
วิธีการจัดการฝุน
ในงานกอสราง 
ใหเราปกปองคณุจากฝุน
อยางมีประสิทธภิาพ



ฝุนซิลิกา 
ไซตงานที่เต็มไปดวยฝุน
คือไซตงานที่เต็มไปดวยอันตราย



ฝุนผงทีคุ่ณเห็นอยูนีค่ืออะไร?
ฝุนผงเหลานีค้ือผลึกซิลิกาซึง่เปนองคประกอบพืน้ฐานของ 
ดนิ ทราย หินแกรนิต และแรธาตอุืน่ๆ อกีมากมาย 

กวา 59% ของเปลือกโลกประกอบดวยผลึกซิลิกา 
ดงันัน้จงึเปนเรือ่งปกตทิีเ่ราสามารถพบผงผลึกนีใ้น
อตุสาหกรรมกอสรางหรือในวัสดกุอสรางตางๆ ทีเ่ราใช

• องคประกอบทางเคมี Sio2

• ความแขง็ (MoHS) 7 (คอนกรีต 5-7)

• ความถวงจาํเพาะ 2.6 (คอนกรีต 2.4)

• ทําละลายไดยาก

ฝุนซิลิกามีลักษณะอยางไร?

ผลกระทบตอสุขภาพ

ฝุนซิลิกาคอือะไร? วิธีแกปญหาและจัดการฝุน 
จากฮิลติ
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อนุภาคของซิลิกา
ทีเ่ก็บจากหนากากปองกนัฝุน
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อนุภาคซิลิกาในหินทราย
์

• ดวยขนาดของฝุนผงทีเ่ล็กละเอยีดมากผูปฏิบตังิานจงึมโีอกาสทีจ่ะสดูหายใจ 
เอาฝุนผงผลึกนีเ้ขาสูปอดและอาจลงไปสูถงุลมได
• เพราะผงผลึกมคีวามแขง็และไมสามารถละลายไดในของเหลว
จงึทําใหกลไกตามธรรมชาตขิองปอดไมสามารถกาํจดัและขบัผงผลึกดงักลาวออก
มาได 
• และอาจนําไปสูโรคปอดฝุนหินทราย (silicosis) ซึง่การลุกลามและความรุนแรงของ
อาการขึน้อยูกบัปริมาณของฝุนทีร่างกายรับเขาไป

อนุภาคซิลิกาจากในคอนกรตี

SIRIJIR
Highlight



พบฝุนซิลิกาได
ทีใ่ดบาง ?

วิธีแกปญหาและจัดการฝุน 
จากฮิลติ

ฝุนขนาดตางๆ

• ฝุนนัน้มีหลายขนาด เริม่จากขนาดเล็ก เล็กมากไปจนถงึขนาดทีคุ่ณไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา
• ทัง้นี ้หากเปรียบเทียบกบัขนาดของเสนผมเล็กๆของมนษุยทีเ่ราคนเคยยังมีขนาดถงึ 7 และ 180 µm. 

เลยทเีดียว

วัสดุทีม่สีวนประกอบของผลึกซิลิกา

แหลงทีม่าของฝุน

แหลงปฐมภูมิ (Primary)

คอื ฝุนจากการปลอยจากแหลงกําเนิดโดยตรง เชน การเจาะ 
การขุด การสราง การรือ้ถอน หรอืกิจกรรมใดๆในงานกอสราง

แหลงทุติยภูม ิ(Secondary) 

 คือ 
ฝุนที่ถูกปลอยจากแหลงกําเนิดไดระยะหนึ่งและไมไดถูกกําจัดอยางถูกวิธี 

เมื่อมีการทํากิจกรรมอื่นๆ จึงทําใหฝุนฟุงขึ้นมาอีกครั้ง

หินสังเคราะห แผนไฟเบอรซีเมนต คอนกรีต หินทราย อิฐ แผนยิปซัม แผนไม

> 93%
ผลึกซิลิกา

20 – 60% 5 – 40% 61 - 68% 50 - 60% < 5%  <0.5%

ขนาดอนุภาค เวลาในการตกถึงพื้
น ทีค่วามสูง 1 เมตร

50 µm 10 วินาที

10 µm 5 นาที

1 µm (⅟1000  mm) 7 ชัว่โมง

0.1 µm ตัง้แต 12 วันขึน้ไป

ตารางแสดงระยะเวลาทีฝุ่นขนาดแตกตางกั
น จะตกลงสูพืน้ จากระยะความสูงที ่1 เมตร

ฝุนอนุภาคละเอียดพิเศษ
(Ultra fine particles)

0.01 µm 0.1 µm 1 µm 0.01 µm 10 µm 100 µm 

ฝุนขนาดเล็ก
(Fine dust)

ฝุนในไซตกอสราง

ควันบุหรี่

ฝุนหยาบ 
(Coarse dust)

ฝุนละเอียด
(Finest dust)

ผลึกซิลิกา ผลึกซิลิกา ผลึกซิลิกา ผลึกซิลิกา ผลึกซิลิกา ผลึกซิลิกา



ฝุนอันตรายตอ
สุขภาพอยางไร?

วิธีแกปญหาและจัดการฝุน 
จากฮิลติ

ฝุน 3 ประเภท ...และระดับในการเขาสูรางกาย

Inhalable dust (I-Dust):
• ฝุนทีส่ามารถเขาสูทางเดินหายใจได แตถูกดักจบัไดทีป่าก

และจมูก

Thoracic dust (T-Dust):
• ฝุนทีส่ามารถเขาสูทางเดินหายใจได แตถูกดักจบัไดทีช่องทาง

เดินหายใจ

Respirable dust (R-Dust):
• ฝุนละอองขนาดเล็กทีส่ามารถเขาลึกถึง/สะสมในถุงลมปอดได
• เปนฝุนละอองทีม่ีขนาดเล็กกวา < 10 µm
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3
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ฝุนกับสุขภาพ
มาตรฐานทางดานสภาพแวดลอมการทํางาน
ประกาศกระทรวงฯ*ระบคุาเฉลีย่ของปรมิาณของฝุนซิลิกาครสิตัลลีน (Silica Crystalline) ทีเ่กิดขึน้ในพืน้ที ่
ทํางานไมใหเกิน กวา 0.31 mg/m3** ตลอดระยะเวลาการทาํงานปกติจึงจะสามารถใหลูกจางทํางานในพืน้ทีน่ัน้ได

ี � ่ ุ

อางอิง : 
*ประกาศของกระทรวงมหาดไทย เรือ่งความปลอดภัยในการทํางานเกีย่วกับภาวะแวดลอม (สารเคมี) กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่แวดลอม http://envocc.ddc.moph.go.th/
** พิจารณาจากคอนกรตีทีม่ ีSio2 30%



เราจะสามารถจํากัดฝุนซิลกิา
ไดอยางไร?

วิธีแกปญหาและจัดการฝุน 
จากฮิลติ

เราสามารถจัดการฝุนทีเ่กิดจากการทํางานไดใน 
หลากหลายรูปแบบ

เลือกวิธกีารทํางานทีช่วยคุณจัดการกับฝุนได  (เชน การตัดแบบเปยกหรือการขัด 
และการใชวิธีการพนละอองนํ้ารวมในขณะทํางานขุดหรือเจาะ) 

• เทคโนโลยีทางเลือก  - ใชการคอรริง่แทนการเจาะดวยสวาน

• เทคโนโลยีทางเลือก – ใชระบบยงิยึดดวยตะปู (เชน ปนยิงตะปู)แทนการเจาะดวยสวานเพือ่ฝงพุก

• เทคโนโลยีทางเลือก – เลือกใชพุกรางชนิดหลอในทีแ่ทนการเจาะดวยสวานเพือ่ฝงพุก

ใชอุปกรณและเครือ่งมือเสริมทํางานรวมกนัในการจัดการฝุน  

• ใชดอกสวานเจาะคอนกรีตพรอมดูดฝุน (Hollow drill bits)
รวมกับเครือ่งดูดฝุน

• ใชฝาครอบกักเก็บฝุนรวมกับเครือ่งดูดฝุนเมือ่ทํางานขัด ตัด และเจียร

• ใชฝาครอบกักเก็บฝุนรวมกับเครือ่งดูดฝุนเมือ่ตองเจาะสกัดหรือ
ทําลายคอนกรตี

เมือ่ตองทําความสะอาดสถานทีใ่หเลือกใชวิธีการ "ดดูฝุน" แทนการ "กวาด"
• เลือกใชเครือ่งดูดฝุนและอุปกรณเสรมิสําหรับทําความสะอาด สิง่สําคัญทีต่อง

ไมลืมพิจารณาคือิคุณสมบัติของถุงเก็บฝุนทีใ่ช

ไมกําจัดฝุนในรูเจาะดวยการเปา ไมวาจะโดยใชแรงดันลมหรือเครือ่งเปา
• เลือกใชเครือ่งมอืและอปุกรณทีส่ามารถกําจัดฝุนและทําความสะอาดรูเจาะของคณุอยาง

มีประสิทธภิาพ เพือ่ทีคุ่ณจะไมตองทําความสะอาดรูเจาะดวยเครือ่งเปาซึง่จะเปนการทําให
ฝุนฟุงขึน้มาอีกครัง้

สวมใสอปุกรณปองกันฝุนเขาสูระบบทางเดินหายใจทีไ่ดมาตรฐาน

• สวมใสอุปกรณปองกันฝุนสวนบุคคลทีไ่ดมาตรฐานทุกครัง้ทีท่ํางาน เพือ่ปองกันฝุนทีย่ังตกคาง
หรือลอยอยูในอากาศไมใหเขาสูรางกายของคุณ



ํ



เลือกใช
เทคโนโลยีทางเลือก

วิธีแกปญหาและจัดการฝุน 
จากฮิลติ

นอกเหนือจากการใชงานพุกชนิดตดิตัง้ภายหลังทีก่อใหเกิดการกระจายของฝุน การเลือกใชพุกรางชนดิหลอในทีเ่ปนอีกหนึง่ วิธีการทีคุ่ณสามารถ 
เลือกใช ไดเพือ่ลดปญหาของฝุนทีเ่กิดจากการติดตัง้  นอกจากนี ้T-Bolt ยังมขีอดีในแงทีส่ามารถใชในการปรับตําแหนงจุดยึดไดอยางอิสระอีกดวย

โดยทัว่ไปแลวการยึดจุดตอดวยพุกเหล็กจําเปนตองมีการเจาะรูเพือ่ติดตัง้ซึง่เปนสาเหตุหนึง่ของการเกิดฝุนในงานกอสราง ระบบยิงยึดดวยตะป ู
สามารถลดปญหาดังกลาว สามารถติดตัง้ไดอยางรวดเร็วและไมทําใหเกิดฝุน

การเจาะรูเพือ่งานติดตัง้พุกหรือเหลก็เสริมโครงสรางนัน้ นอกจากการ 
เจาะรูแบบดัง้เดิมทีผ่ลิตฝุนจํานวนมากออกมา คุณสามารถเลอืกใชวิธี 
คอรริง่รวมกับเครือ่งจัดการนํ้าซึง่ทํางานโดยใชนํา้หลอในขณะเจาะทําใหฝุน 
ไมฟุงกระจาย  ฝุนจะถูกกักเก็บไวในถุงพรอมดวยระบบนํา้หมุนเวียน 
ทําใหไมเกิดเปนฝุนฟุงขึน้มาอีก

ในครัง้ตอไปทีคุ่ณตองการเจาะ ตัด หรอืทําลายคอนครีตเพือ่ใหเกิดรูหรือ 
ชอง อยาลืมเลือกใชวิธีคอรริง่พรอมอุปกรณเสริมทีช่วยคุณลดการสรางฝุน
ออกสูอากาศและลดเวลาในการทําความสะอาดพืน้ทีล่งไดอยางมหาศาล

พุกรางชนิดหลอในที่

การเจาะรูดวยวิธคีอรริง่ (CORING) 

ระบบยิงยึดดวยตะป ู(DIRECT FASTENING) 



จัดการปญหาเรือ่งฝุนและ 
ชวยใหไซตงานของคุณ 
สะอาดอยูเสมอ

เคร่ืองดูดฝุน



เครือ่งดูดฝุนของฮิลติ วิธีแกปญหาและจัดการฝุน 
จากฮิลติ

VC 40-UL

Technical data VC 40-UL

Wet / Dry 80% Dry / 20% Wet
Power 1200 W
Air flow 61 l/s
Tank capacity 36 l
Water capacity 25 l
Weight 14.7 kg
Filter cleaning Auto / function to switch off

เกีย่วกับเครือ่งดูดฝุนของเรา
• เทคโนโลยีตัวกรอง Hilti AirBoost ใหประสิทธิภาพการดูดสูงอยางสมํา่เสมอ: ทุกๆ 15 วนิาทีการไหลของ

อากาศ จะยอนกลับเปนม ิลลิวินาทีเพือ่ขจัดฝุนทีเ่กาะอยูในกรอง

• ใชความจุถังอยางเต็มทีเ่นือ่งจากตําแหนงของตัวกรองและสายตอทอถูกติดตัง้อยูในสวนบนของตัวเครือ่ง

• ระบบเปด/ปดอัตโนมัติไดจากเครือ่งมอืเพือ่ความสะดวกสบายในการทํางานทีด่ีขึน้เมือ่เสียบโดยตรง
กับเครือ่งดูดฝุน

การแกไขปญหาและจัดการฝุนจากฮิลติ

VC 20-UL

Technical data VC 20-UL

Wet / Dry 80% Dry / 20% Wet
Power 1200 W
Air flow 61 l/s
Tank capacity 20 l
Water capacity 13.5 l
Weight 13 kg
Filter cleaning Auto / function to switch off

• หามใชแรงดันจากลมหรือนํา้ในการทําความสะอาดตัวกรอง ไมงอหรือกระแทก
เนือ่งจากจะเปนการทําลายพืน้ผิวของตัวกรองและทําใหฝุนหลดุรอดออกมาได

• หมัน่เปลีย่นแผนกรองอยางสมํา่เสมอเพือ่ลดการทํางานของมอเตอร
ซึง่จะชวยใหเครือ่งดูดฝุนของคณุมอีายุการใชงานทีย่าวนานขึน้

• การใชถุงกรองฝุนจะชวยยืดอายุการใชงานของแผนกรองไดเพราะมนัจะชวยทํา
หนาทีด่ักจับเปนชัน้แรกใหแกแผนกรอง

DUST BAG FILTER

+ FILTER LIFETIME

FILTER LIFETIME

FILTER ONLY

การดูแลรักษา



งานตัด งานขัด
งานเซาะรอง
เครือ่งมือของเราออกแบบ
มาเพือ่การใชงานทีง่ายขึน้
และมปีระสิทธภิาพยิง่ขึน้



การจดัการฝุนสาํหรับงานตดั 

หินเจียร 5 นิ้ว AG125

AG 125-A22 cordless 22 V grinder

ฮิลติ สมาร์ท เพาเวอร์เทคโนโลยี สำหรับประสิทธิภาพในการตัดที่สูง

AG 125 – 5” หินเจียร 5 นิว้ 

หินเจียรไฟฟ า/ เคร �ืองมอืตดัสําหรบั อตุสากรรมกอสราง

DCH 300-X  เครือ่งตัดคอนกรีตไฟฟาแบบตัดเปยก
และตัดแหงได 

เครือ่งตัดคอนกรีตไฟฟาทีป่ลอดภัยทีสุ่ดและทํางาน
อยางมปีระสิทธิภาพ
• สามารถตอกับระบบนํา้สําหรับการตัดแบบเปยก ซึง่เปนการ 

เพิม่ประสทิธิภาพ +30% สําหรับความเร็วในการตัดคอนกรีต
• ตัดลึกได 120 มม.เนือ่งจากการออกแบบกลองเกยีรฮิลต ิ

ขนาดกะทัดรดัทีใ่สใบตัดไดถึง 305 มม.
• พัฒนาอะแดบเตอรเชือ่มตอเครือ่งดูดฝุนใหดียิง่ขึน้
• กักเก็บฝุนไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึน้ดวยการหมุนยอน 

กลับของใบตดั
• พรอมการดชวยควบคุมการฟุงกระจายของฝุนในขณะตัด
• เครือ่งมือไดรบัออกแบบใหปองกันประกายไฟทีเ่กดิจากการ 

ตัดโดนเหล็กไปในทิศทางทีป่ลอดภัยจากผูปฎบิัติงาน
• งายตอการตัดเปนเสนตรงและลดความเสีย่งในการตัดแลว 

ติดขัดดวยลอคุมทิศทางทีม่าพรอมกับเครือ่งมือ

DC-SE 20 SLITTING TOOL
เครือ่งมอืเซาะรองคอนกรีตทีป่ลอดภัยทีสุ่ดสําหรับ 
งานระบบ
• ประสิทธิภาพในการทํางานเซาะรองคอนกรีตสูง
• มีใบตัดทีส่ามารถเลือกเซาะรองไดกับหลากหลายวัสด ุ
พืน้ผิว
• เซาะลึกไดถึง 40 มม. และกวางสูงสุด 46 มม
• มีระบบเชือ่มตอกับเครือ่งดูดฝุนได
• ออกแบบตามหลักการยศาสตรจึงชวยลดความเมือ่ย 
ลาในการทํางานเหมาะสําหรับผูใชงานทีถ่นัดมือขวา 
และซาย
• ลดแรงสัน่สะเทือนไปยังผูปฏิบัติงานในขณะทํางาน
• ออกแบบใหมีแผนปดใบตัดทุกดานเพือ่ความปลอดภัย

• สามารถใชกรีดคอนกรีต,ซีเมนต, อิฐ, และ หินทีม่

ี 

ความแขง็ ฯลฯ

การจดัการฝุนสาํหรับงานกรีดเปนรอง 

• การสั่นสะเทือนต่ำ
• แผ่นปิดทุกด้าน
• คำแนะนำในการขนส่งแม้ในช่วงแรก
ตัดพรวด
• กรีดคอนกรีต รูปทรงซีเมนต์ อิฐ
ผลิตภัณฑ์ อิฐทราย-ปูนขาว หินเหล็กไฟ แข็ง
หิน ฯลฯ

• หินเจียรไฟฟา/ เครือ่งมอืตดัสําหรบั อุตสากรรมกอสราง
• ใบตัดเพชรทีถู่กออกแบบมาเพือ่ตัดวัสดุความหนา 25 มม.   

ปราศจากการใชนํา้ในการตัด
• เครือ่งมอืออกแบบการยศาสตรสําหรับงานตัดและขัด
• ฮิลติ สมารท เพาเวอรเทคโนโลย ี

สําหรับประสิทธิภาพในการตัดทีสู่ง
• ฝาครอบปองกันไมใหฝุนกระจายออก ในขณะทีใ่ชงาน
• ลดเวลาในการตัดและกรีดคอนกรตีดวยการตัดพรอมกัน

สองใบทีร่ะยะหางของใบ 25 มม.

วิธีแกปญหาและจัดการฝุน 
จากฮิลติ



DG 150 เครือ่งขดัพืน้คอนกรตี 

โดดเดนทีส่ดุสําหรบัประสทิธภิาพงานขดั 
และลดตนทนุไดอยางเหน็ผล

DGH 130 เครือ่งขัดผนังคอนกรีต 

เพิม่ผลผลิตของงานขัดสูงสุด คุณภาพงานดี 
และจบงานขัดแบบไรฝุน

• ด้ามจับไดรบัการออกแบบอยางถูกตองตามหลักการยศาสตร 
ชวยใหทํางานไดอยางลืน่ไหลและตอเนือ่ง

• สามารถเชือ่มตอกับเครือ่งดดูฝุนได

• สามารถปรับความสูงและองศาของการดดูดฝุนเพือ่ใหงายและ 
มีความแมนยําในการทํางานและสามารถขดัแบบชิดขอบและเขา 
มุมได

• เพิม่ประสิทธิภาพและปรมิาณงานขัดไดมากถึง 50% เมือ่
เปรียบเทียบการใชเครือ่งเจียร

การจดัการฝุนสําหรับ
งานขดั 

วิธีแกปญหาและจัดการฝุน 
จากฮิลติ

• สามารถขดัลบสิง่ทีไ่มตองการเพือ่เตรยีมพืน้ผวิ
คอนกรตีได 

• เพิม่ประสทิธภิาพและปรมิาณงานขดัได 2 เทา
เมือ่เปรยีบเทยีบการใชเครือ่งเจยีร

• สามารถเชือ่มตอกบัเครือ่งดดูฝุนได



BREAKING, 
DRILLING & 
CORING   
เลือกเครือ่งมอืทีเ่หมาะสม
กับความตองการของคณุ



ระบบดูดฝุน DRS-S 
ระบบดูดฝุนแบบเอนกประสงคเหมาทีสุ่ดกับสกัดของ Hilti.

การจดัการฝุนสําหรับงาน
สกัดและทําลายคอนกรีต

วิธีแกปญหาและจัดการฝุน 
จากฮิลติ

• ระบบดูดฝุน TE- DRS-B ทํางานรวมกับสกัดทั้งหมด Hilti (กน Y หรือ S),
ดอกปลายแหลม, ดอกปลายแบน และดอกทําหนาลาย

• เชี่ยวชาญอันดับหนึ่ง, ประสิทธิภาพสูงสุดของ ระบบดูดฝุน
ถูกสรางเพื่องานสกัดภายใน

• ชวยกักเก็บฝุนละเอียดไดสูงสุดถึง 95% ซึ่งสงผลดียิ่งตอสุขภาพของผูปฏิบัติงาน

• ลดเสียงและแรงสั่นสะเทือน

• ไดรับสิทธิบัตรของระบบการไหลของอากาศ 2 ลํากลอง ทําใหสามารถดูดอนุภาคของฝุน
ละเอียดได

• แหวนดานในของ
ระบบหัวดูดฝุนสองชั้นจะปองกันเศษปูนชิ้นใหญกระเด็นเขาไปในหัวของเครื่องดูดฝุน



การจดัการฝุน
สําหรับงานเจาะ

การทํางาน
• เจาะแบบไรฝุนในสภาพแวดลอมทีจ่ดัการฝุนไดยาก เชน หองทีม่ี

การใชงานในชีวิตประจําวัน, โรงแรม, หองทดลอง, สายการผลิต และอืน่ๆ

การทํางาน
• ระบบดูดฝุนทีเ่ปนนวัตกรรมเฉพาะของฮิลต ิชวยใหคุณทํางานเจาะ

งานสกัด ไดแบบไรฝุน
• สามารถชวยจํากัดการสรางฝุนทีห่นางานไดมากถึง 99%

ตัวตอดูดฝุน
โดยไมตองตอพวง 
เครือ่งดูดฝุน 

ตัวตอดูดฝุน
ชนิดตอพวงกับ
เครือ่งดูดฝุน

ดอกสวานเจาะคอนกรีต 
พรอมดูดฝุน 
TE-YD (SDS MAX) 
หรือ Hollow drill bits

การทํางาน
• เจาะและทําความสะอาดรูเจาะไดพรอมๆกัน
• วิธีการทําความสะอาดรูเจาะสําหรับงานติดตัง้พุกทีด่ีทีสุ่ด
• ทนทาน, อายุการใชงานสูง ความเรว็ในการเจาะเทียบเทาดอกเจาะ TE-YX
• ลดปญหาดอกติด เมือ่ตองเจาะผานเหล็กเสน

TE-2A TE-4A TE-6A TE-7C TE-30/A TE-50/60/A/70

On-board 
attachments 
w/o external 
vacuum

DRS 4A DRS 6A DRS M

On-board 
attachments 
with 
external 
vacuum

    DRS D     DRS D DRS C     DRS D DRS C  DRS D            DRS Y

Hollow 
drill bits

TE YDTE CD

วิธีแกปญหาและจัดการฝุน 
จากฮิลติ



TE 4-A22 สวานเจาะกระแทกแบบไรสาย

• ลดฝุนไดจรงิในขณะทํางานดวยระบบดูดฝุน DRS-4-A

• มือจับถูกออกแบบเป็นรูปตัว D ตามหลักการยศาสตร์
จึงชวยลดความเมื�อยลาเมื�อตองทํางานอยางตอเนื�อง

• ไดรับการคิดคนและพัฒนาทางวิศวกรรมเพื�อใหเปนเครื�องมือ
ไรสายที�ทนทานและเหมาะสมกับการใชงาน

TE 6-A22 และ TE 6-A36 สวานเจาะกระแทกแบบไรสาย

• ลดฝุนไดจรงิในขณะทํางานดวยระบบดูดฝุน DRS-46A

• ทีสุ่ดของสวานเจาะกระแทกแบบไรสายทีถู่กออกแบบมา 
เพือ่ทํางานตดิตัง้พุกในคอนกรีดไดอยางมีประสิทธิภาพ

• มีระบบลดการสั�นสะเทือน (AVR) จึงชวยลดความเมื่ �่อยลา 
เม่ื่อตองทํางานอยางตอเน่ื่อง  -เปนการเพิ�มประสิทธิภาพ 
การทํางานใหสูงขึน้

• มีตัววัดความลึกเพือ่เพิม่ความแมนยําในการเจาะ

การจดัการฝนุดวย
เครือ่งมือไรสาย

วิธีแกปญหาและจัดการฝุน 
จากฮิลติ



ระบบจัดการน้ํา
โดยสมบูรณ 

DD-WMS-100 ระบบจดัการนํ �า

จายนํา้ – ดูดนํา้ –รีไซเคิลนํา้แบบหมุนเวียน
เครือ่งเดียวทีคุ่ณตองการสาํหรับการใชงานคูกับเ
ครือ่งคอรริง่ 

• ชวยใหหนางานของคุณสะอาดเพราะเศษวัสดุทีเ่กิด 
จากการคอรริง่ทัง้หมดจะถูกจัดเก็บไวในระบบกรอง 
ของเครือ่งฮิลติ
• จายนํา้ไดเต็มวัน เพิม่ความสามารถในการทํางาน 
คอรริง่
• ฟรีคาบํารุงรักษาถึง 2 ป
• งายตอการจัดเก็บและกําจัดเพราะเศษวสัดุทัง้หมด 
จะถกูเก็บไวในถุงกรอง
• ถุงกรอง 1 ใบสามารถรีไซเคิลนํา้ไดถึง 7 ครัง้ หรือ 
เทียบเทากับนํา้ 100 ลิตร ในการเติมนํา้ครัง้แรก เพียง 
14 ลิตร
• ใชงานไดกับเครือ่งคอรริง่ทุกรุนของฮิลติ
• ทํางานไดได 3 โหมด - รีไซเคิลนํา้, ดดูนํา้,
และจายนํา้
• มีทีค่รอบสําหรับดูดนํา้ใหเลือกถึง 5 ขนาด
• สามารถใชงานไดกับ DD-WMK
เพือ่จะจัดเก็บเศษวัสดุในการคอรริง่ผนังและพืน้
• เหมาะกับการทํางานคอรริง่ทีสุ่ด!

ถงุกรองเศษวสัดุ

ใชงานเครือ่งคอรริง่
สําหรบัเจาะรไูดถึง 450 มม.

DD 30-W
• ใชงาน DD 30-W กับการคอรริง่เจาะรูขนาด 8มม ถึง 35มม

DD 200 and DD 350-CA
• ใชงาน DD 200 และ DD 350-CA

สําหรับงานหนักกับการคอรริง่เจาะรูขนาด 8มม ถึง 450มม

วิธีแกปญหาและจัดการฝุน 
จากฮิลติ

ขนาดและประเภทของทีค่รอบ



เลื่อยไฟฟา  
เครือ่งมือตดัทรงพลัง
สําหรับงานของคุณ



SR 6-A22SR เลือ่ยชกัไรสาย

เลือ่ยชกักับการจัดการฝุน

SCW 22-A เลือ่ยวงเดือนแบบไรสาย

SR 6-A22

การจดัการฝุนดวย 
เลือ่ยชักไรสาย

วิธีแกปญหาและจัดการฝุน 
จากฮิลติ

• เลือ่ยชักกับการควบคุมฝุน
• ประสทิธิภาพสูงสุดในการเลือ่ยสาํหรับ ตัดเหล็กและไม,

เครือ่งมอืนํา้หนักเบา กับอายุการใชงานทีย่าวนาน
• ตัวจับในการตัดเพือ่ความเร็ว, งายและปลอดภัย

ในการเปลีย่นใบตัด
• พรอมดวยอุปกรณนวตักรรมการลดฝุน
• เครือ่งมือออกแบบการยศาสตรสูงสุดสําหรบั

ความสะดวกในการทํางานสองมือ

เลือ่ยวงเดอืนแบบไรสายกบั
การจัดการฝุน

• เครือ่งมือมนีํา้หนักเบาและไดรับการออกแบบตาม
หลักการยศาสตร

• สามารถเพิม่อุปกรณเสรมิในการกักเกบ็และดูดฝุน

• มีระบบใบหยุดการทํางานโดยทันที
เพือ่ความปลอดภัยของผูใช

SCW 22-A 



มุงสูอนาคต
ท่ีสดใส 
เริม่จากวันนี้



เราอยูท่ีน่ีเสมอเพ่ือ
สนับสนุนคุณ
ติดตอเจาหนาทีข่องเราไดที่

บริษัทั ฮิลติ (ไทยแลนด) จํากัด 1858/107-108 
ชัน้ 24  อาคารอินเตอรลิงค ทาวเวอร ถ.เทพรัตน 
แขวงบางนาใต เขตบางนา กรุงเทพ 10260  

T 02-099-5300
F 02-099-5399 
www.hilti.co.th

ฝายบริการลูกคาสัมพนัธ  CUSTOMER SERVICE 
ฝายบริการลูกคาสัมพันธของเราเปดทําการในวันจันทร - วันศุกร ระหวางเวลา 08.00 - 17.00 น. 
เจาหนาที่ของเราไดรับการฝกอบรมอยางมืออาชีพในการใหความชวยเหลือแกคุณในสวนของการใหขอมูลผลิตภัณฑ 
คําแนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ การสั่งซื้อ การจัดสง แจงซอมซอมเครื่องมือ และรวมถึงการประสานงานนัดหมายการเขาสาธิต 
การใชงานผลิตภัณฑที่ไซตงานใหแกคุณ

โทร : 02-099-5300     โทรสาร : 02-099-5399    Email: moth@hilti.com

ฮิลติออนไลน HILTI ONLINE
7 วันตอสัปดาห และตลอดทัง้ 24 ชัว่โมงทีฮ่ิลติออนไลนของเราพรอมใหบริการแกคุณในทุกเมือ่ทีคุ่ณตองการ ทัง้ในระหวาง 
และหลังเวลาเปดทําการของเรา  ดวยการเขาถึงขอมลูผลิตภัณฑและราคาทีร่วดเร็ว  ตรวจสอบประวัติการสัง่ซือ้ยอนหลัง 
ดูรายการเครือ่งมือ ติดตามสถานะงานซอม รวมไปถึงทําการสัง่ซือ้ และอืน่ๆอีกมากมายทัง้จากคอมพิวเตอรหรือบนมือถือ 
ของคุณ 
ดาวนโหลดแอป Hilti Mobile สาํหรับ Android หรือ iOS ไดแลววันนี้

เว็บไซตของเรา : www.hilti.co.th

เจาหนาทีฝ่ายขายประจําพืน้ที ่ACCOUNT MANAGERS
เจาหนาทีฝ่ายขายของเราทุกคนไดรับการฝกอบรมอยางมืออาชีพในการสนับสนุนการทํางานของคณุ เรามีเจาหนาทีฝ่ายขาย 
ในทุกพืน้ทีท่ัว่ทัง้ประเทศทีส่ามารถเขาชวยเหลือ แนะนําถึงหนาไซตงานของคณุ เจาหนาทีข่องเราไมเพียงแตประมวลทุกราย 
ละเอียดความตองการของคณุเพือ่นาํเสนอวิธีการในการทํางานทีเ่หมาะสมเทานัน้ หากแตยังสามารถแนะนําวิธีการทีจ่ะชวยให 
คุณสามารถทํางานไดอยางมีคุณภาพ บนคาใชจายทีคุ่มคา และเวลาทีน่อยลงอีกดวย

ศูนยซอมฮิลติ   
3/11 หมู 3 ถ.กิ่งแกว ราชาเทวะ บางพลี 
สมุทรปราการ 10540

เวลาเปดทําการ  :
จันทร - ศุกร 08.00 - 17.00 น.   

บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด) จํากัด 

สํานักงานใหญ  

1858/107-108 ชั้น 24 อาคารอินเตอรลิงค ทาวเวอร   
ถ.เทพรัตน แขวงบางนาใต 
เขตบางนา กรุงเทพ 10260  

เวลาเปดทําการ  :
จันทร - ศุกร 08.00 - 17.00 น.   

สแกนเพื่อใชงานฮิลติออนไลน
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