабелни уреди - само едно зарядно устройство
По време на зареждане клетките се загряват, затова се налага изчакване за тяхното охлаждане и 
това определя времето за зареждане. Активната система за охлаждане в зарядните устрйства на 
Хилти и намалява значително времето за зареждане на батерията.

Волтаж 14V 22V 36V

Ah

1.6 1.6 3.0

3.3 3.3 3.9

Зарядно 
устройство

14 V 1.6 Ah. 14 V 3.3 Ah. 22 V 1.6 Ah. 22 V 3.3 Ah. 36 V 3.0 Ah. 36 V 6.0 Ah.
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Ударно-пробивна машина TE 2-A22

Поръчка Листова цена

TE 2-A22 в картонена кутия 460 лв.*

TE 2-A22 в удароустойчив куфар 490 лв.*

  Свържете се с Клиентско обслужване, за да получите специална цена.
* Посочената цена е само за машината, батерия и зарядно устройство не са включени.

6

Приложения и предимства
 n Често пробиване в бетон и зидария с диаметри 

5 - 12 мм
 n Отлично съотношение мощност-тегло
 n Лека и компактна - подходяща за работа над 

глава
 n Голям капацитет на батерията 
 n Специално конструиран ударен механизъм за 

ефективно пробиване
 n Перфектно се съчетава с Хилти ТЕ-СХ 

свредлата
 n Вградено LED осветление Ви показва точно 

къде пробивате

Тех. данни TE 2-A22

Волтаж 21.6 V

Батерия 3.3 Ah

Обороти 1090 об/мин

Енергия на 
единичния 
удар

1.5 J

Удари в мин. 5040 уд/мин

Обхват на 
пробиване 5 – 16 мм

Тегло 2.7 кг

Ударно-пробивна машина TE 2 

Поръчка Листова цена

TE 2 в удароустойчив куфар 360 лв.*

  Свържете се с Клиентско обслужване, за да получите специална цена.
* Специална нето цена, валидна за 2014 г.

Приложения и предимства
 n Пробиване с диаметри 4-22 мм за отвори за 

крепежи и проходи в бетон и зидария
 n Пробиване в дърво, метал, гипсокартон и 

пластмаса
 n Мотор, понасящ големи натоварвания за 

голяма дълготрайност
 n TE-C патронник с монтаж на инструмента с 

една ръка
 n Удобен превключвател за режимите на работа
 n Електронен ключ за лесно започване на 

пробиването
 n Ляво/дясно въртене
 n Бутон за постоянен режим на работа

Тех. данни TE 2

Мощност  650 W

Енергия на 
ед. удар

1.8 J

Обороти   
1-ва скорост

1200 об/мин

Обороти   
2-ра скорост

2500 об/мин

Честота на 
ударите

0 – 4600 
удара/мин

Тип 
патронник

TE-C 
(SDS Plus)

Тегло 2.7 кг
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Ударно-пробивна машина TE 4-A22

Поръчка Листова цена

TE 4-A22 в картонена кутия 515 лв.*

TE 4-A22 в удароустойчив куфар 590 лв.*

  Свържете се с Клиентско обслужване, за да получите специална цена.
* Посочената цена е само за машината, батерия и зарядно устройство не са включени.

Приложения и предимства
 n Често пробиване в бетон и зидария с диаметри 

5 - 12 мм
 n Отлично съотношение мощност-тегло
 n Голям капацитет на батерията – пробива 

повече отвори за едно зареждане отколкото 
която и да е акумулаторна машина в същия 
клас

 n Специално конструиран ударен механизъм за 
ефективно пробиване

 n Перфектно се съчетава с Хилти ТЕ-СХ 
свредлата

Тех. данни TE 4-A22

Волтаж 21.6 V

Батерия 3.3 Ah

Обороти 1090 об/мин

Енергия на 
единичния 
удар

2 J

Удари в мин. 5200 уд/мин

Обхват на 
пробиване 5 – 16 мм

Тегло 3.3 кг

Ударно-пробивна машина TE 6-A36

Поръчка Листова цена

TE 6-A36 в картонена кутия 600 лв.*

TE 6-A36 в удароустойчив куфар 650 лв.*

  Свържете се с Клиентско обслужване, за да получите специална цена.
* Посочената цена е само за машината, батерия и зарядно устройство не са включени.

Приложения и предимства
 n Често пробиване в бетон и зидария в 

диапазона 5-16 мм 
 n Пробиване в дърво, стомана и пластмаса
 n Голям капацитет на батерията – пробива 

повече отвори отколкото всяка друга  машина с 
едно зареждане

 n Специално конструиран ударен механизъм за 
пробиване до 16 мм диам.

 n Изключителен комфорт при работа с AVR – 
активната система за гасене на вибрациите

 n Безпрашно пробиване с прахосмукачката TE 
DRS-6-A

 n Перфектно се съчетава с Хилти ТЕ-СХ 
свредлата

Тех. данни TE 6-A36

Волтаж 36 V

Батерия 3.0 Ah

Обороти 1040 об/мин

Енергия на 
единичния 
удар

2 J

Удари в мин. 5283 уд/мин

Обхват на 
пробиване 5 – 20 мм

Тегло 4 кг

7
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Ударно-пробивна машина TE 7-A36

Поръчка Листова цена

TE 7-A36 в удароустойчив куфар 970 лв.*

  Свържете се с Клиентско обслужване, за да получите специална цена.
* Посочената цена е само за машината, батерия и зарядно устройство не са включени.

Приложения и предимства
 n Пробиване на проходи и отвори за крепежи в 

широк обхват 5-24 мм
 n Леки разкъртвания в бетон и зидария
 n Допълнителна система за безпрашно 

пробиване
 n Мощен професионален уред с ергономична 

конструкция с D-захват
 n Възможност за бърза смяна на различни 

видове патронници
 n Уникални капацитет и продължителност на 

работа с Li-ion и Хилти Сordless Power Care 
(CPC)

 n Перфектно се съчетава с Хилти ТЕ-СХ 
инструменти

Тех. данни TE 7-A36

Волтаж 36 V

Батерия 3.3 Ah

Обороти 740 об/мин

Енергия на 
единичния 
удар

2.6 J

Удари в мин. 4000 уд/мин

Обхват на 
пробиване 5 – 24 мм

Тегло 4.9 кг

Тех. данни TE 7-C

Мощност 720 W

Енергия на 
ед. удар

2.6 J

Обороти   
1-ва скорост

900 
об/мин

Честота на 
ударите

0-4020
удара/мин

Тип 
патронник

TE-C 
(SDS Plus)

Тегло 3.5 кг

Поръчка Листова цена

TE 7-C в удароустойчив куфар 710 лв.

  Свържете се с Клиентско обслужване, за да получите специална цена.

Приложения и предимства
 n Пробиване в бетон и зидария до 28 мм 

диаметър
 n Леки разкъртвания в бетон и зидария
 n Пробиване в дърво и стомана с висок момент
 n Безпрашно пробиване в прахоуловителен 

модул
 n Перфектно балансиран, професионален уред 

с D-ръкохватка за продължителна комфортна 
работа

 n Бързосменяем патронник
 n TE-7-С има щедро оразмерен ударен 

механизъм, който я прави най-ефективната 
машина в класа

Ударно-пробивна машина TE 7-C
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Ударно-пробивна машина TE 30-A36

Поръчка Листова цена

ТЕ 30-А36 в удароустойчив куфар 1490 лв.*

  Свържете се с Клиентско обслужване, за да получите специална цена.
* Посочената цена е само за машината, батерия и зарядно устройство не са включени.

Приложения и предимства
 n Пробиване на отвори за анкери с TE-CX 10-20 

мм в бетон
 n Пробиване на отвори за арматура 10-20 мм
 n Коригиращо къртене
 n Безкабелна високопроизводителна машина
 n Система за активен контрол на момента (АТС) 

за максимална сигурност чрез автоматично 
изключване в критични ситуации

 n Уникални капацитет и продължителност на 
работа с Li-ion и Хилти Сordless Power Care 
(CPC)

 n Ниски вибрации благодарение на системата 
AVR

Тех. данни TE 30-A36

Волтаж 36 V

Батерия 6 Ah

Обороти 850 об/мин

Енергия на 
единичния 
удар

3.6 J

Удари в мин. 4500 уд/мин

Размери
(ДхШхВ) мм 423 х 111 х 231

Тегло 5.4 кг

Уред за монтаж HDE 500-A22

Поръчка Листова цена

HDE 500-A22 CR/CB в удароустойчив куфар 500 лв.*

HDE 500-A22 CR/CB в картонена кутия 390 лв.*

  Свържете се с Клиентско обслужване, за да получите специална цена.
* Посочената цена е само за машината, батерия и зарядно устройство не са включени.

Приложения и предимства
 n Монтаж на химически анкери HIT-HY 200, HIT-

RE 500 и др.
 n Идеален за серийни монтажи на армировка 

и анкери
 n Лесно инжектиране, дори при ниски 

температури
 n Бутон за точно дозиране на сместа
 n Бързо и лесно зареждане на фолийната 

опаковка
 n Голям капацитет на батерията, до 100 опаковки 

от 500 мл
 n Автоматично освобождаване на налягането за 

минимална фира

Тех. данни HDE 500-A22

Захранване B 22 V

Производит. 500 мл / 55 сек
Капацитет 
на батерията

100 опаковки 
по 500 мл

Режим на 
работа

Непрекъснат/ 
дозиране в 15 
степени

Размери
(ДхШхВ) мм

436 x 120 x 221
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Винтонавивна машина SFC 14-A

Поръчка Листова цена

SFC 14-A в картонена кутия 250 лв.*

SFC 14-A в удароустойчив куфар 270 лв.*

  Свържете се с Клиентско обслужване, за да получите специална цена.
* Посочената цена е само за машината, батерия и зарядно устройство не са включени.

Приложения и предимства
 n Навиване на винтове за дърво с диаметър 

до 6 мм
 n Пробиване в дърво до Ø 20 мм
 n Навиване на винтове в стомана до Ø 4,8 мм
 n Пробиване в стомана до 10 мм
 n Kомпактен дизайн за най-добрия възможен 

достъп в тесни ъгли.
 n Перфектен баланс, ниско тегло и ергономична 

ръкохватка за максимален работен комфорт.
 n Ярко осветление, благодарение на LED 

лампа, вградена в основата на дръжката

Тех. данни SFC 14-A

Волтаж 14.4 V

Батерия 1.6 Ah / 3.3 Ah

Обороти - 1 500 об/мин

Обороти - 2 1700 об/мин

Макс въртящ 
момент 45 Nm

Регулиране 
на върт. 
момент

1.5 Nm – 10 Nm

Размери 192 x 80 x 225

Тегло 1.5 кг

Винтонавивна машина SFC 22-A

Поръчка Листова цена

SFC 22-A в картонена кутия 260 лв.*

SFC 22-A в удароустойчив куфар 290 лв.*

  Свържете се с Клиентско обслужване, за да получите специална цена.
* Посочената цена е само за машината, батерия и зарядно устройство не са включени.

Приложения и предимства
 n Навиване на винтове за дърво с диаметър 

до 8 мм
 n Пробиване в дърво до Ø 26 мм
 n Навиване на винтове в стомана до Ø 4,8 мм
 n Пробиване в стомана до 10 мм
 n Kомпактен дизайн за най-добрия възможен 

достъп в тесни ъгли.
 n Перфектен баланс, ниско тегло и ергономична 

ръкохватка за максимален работен комфорт.
 n Ярко осветление, благодарение на LED 

лампа, вградена в основата на дръжката

Тех. данни SFC 22-A

Волтаж 21.6 V

Батерия 1.6 Ah / 3.3 Ah

Обороти - 1 600 об/мин

Обороти - 2 1800 об/мин

Макс въртящ 
момент 55 Nm

Регулиране 
на върт. 
момент

1.5 Nm – 10 Nm

Размери 202 x 92 x 234

Тегло 1.7 кг
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Винтонавивна машина SF 22-A / SFH 22-A

Поръчка Листова цена

SF 22-A в картонена кутия 340 лв.*

SF 22-A в удароустойчив куфар 385 лв.*

SFH 22-A в картонена кутия 380 лв.*

SFH 22-A в удароустойчив куфар 420 лв.*

  Свържете се с Клиентско обслужване, за да получите специална цена.
* Посочената цена е само за машината, батерия и зарядно устройство не са включени.

Приложения и предимства
 n Навиване на тежки винтове и пробиване в 

дърво
 n Изрязане на отвори с боркорони
 n Пробиване в стомана и други метали до 13 мм
 n Навиване на самопробивни винтове в метал с 

висока скорост
 n Ударно пробиване в тухла, зидария и 

газобетон (SFH 22-A)
 n Най-доброто съотношение производителност: 

тегло.
 n Издръжлива, изцяло метална скоростна кутия 

с 3 скорости за тежки приложения.
 n 3-та скорост от 2140 об/мин за бързо 

пробиване в стомана.

Тех. данни SF 22-A / SFH 22-A

Волтаж 21.6 V

Батерия 3.3 Ah

Вид батерия Li-Ion

Обороти - 1 370 об/мин

Обороти - 2 1250 об/мин

Обороти - 3 2140 об/мин

Макс въртящ 
момент 84 Nm

Регулиране 
на върт. 
момент

2Nm – 12Nm

Размери 248 x 92 x 244

Тегло 2.5 кг / 2.6 кг

Винтонавивна машина SF 14-A / SFH 14-A

Поръчка Листова цена

SF 14-A в картонена кутия 310 лв.*

SF 14-A в удароустойчив куфар 350 лв.*

SFH 14-A в картонена кутия 378 лв.*

SFH 14-A в удароустойчив куфар 420 лв.*

  Свържете се с Клиентско обслужване, за да получите специална цена.
* Посочената цена е само за машината, батерия и зарядно устройство не са включени.

Приложения и предимства
 n Навиване на винтове в дърво
 n Изрязване на отвори в дърво
 n Пробиване на отвори и навиване на винтчета 

в метал
 n Навиване на винтчета в пластмасови дюбели
 n Изрязване на отвори с боркорони
 n Превъзходна производителност и при най- 

тежки приложения (40 Nm “мек” върт. момент)
 n Най-бързата винтонавивна машина в 14V клас 

(2250 Об/мин)
 n Най-добрите механични части и здрав корпус, 

за да издържа на професионална употреба в 
строителството

Тех. данни SF 14-A / SFH 14-A

Волтаж 14.4 V

Батерия 3.3 Ah

Вид батерия Li-Ion

Обороти - 1 400 об/мин

Обороти - 2 1300 об/мин

Обороти - 3 2250 об/мин
Макс въртящ 
момент 
твърд/мек

70/40 Nm

Удари в мин.
само за  
SFH 14-A

40 500

Размери 229 x 80 x 249

Тегло 2.3 кг / 2.3 кг
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Тех. данни SID 14-A/22-A

Волтаж 14.4 V / 21.6 V

Батерия 1.6 Ah / 3.3 Ah

Обороти 1 ск. 1000 об/мин

Обороти 2 ск. 1500 об/мин

Обороти 3 ск. 2500 об/мин
Макс въртящ 
момент 
1-ва скорост 60 Nm
2-ра скорост 110 Nm
3-та скорост 165 Nm
Размери 151 x 81/91 x 228

Тегло 1.5 / 1.7 Kg

Винтонавивна машина SID 14-А/22-A

Приложения и предимства
 n Закрепване на анкери до 10 мм
 n Навиване на дълги винтове и пробиване в 

дърво
 n Навиване на винтове за метал до 4.8 мм
 n Леки и компактни, лесни за работа и в тесни 

ъгли и ограничени пространства
 n Безчетков мотор за по-дълъг живот и повече 

работа с едно зареждане
 n 3-електронни степени на съединителя за 

лесно превключване между различните 
скорости на навиване

Поръчка Листова цена

SID 14-A в удароустойчив куфар 414 лв.*

SID 14-A в картонена кутия 390 лв.*

SID 22-A в удароустойчив куфар 444 лв.*

SID 22-A в картонена кутия 404 лв.*

  Свържете се с Клиентско обслужване, за да получите специална цена.
* Посочената цена е само за машината, батерия и зарядно устройство не са включени.

Тех. данни SIW 14-A/22-A

Волтаж 14.4 V / 21.6 V

Батерия 1.6 Ah / 3.3 Ah

Обороти 1 ск. 1000 об/мин

Обороти 2 ск. 1500 об/мин

Обороти 3 ск. 2300 об/мин
Макс въртящ 
момент 
1-ва скорост 90 Nm
2-ра скорост 135 Nm
3-та скорост 200 Nm
Размери 154 x 81/91 x 228

Тегло 1.5 / 1.7 Kg

Винтонавивна машина SIW 14-А/22-A

Приложения и предимства
 n Закрепване на анкери до 10 мм
 n Навиване на дълги винтове в дърво
 n Завиване на болтове M6 до M16
 n Компактна и лека, лесна за работа в ъгли и 

тесни пространства
 n Безчетков мотор за по-дълъг живот и повече 

работа с едно зареждане
 n 3-електронни степени на съединителя за 

лесно превключване между различните 
скорости на навиване

 n Плавно електронно регулиране на пуска и 
моторна спирачка за прецизни започване и 
спиране

Поръчка Листова цена

SIW 14-A в удароустойчив куфар 414 лв.*

SIW 14-A в картонена кутия 390 лв.*

SIW 22-A в удароустойчив куфар 444 лв.*

SIW 22-A в картонена кутия 404 лв.*

  Свържете се с Клиентско обслужване, за да получите специална цена.
* Посочената цена е само за машината, батерия и зарядно устройство не са включени.
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Поръчка Листова цена

SD 5000 22-A в картонена кутия 320 лв.*

SD 5000 22-A  в удароустойчив куфар 360 лв.*

  Свържете се с Клиентско обслужване, за да получите специална цена.
* Посочената цена е само за машината, батерия и зарядно устройство не са включени.

Винтонавивна машина SD 5000 A-22

Приложения и предимства
 n Закрепване на профили и панели гипсокартон 

към стена и таван
 n Мощност и бързина, сравнима с кабелна 

машина: обороти 5.000/мин, въртящ момент 
9,5Nm

 n Голям капацитет на батерията и бързо 
зареждане със система CPC: 21.6V/2.6Ah

 n Ергономичен дизайн за по-комфортна работа
 n Две машини в една, възможност за монтаж и 

на магазинирани винтове

Тех. данни SD 5000-A22

Волтаж 21.6 V

Батерия 3.3 Ah

Макс въртящ 
момент 9.5 Nm

Обороти 0 – 5000 / мин

Тегло 2.1 кг

Размери мм 253 x 99 x 235 

Непрекъсната 
работа

Да

Устройство за 
магазинирани
винтове

SMD 57

Поръчка Листова цена

ST 1800-A22 в удароустойчив куфар 630 лв.*

ST 1800-A22 в картонена кутия 550 лв.*

  Свържете се с Клиентско обслужване, за да получите специална цена.
* Посочената цена е само за машината, батерия и зарядно устройство не са включени.

Винтонавивна машина ST 1800-A22

Приложения и предимства
 n Монтаж на винтове за покривна ламарина
 n Монтаж на винтове за сандвич панел
 n Монтаж на самопробивни винтове с/без 

уплътнителна шайба
 n Висока производителност акумулаторен 

винтоверт с характеристиките на кабелен 
уред, специално конструиран за работа и 
приложения в металните конструкции

 n Компактен, ергономичен дизайн, за по-
комфортна работа

Тех. данни SD 1800-A22

Волтаж 21.6 V

Батерия 3.3 Ah

Макс въртящ 
момент 12 Nm

Обороти 0 – 2000 / мин

Тегло 2.5 кг

Размери мм 252 x 94 x 268 

Тип 
патронник

1/4“ 
шестостен

Батерия тип Li-ion
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Поръчка Листова цена

SIW 22T-A в картонена кутия 510 лв.*

SIW 22T-A в удароустойчив куфар 610 лв.*

  Свържете се с Клиентско обслужване, за да получите специална цена.
* Посочената цена е само за машината, батерия и зарядно устройство не са включени.

Приложения и предимства
 n Монтаж на винтови анкери HUS 8-14 мм в 

бетон
 n Навиване на тежки винтове в дърво
 n Завиване на болтове M6 до M24
 n Сглобяване на стоманени профили, дървени 

или стоманобетонни конструкции.
 n Компактната конструкция позволява 

използването и в ъгли и тесни пространства
 n Лесни за работа поради перфектните баланс 

и малко тегло
 n Пълен набор от накрайници за всички размери 

анкери, болтове и винтове.
 n Гумено покритие за удобен захват и защита на 

работната повърхност

Тех. данни SIW 22T-A 

Волтаж 21.6 V

Батерия 3.3 Ah

Вид батерия Li-Ion

Обороти 2000 об/мин

Удари в мин. 2500 уд/мин
Макс въртящ 
момент

450 Nm

Размери 232 x 94 x 258

Тегло 3 кг

Винтонавивна машина SIW 22T-A
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Тех. данни AG 125 A-22

Волтаж 21.6 V

Обороти на 
празен ход

8400 – 9500 
об/мин

Максимална 
дълбочина
на среза

34 мм

Тегло 2.7 кг

Поръчка Листова цена

AG 125-A22 в картонена кутия 540 лв.*

AG 125-A22 в удароустойчив куфар 590 лв.*

  Свържете се с Клиентско обслужване, за да получите специална цена.
* Посочената цена е само за машината, батерия и зарядно устройство не са включени.

Приложения и предимства
 n Идеален за универсално приложение в общото 

строителство, металните конструкции и всички 
останали браншове

 n Безчетков мотор и три пъти по-дълъг живот от 
стандартните уреди

 n Ергономична конструкция и защитни функции 
(спирачка на диска, ATC, автоматично 
изключване)

 n 30-40 % по-високи производителност и 
капацитет на батерията

 n Перфектен баланс и ниско тегло правят
 n Мощни и здрави 3.3Ah CPC батерии за висока 

производителност и дълъг живот

Безкабелен ъглошлайф AG 125 A-22 Циркуляр за рязане на метал SCM 22-A

Поръчка Листова цена

SCM 22-A в картонена кутия 540 лв.*

SCM 22-A в удароустойчив куфар 590 лв.*

  Свържете се с Клиентско обслужване, за да получите специална цена.
* Посочената цена е само за машината, батерия и зарядно устройство не са включени.

Приложения и предимства
 n Бързо, прецизно и чисто рязане на метали 

без искрене
 n Рязане на място на обекта на канали, 

тръби, сандвич панели, мрежи и профилни 
ламарини; отвори в ламаринени плоскости и 
въздуховоди

 n Тегло под 4 кг за най-удобна и лесна работа
 n Моторна спирачка спира въртенето на 

диска за по-малко от 0.5 сек. за максимална 
защитеност

 n Ефективно събиране на стърготините за чисто 
работно място

 n Вградена светодиодна лампа в предната част

Тех. данни SCM 22-A

Волтаж 21.6 V

Батерия 3.3 Ah

Обороти 3500 об/мин

Тегло 4 кг

Мин. диаметър 
на диска

160 mm

Макс. диаметър 
на диска

165 mm
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 Реципрочен трион WSR 22-A

Поръчка Листова цена

WSR 22-A в картонена кутия 420 лв.*

WSR 22-A в удароустойчив куфар 460 лв.*

  Свържете се с Клиентско обслужване, за да получите специална цена.
* Посочената цена е само за машината, батерия и зарядно устройство не са включени.

Приложения и предимства
 n Рязане на метални тръби, арматури, шпилки и 

метални профили
 n Рязане на дограми, дървени греди и др.
 n Рязане на кабелни снопове
 n Двойно повече рязане с едно зареждане на 

батерия в сравнение с другите реципрочни 
триони

 n Уникалната AVR система за активно 
поглъщане на вибрациите, вертикалните 
предавки и амортисьора на опорната 
пета свеждат до минимум вибрациите на 
реципрочния трион

 n Мигновена електронна спирачка, висока 
производителност и дълъг живот

Тех. данни WSR 22-A

Волтаж 21.6 V

Тегло ~ 4 кг

Ход на ножа 28 mm

Обороти на
празен ход

0 – 3000 
об/мин

Размери
(ДxШxВ) мм

492 x 96 x 196

Поръчка Листова цена

SCW 22-A в картонена кутия 420 лв.*

SCW 22-A в удароустойчив куфар 460 лв.*

  Свържете се с Клиентско обслужване, за да получите специална цена.
* Посочената цена е само за машината, батерия и зарядно устройство не са включени.

Приложения и предимства
 n Общо строителство: рязане на кофражни 

платна, OSB, шперплат, ПДЧ, пластмаса, 
греди, летви.

 n Довършителни работи: рязане на 
гипскартонени, гипсфазерни, циментови и 
MDF плоскости.

 n Впечатляваща производителност за уред с 
тези размери и тегло

 n Лек - само 3.9 кг
 n Съвместим с водещата шина на Хилти
 n Система за улавяне на праха

Тех. данни SCW 22-A

Волтаж 21.6 V

Батерия 3.3 Ah

Обороти 4000 об/мин

Тегло 3.9 кг

Макс. д-на на
рязане (0 °)

57 мм

Макс. д-на на
рязане (45 °)

42 мм

Размери
(ДxШxВ) мм

393 x 208 x 241

Безкабелен циркуляр SCW 22-A
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Приложения и предимства за TE-CX
 n Пробиване на отвори за монтаж на арматура
 n Пробиване на дренажни отвори за отводняване
 n Проходни отвори за тръби и кабели с 

дълбочина до 1150 мм
 n Нова цяла твърдосплавна глава с малко 

износване и увеличаване броя отвори
 n Четворната спирала и оптималната геометрия 

на главата осигуряват постоянно висока 
скорост на пробиване през целия живот на 
инструмента

 n Индикаторният белег на главата гарантира 
годността на отворите за монтиране на анкери 
– докато е видим

 n Уникална гаранция: свредлото се сменя в 
случай на счупване – ако маркировката на 
спиралата се вижда.

Приложения и предимства за TE-C
 n Оптимално съотношение качество-живот-цена

Свредла (SDS Plus) TE-CX и TE-C

Тех. 
данни TE-CX TE-C

Основа
Бетон, 

армиран 
бетон

Бетон, 
тухла, 

природен 
камък

Захват
TE-C 
(SDS 
Plus)

TE-C 
(SDS 
Plus)

Гаранция Да Не

12 13
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Изключително 
обслужване 
до живот

Машините на ХИЛТИ са създадени, за да издържат. Но дори и да се повредят, 
ХИЛТИ ще се погрижи за това експедитивно и професионално и напълно 
безплатно през първите две години. След това ние ще продължим да ви 
доказваме качеството на нашите продукти като поставим ограничение на цената 
на ремонтите дотогава, докогато използвате ХИЛТИ машината. Ние дори ви 
даваме доживотна гаранция от производителя срещу производствени дефекти. 
Това не е просто напомняне за качеството ни, това е уникално предложение в 
бранша.

Хилти
Доживотен 
сервиз

2 www.hilti.bg | 0800 123 9801  Хилти услуги2

Хилти
Доживотен 
сервиз

Хилти машините издържат. Сервизът също.

Първокласен сервиз за всички Хилти уреди

Доживотният сервиз на Хилти е много повече от всички стандартни гаранции
При закупуване на машина от Хилти вие автоматично получавате уникален пакет от услуги

Никакви разходи до 2 години
С Хилти нямате абсолютно никакви ре-
монтни разходи за 2 години* от датата 
на закупуване. Това включва:
- Разходи за труд
- Ремонт или замяна на всички де-
фектирали части, включително и на 
тези с нормално износване от експлоа-
тация**
- Обслужване при светнал сервизен 
индикатор на уреда.
- Функционална проверка, регулировка 
и проверка на сигурността след всеки 
ремонт*
* Без разходи 2 години или 200 часа
(което се достигне първо)
За тежки диамантни машини с брояч 
на работните часове
* Период без разходи за 1 година
Ъглошлайфи тип DEG и DCG, винтона-
вивни кабелни машини, реципрочни и 
прободни триони, шлайф машини, TE 
2-A, DG 150 и диамантно-пробивна ма-
шина DD-EC1.
* Период без разходи за 6 месеца
Ъглошлайфи тип AG и DAG, и машини-
те DSH 700, DSH 900.
** С изключение на: буталата и буфе-
рите за DX уредите, филтрите за пра-
хосмукачки и патронниците за 
ударно-пробивните машини.

Доживотни ограничени 
разходи за ремонт
След изтичане на двете години без 
разходи, в случай на ремонт, клиентът 
заплаща максимум до 25% от листо-
вата цена на нов уред.
Ако цената на ремонта е под 25%, 
клиентът заплаща актуалната стой-
ност. Когато ремонтът надхвърля 
тази граница, разликата над 25% се 
поема за сметка на Хилти - през це-
лия живот на Вашата Хилти машина.

Най-важното:
6 месеца без разходи след всеки 
извършен ремонт.

Доживотна гаранция от производи-
теля
Хилти ремонтира или заменя 
безплатно всички уреди, които са по-
казали дефекти в резултат на нека-
чествени материали или 
производствени пропуски по време 
на целия период на експлоатация.

Без разходи
Максимален
контрол на 
разходите

Качество
без компромис

Бърз сервиз
Времето е пари. Това е основната причина, която ни кара винаги да се стремим да върнем Вашата машина след ремонт до 5 дни.

Основните предимства на доживотния сервиз на Хилти са:
 Максимален контрол на разходите
 - Абсолютно никакви разходи до 2 години
 - След това - ясно ограничени разходи за ремонт
 Бърза и небюрократична процедура
 - Не е необходима проверка на покупката (т. е. без фактура и гаранционна карта)
 - Продължителният и неприятен процес на пресмятане на ремонтни разходи вече е в миналото.
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Хилти. По-мощни. По-надеждни.
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Хилти България ЕООД: 1766 София, Бизнес Парк София, сгр. 3
Централен номер за клиентско обслужване: 0800 123 98 www.hilti.bg

SFC 22-A в куфар+ B 22/1.6Ah + C 4/36-90 = 590 лв

TE 2-A22 + SFC 22-A + B 22/1.6Ah + B 22/3.3Ah 
+ C 4/36-90 + малък сак = 990 лв

*Всички цени са крайни без ДДС

TE 2-A22 в куфар+ B 22/3.3Ah + C 4/36-90 + 
комплект свредла = 790 лв

Специални ценови пакети


