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SERVICES
บริก�ร

MEASURING SYSTEMS
เครื่องเลเซอร์วัดระยะให้ระดับ

และเครื่องสแกนห�วัตถุในคอนกรีต

DRILLING & DEMOLITION SYSTEMS
สว่�นเจ�ะกระแทกและสกัดไฟฟ้�

DIAMOND SYSTEMS
เครื่องเจ�ะคอนกรีตหัวเพชร

และอุปกรณ์ตัดคอนกรีตด้วยเพชร

CUTTING & GRINDING SYSTEMS
เครื่องมือตัดและเจียร

ANCHOR SYSTEMS
พุกฝังคอนกรีต

FIRESTOP &  FIRE PROTECTION 
SYSTEMS

วัสดุป้องกันไฟและควันล�ม 

CORDLESS SYSTEMS
เครื่องมือไร้ส�ย

DIRECT FASTENING SYSTEMS
เครื่องยิงตะปู

TERMS & CONDITIONS
ข้อกำ�หนด และเงื่อนไขของก�รข�ย
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HILTI WORLDWIDE.

THIS IS HILTI.

We passionately create 
enthusiastic customers 
and build a better future.

ฮิลติพร้อมให้บริก�รคุณทุกที่

ฮิลติ คือ ผู้ผลิตและออกแบบเทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ และบริการชั้นน�าที่เป็นพลังขับเคลื่อนให้แก ่
อุตสาหกรรมก่อสร้าง งานซ่อมบ�ารุง งานดูแลรักษาอาคาร ส�านักงาน โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ

เทคโนโลยีของเราสร้างให้เกิดผลงานชิ้นเอกทางวิศวกรรมที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลก 
ตั้งแต่รถไฟหัวกระสุนอันโด่งดังของญี่ปุ่นไปจนถึงอุโมงค์รถไฟใต้ดินของเมืองใหญ่ๆ หลายแห่ง 

เรามีผลิตภัณฑ์และบริการครบวงจรส�าหรับงานก่อสร้างของคุณ ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ 
และเครื่องมือส�าหรับไซต์งาน ซอฟต์แวร์การออกแบบ ไปจนถึงการฝึกอบรม การซ่อมบ�ารุง 
การทดสอบ และการให้ค�าปรึกษา เราคือแหล่งรวมทุกความต้องการแบบครบวงจรส�าหรับ 
งานก่อสร้างไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดก็ตาม

เรามีบริการด้านวิศวกรรม ณ ไซต์งานของคุณ เราพร้อมที่จะสนับสนุนและให้ค�าแนะน�าแก่คุณ 
ทุกที่ และทุกเวลาที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็ก คุณมั่นใจได้เสมอว่าเราพร้อมจะเดิน 
เคียงข้างธุรกิจของคุณ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทผู้ออกแบบไปจนถึงการติดตั้งและการฝึกอบรม ณ ไซต์งาน 
เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือแก่คุณด้วยความรู้ความเข้าใจในเชิงลึก
และประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน

ฮิลติ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2484 โดยมีส�านักงานใหญ่อยู่ที่เมืองชานน์ (Schaan) ประเทศลิกเตนสไตน์ 
(Principality of Liechtenstein) ปัจจุบันมีสาขาให้บริการกว่า 120 ประเทศทั่วโลก พร้อมด้วยบุคลากร 
มืออาชีพกว่า 26,000 ชีวิต

 

About us / เกี่ยวกับเร�

Mr.Martin Hilti
ผู้ก่อตั้งฮิลติ
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HILTI (THAILAND) LTD.
ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำ�กัด

ฮิลติ ก่อตั้งในประเทศไทยอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.2542 ในนามของบริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จ�ากัด  
เพื่อให้บริการและสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมก่อสร้าง 

เรามีส�านักงานใหญ่อยู่ที่อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ และศูนย์บริการซ่อมที่จ.สมุทรปราการ 
รวมถึงศูนย์บริการอีก 1 แห่ง คือ ฮิลติสโตร์ จ.ระยอง

บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำากัด
Hilti (Thailand) Ltd.
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BREAK THE RULES.

TOMORROW’S TOOLS TODAY.

The New Hilti Breaker Generation.

ก้�วลำ้�ด้วยสมรรถนะที่โดดเด่น เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภ�พ และสะดวกต่อก�รใช้ง�น

หากได้ลองสัมผัสเครื่องสกัดไฟฟ้าฮิลติ และดอกสกัด Polygon คุณจะรับรู้ถึงพลัง และความแตกต่างจาก
การสกัดแบบดั้งเดิม ด้วยความโดดเด่นในด้านสมรรถนะการท�างาน พร้อมระบบลดแรงสั่นสะเทือนของตัวเครื่อง 
ท�าให้เพิ่มผลผลิตในการท�างานได้มากขึ้น 

คุณจะได้สัมผัสถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย ความทนทานที่วางใจได้ และพลังการท�าลายของ
เครื่องสกัดรุ่นใหม่จากฮิลติกับงานสกัดทุกประเภท

จุดเด่นของสกัดไฟฟ้�ยุคใหม่ของฮิลติ

 

เครื่องมืออันทรงพลัง เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภ�พ คว�มปลอดภัย 
และมีอ�ยุก�รใช้ง�นที่ย�วน�น

การบ�ารุงรักษาด้วยระบบ SR มอเตอร์
ไร้แปรงถ่าน ท�าให้ไม่ต้องกังวลเรื่อง
การเปลี่ยนแปรงถ่าน ช่วยยืดระยะ
เวลาการดูแลรักษา และการใช้งาน 
พร้อมทั้งคงไว้ซึ่งสมรรถนะการท�างาน
ดีเยี่ยมแม้แรงดันไฟฟ้าตก 

ส�าหรับผลิตภัณฑ์ในรุ่น 
•  TE 3000-AVR
•  TE 1500-AVR
•  TE 1000-AVR
•  TE 700-AVR

ลดแรงสั่นสะเทือนได้อย่างเต็มที่ พร้อม
สวิตซ์ควบคุมการท�างานให้ต่อเนื่อง 
ด้วยระบบ Sub-Chassis ของ Hilti 
AVR (Active Vibration Reduction) 
ในเครื่องสกัดไฟฟ้า

ระเบิดพลังการท�าลายด้วยนวัตกรรม
ของดอกสกัดใหม่ Polygon จากฮิลติ 
ที่สามารถจับลับปลายดอกด้วยตัวเอง 
ท�าให้ได้สมรรถนะที่สูงอย่างต่อเนื่อง 
และลดการติดขัดของดอกขณะสกัด

ระบบดูดฝุ่นขณะสกัด Hilti TE DRS-B 
(Dust Removal System) เทคโนโลยี
ใหม่ล่าสุดที่มีประสิทธิภาพสูง ส�าหรับ
งานสกัดภายในอาคารที่กังวลปัญหา
เรื่องฝุ่น ด้วยระบบดังกล่าวท�าให้ช่วย
ลดฝุ่นได้มากถึง 99%

ระบบ SR มอเตอร์ไร้แปรงถ่�น Active Vibration Reduction ดอกสกัด Polygon Dust Removal System

www.hilti.co.th3



CHISELING IN A NEW DIMENSION.

THE RIGHT TOOLS FOR EVERY JOB.

ทรงพลังม�กขึ้น แต่แรงสั่นสะเทือนลดลง

•  ให้ก�าลังการสกัด 
เทียบเท่าสกัดลม 

•  ลดแรงสะท้านสู่คน 
ใช้งาน ปลอดภัยสูง

•  ติดตั้งได้รวดเร็ว 
•  เหมาะส�าหรับงานสกัด

เพื่อรื้อถอนท�าลาย 
ในแนวพื้น

TE 3000-AVR

•  สมรรถนะโดดเด่น  
และทนทาน

•  สะดวกในการท�างาน  
ที่ต้องเคลื่อนย้าย 

•  เหมาะส�าหรับการสกัด
ท�างานอย่างหนัก  
และงานรื้อถอน
โครงสร้างในแนวพื้น

TE 1500-AVR

•  ใช้งานได้อเนกประสงค์ 
•  สมรรถนะในการสกัด 

ที่โดดเด่น
•  เหมาะส�าหรับงาน 

สกัดพื้น และผนังที ่
หลากหลาย

•  ใช้กับการท�างาน 
ที่ต�่ากว่าเอว

TE 1000-AVR

•  ได้ผลิตผลสูงสุด
•  สกัดท�าลายทั้งคอนกรีต 

และผนังก่ออิฐ 
•  ออกแบบตัวเครื่องมือ 

ได้อย่างสมบูรณ ์
พลังการกระแทกสูงสุด

TE 700-AVR

•  เหมาะกับงานสกัด 
ทั้งพื้นและผนัง

•  แรงสะท้านสู่คน 
ใช้งานต�่าสุด

•  ก�าลังการกระแทกสูง

TE 800-AVR

•  ควบคุมการสกัดเปิด 
ช่องเพื่อฝังท่อร้อย 
สายไฟฟ้าได้อย่าง 
แม่นย�า และเจาะร ู
ได้อย่างง่ายดาย

TE 500

สกัดไฟฟ้�ฮิลติ ใช้ได้กับทุกสถ�นก�รณ์

www.hilti.co.th 4



SIMPLY CONNECTED.

FOR A LASTING BOND.

Hilti anchor system,
solution for post-installed
rebar connections.

ฝังร�กลึกดั่งก�รปลูกต้นไม้

 

สุดยอดแห่งก�รเชื่อมต่อทุกพื้นผิว ฮิลติพัฒน�ผลิตภัณฑ์ให้หล�กหล�ย 
เพื่อตอบโจทย์ทุกก�รใช้ง�นสำ�หรับง�นเสริมโครงสร้�งภ�ยหลัง

เตรียมพื้นที่ขุดหลุม ทำ�คว�มสะอ�ดหลุม ปลูกต้นไม้ และรดนำ้�อย่�งเหม�ะสม

การปลูกต้นไม้จะเป็นเรื่องง่าย หากคุณเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการ
ขุดหลุมในขนาดที่เหมาะสมเพื่อท�าการฝังต้นไม้ และเตรียมสภาพหลุมให้สะอาด ขจัดสิ่งสกปรก
แปลกปลอมออกก่อนที่จะน�าต้นไม้มาวางในหลุม จากนั้นก็บ�ารุงรักษา และรดน�้าต้นไม ้
ให้พอเพียง ต้นไม้ที่ปลูกนั้นก็จะเจริญเติบโต และฝังรากแน่น ซึ่งอาจยืนต้นได้นับร้อยปี 

เปรียบเสมือนกับการเชื่อมติดตั้งเหล็กเสริมโครงสร้าง เพียงเจาะรูให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ
ท�าความสะอาด และติดตั้ง ทั้งนี้ฮิลติใส่ใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์ และส่งมอบ 
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ท�าให้การติดตั้งงานโครงสร้างภายหลัง 
เป็นเรื่องที่แสนง่ายดาย และแข็งแรงยืนยาวเช่นกัน

ปลอดภัยเหมือนเหล็กเสริมในที่ (Cast-in bars)

จากประสบการณ์อันยาวนานกว่า 25 ปี ฮิลติพร้อมให้ค�าปรึกษา 
โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ด้านเทคนิค สามารถให้ข้อมูล 
ในเรื่องการเชื่อมติดตั้งเหล็กเสริมโครงสร้างด้วยน�้ายาเคมี  
และงานเชื่อมคอนกรีตด้วยน�้ายาเคมีระบบฉีด 
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IT HOLDS WHAT IT PROMISES.
ฮิลติ ทำ�ให้ก�รเชื่อมเหล็กโครงสร้�งในภ�ยหลัง ง่�ยเหมือนก�รปลูกต้นไม้

รวดเร็ว   ด้วยสว่านเจาะกระแทกอันทรงพลัง และระบบปืนฉีด จึงท�าให้งานเสร็จรวดเร็วยิ่งขึ้น

ง่�ยด�ย   การท�าความสะอาดรูเจาะอย่างเหมาะสมเป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้ จากนั้นติดตั้งน�้ายาเคมีอย่าง
   สะดวกด้วยอุปกรณ์จากฮิลติ

มั่นใจได ้  เหล็กเสริมโครงสร้างที่เชื่อมติดตั้งภายหลังด้วยน�้ายาเคมี Hilti HIT จะให้ความปลอดภัย 
   และมั่นใจเหมือนกันเหล็กเสริมในที่ (Cast-in bars) นอกจากนี้ระบบฉีดน�้ายาเคมีของฮิลติ
   ยังผ่านการรับรองที่ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ช่�งมืออ�ชีพ  ฮิลติคอยให้บริการอบรมแก่ผู้สนใจ ในการใช้งานติดตั้งระบบฉีดน�้ายาเคมี Hilti HIT     
   ส�าหรับงานเชื่อมเหล็กโครงสร้างภายหลัง

ฮิลติ เข้�ใจ ใส่ใจ และรู้ใจคว�มต้องก�รในทุกก�รทำ�ง�นของคุณ

THE COMPLETE SYSTEM FOR POST-INSTALLED REBAR CONNECTIONS.

PROFIS Rebar
Software

PS 250
Ferroscan

TE 70-ATC/AVR 
Combihammer

HIT Profi  
Rebar sets

AG 100-8S/D
Angle grinder

HIT-HY 200-R
Injection system

HIT-RE 500 V3
Injection system

เจาะรูได้อย่างฉับไวด้วยเครื่องเจาะ
พร้อมด้วยดอกสว่านของฮิลติ

ท�าความสะอาดรูเจาะด้วยอุปกรณ์ 
เสริมจากฮิลติ

ฉีดน�้ายาเคมี Hilti HIT ลงในรูเจาะ เสียบติดตั้งเหล็กเสริมโครงสร้าง

www.hilti.co.th 6



TAKE THE RIGHT 
MEASURES. ALWAYS.

EVERY DETAIL COUNTS.

Hilti measurement systems.
Measurement, alignment and 
detection tools for construction.

ผู้นำ�ของเครื่องเลเซอร์วัดระยะ และให้แนวทำ�ระดับอย่�งแท้จริง

•  PR 2-HS rotating laser
•  PR 3-HVSG rotating laser

•  PR 2-HS rotating laser
•  PR 3-HVSG rotating laser

•  PD-E laser range meter
•  PR 2-HS rotating laser
•  PR 3-HVSG rotating laser

ง�นขุดและปรับพื้นที่ก่อนก�รก่อสร้�งอ�ค�ร ง�นว�งร�กฐ�นอ�ค�ร ง�นอ�ค�ร

 

ห�กคว�มแม่นยำ�เป็น และคว�มรวดเร็วเป็นส่วนที่สำ�คัญของง�น
ฮิลติมั่นใจที่จะนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยง�นของคุณ
ให้มีประสิทธิภ�พอย่�งเต็มที่

ฮิลติเชี่ยวชาญด้านเครื่องเลเซอร์วัดระยะ เครื่องเลเซอร์หาระดับ หาแนวดิ่งและแนวฉาก และเครื่องสแกนหาเหล็กเสริมโครงสร้าง
ใช้งานง่าย ช่วยให้ประหยัดเวลาในการท�างานแม้สภาพหน้างานที่ล�าบาก

•  งานวางต�าแหน่ง และวัดระยะส�าหรับงานก่อสร้าง
•  งานหาระดับ หาแนวดิ่งและแนวฉาก
•  รวดเร็ว และหมดปัญหาเรื่องการวัดระยะในบริเวณที่ยากแก่การวัด และตรวจสอบแนวดิ่ง
•  เครื่องสแกนหาเหล็กเสริมโครงสร้าง ช่วยท�าให้งานเจาะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผิดพลาดน้อยลง และประหยัดเวลาในการท�างาน
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•  PD-E laser range meter
•  PR 2-HS rotating laser
•  PR 3-HVSG rotating laser

•  PD 5 laser range meter 
•  PD-E laser range meter
•  PMC 46 combilaser
•  PM 4-M multi-line laser
•  PM 2-LG Green line laser
•  PR 2-HS rotating laser
•  PR 3-HVSG rotating laser
•  PS 250 ferroscan
•  PS 1000 X-Scan

•  PD 5 laser range meter 
•  PD-E laser range meter
•  PMC 46 combilaser
•  PM 4-M multi-line laser
•  PM 2-LG Green line laser
•  PR 2-HS rotating laser
•  PS 250 ferroscan
•  PS 1000 X-Scan

ง�นตกแต่งภ�ยนอก ง�นตกแต่งภ�ยใน ง�นอ�ค�ร

www.hilti.co.th 8



HOT STUFF.

FULL FLAVOR WITH OUR CHILLI.

Hilti accessories for workshop 
and jobsite.

อุปกรณ์เสริมแท้จ�กฮิลติ

รสเผ็ดในหลายๆ ครั้งสามารถเติมเต็มรสชาติอันมหัศจรรย์ให้กับอาหารจานนั้น
เช่นเดียวกันงานของคุณ อุปกรณ์เสริมแท้ของฮิลติสามารถเติมเต็มประสิทธิภาพการท�างาน
ของคุณได้เช่นกัน

การศึกษาวิจัยเพื่อให้ผลิตนวัตกรรม
ที่สามารถสร้างมูลค่าสูงสุดให้กับ
ลูกค้า  โดยเน้นประสิทธิภาพ 
ความทนทาน และอายุการใช้งาน
ที่ยาวนาน 

เช่น การทดลองอายุการใช้งานของ
ดอกสว่านฮิลติภายใต้สภาพแวดล้อม
จ�าลองที่โหดร้ายที่สุด ผลที่ได้คือ 
ดอกสว่านไม่เคยติดค้างในขณะท�าการ
เจาะผ่านเหล็กเลย

อุปกรณ์เสริมที่ใช้กับเครื่องมือฮิลติ 
ส่วนใหญ่ถูกออกแบบ และผลิตโดย
ฮิลติเอง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าทุกชิ้น
ได้คุณภาพสูงตามต้องการจริง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดอกสว่านของฮิลติ
ที่มีการการันตีเปลี่ยนดอกสว่านให้ 
หากเกิดการหักช�ารุดเนื่องจากการใช้
งาน ตราบเท่าที่รอยบากบริเวณ 
ดอกสว่านสามารถมองเห็นได้ด้วย 
ตาเปล่า

ฮิลติให้ความส�าคัญกับความปลอดภัย
ของผู้ใช้งานเครื่องมือฮิลติ เช่นเดียว
กับที่ให้ความส�าคัญด้านประสิทธิภาพ 
ในการท�างาน ดังนั้นเครื่องมือจึงถูก
ออกแบบมาให้สามารถเชื่อมต่อเข้ากับ
อุปกรณ์เสริมด้านความปลอดภัย 

อาทิเช่น ระบบดูดฝุ่น Dust Removal 
System (DRS) ของฮิลติ รวมถึง 
ดอกเจาะเพชร ดอกสว่าน ใบขัด 
คอนกรีต ซึ่งทั้งหมดถูกออกแบบให้
สามารถระบายฝุ่นได้อย่างรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพที่สุด

เครื่องมือและอุปกรณ์เสริมต่างๆ ของ
ฮิลติ ได้แก่ ดอกสว่าน ดอกสกัด  
หรือดอกเจาะหัวเพชร ถูกออกแบบ  
และถูกทดสอบร่วมกันในทุกขั้นตอน
ของการผลิต เพื่อให้ท�างานเข้ากัน
อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด  

ดังนั้นฮิลติจึงกล้ายืนยันประโยชน์  
และประสิทธิภาพสูงสุดที่จะได้รับ 
จากการใช้งานร่วมกัน

Research & Development. We make our own. Health and safety. 1+1 = 3

 

เพื่อเพิ่มพลังอย่�งไม่มีขีดจำ�กัด อีกขั้นของอุปกรณ์เสริมสำ�หรับเครื่องมือ
ฮิลติ ที่ได้รับก�รออกแบบม�โดยเฉพ�ะ ทำ�ให้มั่นใจได้ว่�ง�นของคุณ
จะมีประสิทธิภ�พ และร�บรื่น

Hilti tools + Hilti accessories.

Total performance.
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ALL OF YOUR ACCESSORIES FROM HILTI.
For drilling, grinding, cutting and fastening.

Drilling anchor holes
TE-CX / TE-YX
Hammer drill bits

TE-C / TE-Y
Hammer drill bits

Controlled demolition
for drilling & cutting

UCL/HCL Eqidist
Diamond core
bits

DS-BT
Diamond saw
blade

Vortex
Diamond blade
& cup wheel

• เจาะเฉี่ยวเหล็กเสริมได้
• เครื่องหมายที่ร่องเกลียว

เรื่องการรับประกันดอก
• รีดฝุ่นได้รวดเร็ว

• เจาะและรีดฝุ่นได้เร็ว
• แหลมคมเจาะได้ต�าแหน่ง

ที่แม่นย�า

Working on metals
Special / 
Universal 
performance 
abrasive discs

• ใช้ได้ทั้งงานตัดและขัด
• เหมาะกับเหล็ก  

และสแตนเลส

• ดอกเจาะคอนกรีต 
ชนิดเพชรเรียง

• เหมาะส�าหรับงานที่มี
เหล็กเป็นจ�านวนมาก

• คุณภาพที่มากกว่าด้วย
ความเร็ว และอายุการใช้
งานที่ยาวนาน

• ความเร็วสูงและอายุการ
ใช้งานยาวนาน

• เพชรถูกจัดวางอย่างเป็น
ระเบียบมีประสิทธิภาพ 
สูงและทนทาน

• ฟันมีความสูง ใช้งานได้ 
ถึง 8 มม.

• ใบขัดได้สมดุลลดการ 
สั่นสะเทือน

• ฟังก์ชั่นหยุดการท�างานของ
ใบขัด ช่วยลดอุบัติเหตุ

• น�้าหนักเบา ควบคุมง่าย
• ใช้เพชรที่มีคุณภาพ และมี

การเรียงตัวสม�่าเสมอ

www.hilti.co.th 10



FOR HIGHER 
PRODUCTIVITY AND 
GREATER SAFETY.

GOGGLES AND SAFETY GLASSES

PORTABLE RESIDUAL CURRENT DEVICE

Hilti is your preferred partner.

ฮิลติ ใส่ใจ และแนะนำ�ให้ใส่อุปกรณ์ป้องกันดวงต�ทุกครั้งที่ปฏิบัติง�น

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด PRCD

แว่นตานิรภัยของฮิลติ ผลิตจากเลนส์ที่ช่วยในการป้องกันแสงแดดที่ได้มาตรฐาน 
สามารถป้องกันรังสี UV ได้ 100% ผิวเลนส์ด้านนอกยังทนทานต่อการขีดข่วนสูง 
มีอายุการใช้งานยาวนาน 

แว่นตาถูกออกแบบให้สามารถสวมใส่ได้เป็นเวลานานติดต่อกันโดย 
ไม่ระคายเคือง อีกทั้งขาแว่นทั้งสองสามารถปรับความยาวให้เหมาะสมกับศีรษะ
ของผู้ใส่ได้ นอกจากนี้เลนส์ถูกออกแบบมาให้ยาวขึ้นเพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอม
ที่จะเข้ามาจากด้านข้าง

อุปกรณ์เครื่องเจาะหัวเพชรของฮิลติทุกรุ่นประกอบไปด้วยสายไฟที่มีอุปกรณ์ 
PRCD ซึ่งช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ โดยจะตัดไฟที่จะท�าให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้
งานในกรณีไฟฟ้ารั่วในบริเวณที่มีน�้าขัง

 

ฮิลติให้คว�มใส่ใจ และห่วงใยลูกค้�อย่�งสูงสุด เพร�ะคว�มปลอดภัย
มีคว�มสำ�คัญอย่�งยิ่ง สำ�หรับเครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธิปฏิบัติง�น

www.hilti.co.th11



DUST REMOVAL SYSTEM (DRS)

Less dust, more productivitiy

ฮิลติขอน�าเสนอมิติใหม่ในการท�างาน เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน
มากขึ้น ด้วยระบบดูดฝุ่น DRS สามารถลดปริมาณฝุ่นที่ฟุ้งกระจาย
จากการท�างานมากกว่า 99% ท�าให้ผู้ใช้รู้สึกสบาย ท�างานได้อย่าง
ปลอดภัย และยาวนานมากขึ้น ทั้งยังเป็นการยืดอายุการใช้งานของ
เครื่องมือได้อีกทางด้วย

เครื่องมือในหลายรุ่นของฮิลติ ถูกออกแบบให้สามารถเชื่อมต่อกับ
ระบบดูดฝุ่นได้อย่างลงตัว ท�าให้ผู้ใช้งานสะดวกสบาย เหมาะสมกับ
ทุกการท�างาน
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HILTI
SUPPORT
SERVICES.
บริก�รของฮิลติ



Hilti Support Services

1

14

Support Services

Hilti Tool Lifetime Service
Hilti Fleet Management

Calibration Service
Test Bench Service

Hilti Logistics Services
Training & Seminars

Engineering & Technical Support
Hilti Software

Hilti Online
At Your Services

  15
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  17
  18
  19
  20
  21
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  24
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หมายเหตุ:
*   โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและระยะการซ่อมฟรีของเครื่องมือ  

จากพนักงานของฮิลติ
**  5 วันท�าการ ในเขตต่างจังหวัด

Hilti Tool Lifetime Service

OUTSTANDING 
SERVICE FOR 
A PRODUCT 
LIFETIME.
บริก�รตลอดอ�ยุก�รใช้ง�น

รับประกันซ่อมฟรีไม่มีค่�ใช้จ่�ย
เป็นระยะเวล�สูงสุด 2 ปี

•  เรารับประกันไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นใน การ
ซ่อม หรือตรวจสอบเครื่องมือ รวมไปถึง ค่าขนส่ง 
และค่าแรงส�าหรับการซ่อมเป็นระยะ เวลาสูงสุด 
2 ปี* นับจากวันท่ีซื้อ

•  หลังจากครบก�าหนดระยะเวลารับประกันซ่อม
ฟรี  ฮิลติได้ก�าหนดเพดานค่าซ่อมสูงสุด
ส�าหรับ เครื่องมือแต่ละประเภทไว้ตลอดอายุการ
ใช้งาน  เพ่ือให้แน่ใจว่าท่านจะรับค่าซ่อมที่เป็น
ธรรม และควบคุมได้

•  เรารับประกันคุณภาพจากการผลิตเครื่องมือ ทุก
เครื่อง ซึ่งหากตรวจสอบพบว่าเครื่อง ดังกล่าวมี
ความผิดพลาดจากการผลิต  เรายินดีซ่อมหรือ
เปลี่ยนให้ใหม่โดยไม่มี ค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิ้น

รับประกันง�นซ่อม เป็นระยะเวล� 
1 เดือน

•  เพ่ือให้ท่านมั่นใจถึงคุณภาพงานซ่อม เมื่อท่าน  
ซ่อมตามค�าแนะน�าจากฮิลติ หากเครื่องที่ผ่าน  
การซ่อมนั้นมีปัญหาภายใน 1 เดือน (30 วัน นับ
จากวันท่ีระบุในใบแจ้งหนี้) หลังจากซ่อม ใน 
ครั้งแรก ฮิลติยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ที่เกิด 
ขึ้นทั้งหมด

•  การรับประกันงานซ่อม ครอบคลุมทุกหน้าท่ี  
การท�างานในตัวเครื่องมือ หากลูกค้าตกลง  
ซ่อมตามท่ีฮิลติเสนอซ่อม

ส่งมอบเครื่องคืนภ�ยใน 3 วัน 

•  หลังจากได้รับการอนุมัติงานซ่อม ฮิลติจะ บริหาร
จัดการ การรับเครื่องซ่อม ซ่อมเครื่อง  และส่ง
เครื่องคืน เพ่ือให้ท่านได้รับเครื่องกลับคืน โดย
เฉลี่ยภายใน 3 วันท�าการ (ในเขตกรุงเทพฯ   
และปริมณฑล)**
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Tool Service

Tool Lifetime Service
ที่ฮิลติ เรามีบริการรับประกันเครื่องมือที่ไม่เหมือนใคร และดีที่สุดในตลาด



ควบคุมค่�ใช้จ่�ยของคุณ

รวมบริก�รซ่อม

•  ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นในการซ่อม
•  ไม่ต้องเสียเวลาขอราคาค่าซ่อมอีกต่อไป
•  บริการระดับมืออาชีพ พร้อมส่งคืนในเวลา  

3 ถึง 5 วัน

จ่�ยเท่�ที่ใช้

•  ค่าธรรมเนียมการใช้งานรายเดือนท่ีเหมาะสม 
แทนการจ่ายเงินสดทั้งจ�านวนเพ่ือซื้อเครื่องมือ
เป็นของตัวเอง

•  สามารถทราบค่าใช้จ่ายล่วงหน้าส�าหรับทุกเดือน

คว�มคุ้มครองกรณ ี
เคร่ืองมือถูกโจรกรรม

•  จ�ากัดความเสียหายทางการเงินของคุณกรณีท่ี
เกิดการโจรกรรม

•  เพียงแค่แจ้งความในกรณีท่ีเครื่องมือถูกขโมย 
เราจะจัดการในส่วนที่เหลือให้เอง

 

ลดคว�มยุง่ย�กก�รบรหิ�รจดัก�ร

ประสิทธิภ�พในทุกขั้นตอน

•  ไม่ต้องเสียเวลาขอราคาค่าซ่อมอีกต่อไป
•  บริการซ่อมเครื่องมือระดับมืออาชีพท่ีพร้อมส่ง

คืนเครื่องมืออย่างรวดเร็ว
•  ขั้นตอนการสั่งเครื่องมือที่รวดเร็วและสะดวก 

เมื่อต้องการเพ่ิมเครื่องมือในสัญญา
•  ใบแจ้งหน้ีเพียง 1 ชุดในแต่ละเดือน

 
รู้ทุกข้อมูลของเครื่องมือที่มีอยู่

ป้�ยข้อมูลและก�รติดต�ม

•  รายการเครื่องมือทั้งหมดที่มีในระบบช่วยป้องกัน
ไม่ให้มีการจัดหาเครื่องมือซ�้า

•  ป้ายข้อมูลเครื่องมือแบบระบุรายละเอียดได้ 
ช่วยให้ติดตามเครื่องมือได้ง่ายย่ิงขึ้น

ไม่ต้องกังวัลกับเวล�สูญเปล่�

มเีครือ่งมือพร้อมใช้ตลอดเวล�

•  ใช้เครื่องมือของเราท�างานจนเสร็จ แล้วเปลี่ยน
เป็นเครื่องมือรุ่นใหม่ล่าสุดเมื่อครบรอบสัญญา

•  ลดเวลาสูญเปล่าอันเน่ืองมาจากเครื่องมือที่ไม่
พร้อมใช้งาน เพราะเครื่องมือจะอยู่ในสภาพ
สมบูรณ์ท่ีสุดตลอดเวลา

บริก�รเครื่องมือสำ�รองใช้

•  บริการยืมเครื่องมือส�ารองใช้เมื่อต้องส่งเครื่อง
มือเข้ารับการซ่อม

•  ลดเวลาสูญเปล่า พร้อมทั้งเพ่ิมผลก�าไร

Hilti fleet management

WE MANAGE 
YOUR TOOLS.
บริก�รเครื่องมือฟลีท
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Fleet Management

Hilti Fleet Management
ช่วยให้คุณไม่จำาเป็นต้องเสียเงินทุนที่มีอยู่ไปกับการซื้อเครื่องมือเพื่อเตรียมตัวสำาหรับงาน  
แต่เป็นการคิดอัตราค่าบริการรายเดือนแบบคงที่ และมีการกำาหนดระยะเวลาการใช้งานเครื่องมือ 
ที่คุณต้องการ พร้อมทั้งยังให้ความคุ้มครองเครื่องมือ และมอบสิทธิประโยชน์ไว้อย่างมากมาย



ตัวอย่างเอกสาร
Service Certificate

Calibration service

www.hilti.co.th

VERIFIED 
ACCURACY.
บริก�รสอบเทียบเครื่องเลเซอร์

เครื่องสอบเทียบฮิลติรุ่น 
Hilti Collimator PT 2005

ด้วยนวัตกรรมท่ีทันสมัยและได้มาตรฐานสากล 
เครื่องสอบเทียบเครื่องเลเซอร์ฮิลติ สามารถสอบ
เทียบเครื่องเลเซอร์ได้ทุกรุ่น โดยสอบเทียบด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ที่ให้ค่าความแม่นย�าสูงสุด 
แม้ว่าเครื่องมือจะถูกออกแบบให้มีความทนทานต่อ
การใช้งาน แต่เครื่องเลเซอร์ฮิลติก็เหมือนกับเครื่อง
มืออื่นๆ ท่ัวไปท่ีการวัดระดับ ดิ่ง ฉาก อาจมี
ความคลาดเคลื่อนจากการใช้งานที่มีอยู่เป็นประจ�า
ภายใต้ภาวะแวดล้อมในการท�างาน การจัดเก็บ
หรือปัจจัยอื่นๆ 

เรายินดีให้บริการคุณด้วยการสอบเทียบเครื่อง
เลเซอร์ เพ่ือให้คุณวางใจกับค่าท่ีอ่านได้จากเครื่อง
เลเซอร์ของฮิลติ การตรวจสอบเครื่องมืออย่างเป็น
ประจ�า ท�าให้คณุมัน่ใจกับมาตรฐานและค่าทีอ่่านได้

เราขอแนะน�าให้มีการตรวจสอบเทียบเครื่องเลเซอร์
ของคุณเป็นประจ�าทุกปี หากพบความคลาดเคลื่อน
ในการอ่านค่าเกินกว่ามาตรฐาน ตัวเครื่องจะถูก
ปรับแก้เพ่ือให้มั่นใจว่าค่าท่ีอ่านได้ตรงตาม 
มาตรฐานและมคีวามแม่นย�า พร้อมกันน้ีเรารบั 
ประกันด้วยการออกใบรับรองการสอบเทียบเครื่อง
เลเซอร์ท่ีผ่านมาตรฐานการทดสอบ และติด
สติ๊กเกอร์ก�าหนดเวลาที่ต้องท�าการสอบเทียบครั้ง
ถัดไปตามมาตรฐาน ISO 9001

บริก�รแจ้งเตือนก�รสอบเทียบ

 
 
คุณจะได้การแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงการสอบเทียบ
เครื่องเลเซอร์ในครั้งต่อไป ท�าให้มั่นใจว่าเครื่อง
เลเซอร์ฮิลติผ่านการตรวจสอบอย่างมืออาชีพ  
และตรงตามมาตรฐานการทดสอบท่ีมีให้มากับ
คู่มือการใช้งาน

Service Certificate
Hilti Tool-Service Center:

Product: PR 30-HVS Rotating Laser
Serial No.:                         Fleet No:      
Inspection date:

 1. Specifications         

Horizontal accuracy: ± 0.7 mm @ 10 m 
Vertical Accuracy:  ± 0.7 mm @ 10 m
Laser Class as per  IEC/EN 60825-1: Class 2
    FDA 21 CFR 1040: Class II

2. Test Conditions 

   Temperature:        
  Humidity:       
  Air pressure:       

3. Results
                                   Incoming values   Outgoing values
Inclination X     mm @ 10 m    mm @ 10 m
Inclination Y     mm @ 10 m    mm @ 10 m
Plumb beam      mm @  10 m    mm @ 10 m
Laser output power         mW

4. Certificate

We hereby certify that the product described complied with the specifications stated above as tested on 
the inspection date under the indicated test conditions.
Hilti recommends the tool is sent in for recalibration at regular intervals in order to verify its compliance 
with the applicable specifications, but at least once a year. The accuracy should also be field tested 
regularly, particularly prior to critical measurement tasks, and after the product has been subjected to 
harsh conditions1. 

Hilti’s Terms and Conditions of Sale, available at www.hilti.com apply.

Date:

Repair Technician

1
 Factors in particular extreme temperature fluctuations, humidity, shock, drop, etc., can affect the tool’s accuracy. Hilti’s Operating Instructions for the relevant product contain further information 

and must be consulted prior to use.
2
 The test method used has been derived from accepted values of natural physical constants, or has been derived by the ratio type of self-calibrating techniques. 

Please note that Hilti Tool Service Centers are certified to ISO 9001 but not ISO/IEC 17025. 

Name (     )

Calibration Service
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เครื่องทดสอบสมรรถนะเครื่องตัดคอนกรีต
Hilti Test Bench

บริก�รทดสอบเคร่ืองตัดคอนกรีต 
(Wall Saw)

เครื่องทดสอบสมรรถนะของเครื่องตัดคอนกรีต 
(Wall Saw) แห่งแรกและแห่งเดียวในทวีปเอเชีย 
โดยสามารถใช้การทดสอบบนเครื่องจ�าลองแทน
การใช้งานเสมือนจริง สามารถทดสอบกับเครื่องตัด
คอนกรีตทุกรุ่น ไม่ว่าจะเป็นเครื่องตัดคอนกรีตแบบ
ไฟฟ้า (Electric Wall Saw) หรือเครื่องตัดคอนกรีต
แบบไฮดรอลิก (Hydraulic Wall Saw) 

ง�นซ่อมม�ตรฐ�นสูงสุด

 
 
ด้วยการจ�าลองสภาพการท�างานเสมือนจริง ยกมา
ไว้ในห้องทดสอบเครื่องตัดคอนกรีต ท�าให้เรามั่นใจ
ได้ว่า ทุกครั้งท่ีลูกค้าน�าเครื่องตัดคอนกรีตเข้ามา
ซ่อม จะได้รับการตรวจสอบและซ่อมแซมอย่างครบ
ถ้วน เพราะทุกครั้งที่เครื่องซ่อมเสร็จ จะถูกน�าขึ้น
มาทดสอบ โดยการจ�าลองการตัดเสมือนจริง และ
ผลการทดสอบแสดงค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จึง
มั่นใจได้ว่าทุกเครื่องที่ถูกส่งออกจากศูนย์ซ่อม  
ต้องผ่านมาตรฐานเท่านั้นจึงถูกส่งไปถึงมือลูกค้า

Test bench service

www.hilti.co.th

REPAIR 
QUALITY 
TEST.
มั่นใจคุณภ�พหลังง�นซ่อม
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Hilti logistics services

AT YOUR 
CONVENIENCE.
จัดส่งรวดเร็ว ว�งใจได้ในทุกที ่
ที่คุณต้องก�ร

จัดส่งทุกที่ที่คุณต้องก�ร

เพียงคุณสั่งซื้อเราสามารถจัดส่งให้คุณตาม 
มาตรฐานบริการของฮิลติ ทุกท่ีที่คุณต้องการ 
ไม่ว่าจะเป็นส�านักงานหรือไซต์งานของคุณภาย 
ในประเทศ โดยไม่มีค่าจัดส่ง ส�าหรับมูลค่าการสั่ง
ซื้อตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)

หากมูลค่าการสั่งซื้อน้อยกว่า 2,000 บาท  
หรือเป็นการสั่งซื้อแบบพิเศษ ท่ีต้องการส่งสินค้า
อย่างเร่งด่วน บริษัทขนส่งสินค้า จะเรียกเก็บค่าจัด
ส่งสินค้าท่ีเกิดขึ้นจริงโดยตรงจากคุณ

พื้นที่ และระยะเวล�จัดส่ง

พื้นที่จัดส่งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
ในเวล�ทำ�ก�ร 
 
•  สั่งสินค้าก่อน 11:00 น. ส่งภายในวันเดียวกัน 
    ถึงปลายทาง 
•  สั่งสินค้าหลัง 11:00 น. ส่งในวันถัดไปถึง 
    ปลายทาง

พื้นที่จัดส่งต่�งจังหวัดในเวล�ทำ�ก�ร 
 
•  สั่งสินค้าก่อน 16:00 น. ส่งในวันถัดไปถึง 
    ปลายทาง 
•  สั่งสินค้าหลัง 16:00 น. ไม่เกิน 2 วันถึง 
    ปลายทาง

ก�รจัดส่งสินค้�แบบพิเศษ

ส�าหรับสินค้าพิเศษท่ีสั่งหรือมีปริมาณมากกว่าปกติ 
เพียงคุณแจ้งรายละเอียดของจ�านวนสินค้า  
และก�าหนดการที่จะใช้งานให้กับฮิลติ เพ่ือท่ีจะน�า
มาพิจารณาถึงระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า  
ดังต่อไปนี้

•  ขนส่งทางเรือ ระยะเวลา 14 - 60 วัน 
•  ขนส่งทางอากาศ ระยะเวลา 8 - 14 วัน

ส�าหรับเครื่องมือซ่อม ฮิลติให้บริการรับและส่ง
เครื่องมือซ่อมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

www.hilti.co.th19

Logistics Service



Training and seminars

KNOW-HOW.
ก�รอบรม และสัมมน�

ก�รจัดอบรม

เพ่ือให้คุณสามารถใช้งานสินค้าได้อย่างมั่นใจ  
ฮิลติยินดีให้บริการจัดอบรม ท้ังในส�านักงาน 
หรือไซต์งานก่อสร้างของคุณ หรือที่ศูนย์ฝึกอบรม
ของฮิลติ

ประโยชน์ที่ได้รับจ�กฮิลติ

•  ได้ทราบข้อมูลเก่ียวกับความรู้เบื้องต้นของ 
ผลิตภัณฑ์ฮิลติ เรียนรู้ด้านเทคนิค 
และวิธีปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามหลัก
วิศวกรรมและมาตรฐานสากล

•  ส่งเสริมเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
และเพ่ิมประสิทธิภาพการท�างานให้แก่คุณ 
และหน่วยงาน

•  ได้รับเอกสารรับรองการผ่านการฝึกอบรมตาม
แต่ละหลักสูตรท่ีก�าหนด

หลักสูตรก�รอบรม

•  การออกแบบการใช้งานพุกเคมี (Adhesive 
Anchor) และพุกเหล็ก (Mechanical Anchor) 
ตามข้อก�าหนดการออกแบบทางวิศวกรรม

•  อบรมการติดตั้งพุกภายหลังการเทคอนกรีต 
(Post Installed Anchor) ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน และการตรวจสอบคุณภาพ 
การติดตั้ง (QC)

•  อบรมความรู้ส�าหรับระบบป้องกันไฟ 
และควันลามตามมาตรฐาน UL

•  อบรมหลักการใช้งานและบ�ารุงรักษาเครื่อง 
ยิงตะปู
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Engineering service

PROFESSIONAL 
ASSISTANCE.
บริก�รด้�นวิศวกรรม และเทคนิค

ข้ันตอนก�รออกแบบ  
ว�งแผนโครงก�ร

 
ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค
ของวิศวกรฮิลติ เราคอยสนับสนุนคุณตั้งแต ่
ข้ันตอนการออกแบบ จนถึงหน้างานก่อนเริ่ม 
การก่อสร้าง เพ่ือให้แน่ใจว่าคุณจะได้สินค้าท่ี
เหมาะสม เรายังให้บริการสอบถามราคาเพ่ือ
ประมาณการ การจัดหาสินค้าได้ตรงตามเวลา 
วางแผนงานและค�านวณการใช้ปริมาณสินค้าได้
อย่างแม่นย�า 

ส�าหรับโครงการขนาดใหญ่ ฝ่ายโครงการของฮิลติ 
จะคอยดูแลและให้บริการด้านเทคนิค และเลือกใช้
สินค้า ต้ังแต่เจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ ที่ปรึกษา 
และผู้รับเหมา เพ่ือให้การด�าเนินงานในโครงการนั้น
มีความราบรื่น และให้คุณได้ประโยชน์สูงสุด

ให้คำ�ปรึกษ�ด้�นวิศวกรรม 
และเทคนิค

 
วิศวกรและฝ่ายเทคนิคของฮิลติ จะให้บริการถึง
ส�านักงานหรือไซต์งานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นด้าน
การวางแผนงานสถาปัตย์ งานวิศวกรรม  
และงานก่อสร้างตามมาตรฐานที่ผู้ออกแบบ
ก�าหนดไว้ รวมถึงการจัดอบรม โดยโปรแกรมการ
อบรมสามารถออกแบบให้ตรงกับความต้องการ
ขององค์กรคุณ

เอกส�รและซอฟต์แวร์ด้�นเทคนิค 
(Profis Anchor และ Profis 
Rebar)

ด้วยนวัตกรรมและการใช้งานของซอฟต์แวร์ท่ี
ครอบคลุมการออกแบบและติดตั้งพุกในทุกเงื่อนไข 
ท�าให้คุณสะดวกในงานประจ�าของคุณ นอกจากน้ี
หากคุณต้องการเอกสารการค�านวณทางเทคนิค
เพ่ือขออนุมัติใบรับรองการทดสอบ และข้อมูล 
เทคนิคอื่นๆ คุณสามารถติดต่อวิศวกรของฮิลต ิ
เพ่ือขอใช้บริการได้ทันที
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Hilti software

THE MOST 
POWERFUL 
DESIGN 
SOFTWARE.
ก�รออกแบบระบบพุกฝังคอนกรีต 
ทำ�ได้ง่�ย และมีประสิทธิภ�พ

PROFIS Anchor

ซอฟต์แวร์ PROFIS Anchor ท�าให้การออกแบบเร็ว
ขึ้น ง่ายขึ้น ช่วยให้วิศวกรผู้ออกแบบสามารถระบุ
ประเภทของผลิตภัณฑ์ และสามารถท�าการ
ค�านวณ รวมถึงเลือกพุกฝังคอนกรีตที่จ�าเป็น  
และเหมาะสมส�าหรับงานนั้นๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ฐานข้อมูลเทคนิคส�าหรับซอฟต์แวร์ PROFIS 
Anchor อ้างอิงวิธีการออกแบบล่าสุดจาก ACI 
318 Appendix D และ ETAG โดยใช้ค่า
สัมประสิทธ์ิท่ีได้รับการรับรองจากสถาบันทดสอบ 
ICC และ ETA คุณจึงมั่นใจได้ว่าผลงานออกแบบ
ระบบพุกฝังคอนกรีตทันสมัย และเป็นไปตามข้อ
ก�าหนดการออกแบบ (Design Code) ทั้งหมด

นอกจากน้ี ซอฟต์แวร์ยังส่งมอบข้อดีจากการ
รวบรวมประสบการณ์การท�างานภาคสนามใน
ระบบพุกฝังคอนกรีต ท้ังในเชิงลึกและเชิงกว้างของ
ฮิลติ เน่ืองจากซอฟต์แวร์ PROFIS Anchor 
ครอบคลุมผลิตภัณฑ์และระบบของฮิลติ ท่ีคุณจะ
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด วิธีนี้ไม่เพียง
ท�าให้การเลือกพุกฝังคอนกรีตเป็นไปอย่างง่ายดาย 
เหมาะสม และรวดเร็ว แต่ยังให้ผลลัพธ์ท่ีคุณมั่นใจ

PROFIS Rebar 

ซอฟต์แวร์ PROFIS Rebar ใช้ส�าหรับการออกแบบ
เจาะเสียบเหล็กโครงสร้าง และการค�านวณระยะ 
ฝังลึกในงานมาตรฐานที่ผนัง แผ่นพ้ืน คาน 
ฐานราก เสา และโครงสร้างคอนกรีตอื่นๆ การใส่
เหล็กเสริมโครงสร้างโดยใช้ผลิตภัณฑ์ระบบ HIT 
จากฮิลติ ถือว่าเทียบได้กับโครงสร้างท่ีใส ่
เหล็กเสริมด้วยวิธี Cast-In ซึ่งหมายถึงวิศวกร
ออกแบบไม่จ�าเป็นต้องออกแบบเพ่ิมเติม 

งานของคุณจะสอดคล้องกับกฎหมายควบคุม
อาคารเสมอ แม้ภายใต้สภาวะท่ีพิเศษท่ีความลึก
ของเหล็กเสริมไม่เป็นไปตามระเบียบการอนุมัติ 
(เนื่องจากความหนาของคอนกรีต) เช่น ความแข็งแรง 
ในการยึดเกาะที่สูงของเคมีเสียบเหล็กจากฮิลติ  
ช่วยให้เหล็กเสริมโครงสร้างนี้สามารถยึดเกาะได้
แม้ที่ความลึกลดลง เนื่องจากการออกแบบง่ายข้ึน 
ด้วยซอฟต์แวร์ PROFIS Rebar
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HILTI ONLINE.
เปิดประสบก�รณ์ใหม่กับ 
ฮิลติออนไลน์ รูปแบบใหม่  
ทันสมัย รวดเร็ว  
ง่�ยต่อก�รใช้ง�น

www.hilti.co.th

ฮิลติออนไลน์ สะดวก ง่าย รวดเร็ว เพียงปลายน้ิว
สัมผัส สามารถช่วยคุณในการค้นหาข้อมูลที่คุณ
ต้องการ ท้ังข้อมูลทางเทคนิค ข้อมูลผลิตภัณฑ์  
ดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ และอัพเดทข่าวสารต่างๆ  
ฯลฯ

ช่องท�งสื่อส�รใหม่ล่�สุด

เรามีอีก 2 ช่องทางใหม่ล่าสุด เพ่ือให้คุณติดตาม
ข่าวสารจากเราได้ง่าย และเข้าถึงเราได้ใกล้ข้ึน

• Facebook: Hilti Thailand หรือ  
www.facebook.com/HiltiThailand

• Line: เพ่ิมเราเป็นเพ่ือนได้ท่ี @HiltiThailand 
 
คุณจะได้รับข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสินค้า
ใหม่ โปรโมชั่นล่าสุด รวมถึงกิจกรรมสุดพิเศษ
ส�าหรับคุณเท่านั้น

เรายินดีรับข้อคิดเห็นของคุณเพ่ือน�าไปพัฒนา
คุณภาพการบริการให้ดีย่ิงขึ้น ร่วมเสนอแนะ 
ข้อคิดเห็นได้ท่ี moth@hilti.com
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At your services

WE’RE 
NEARBY.
ติดต่อเร�

Technical Sales 
Representatives (TS) 
ที่ปรึกษ�ฝ่�ยข�ยด้�นเทคนิค

ที่ปรึกษาฝ่ายขายด้านเทคนิคยินดีให้บริการถึง
ส�านักงานหรือไซต์งานของคุณ เพ่ือให้ค�าแนะน�า
การใช้งานผลิตภัณฑ์ การเลือกใช้เครื่องมือ 
ที่เหมาะสมส�าหรับงานของคุณ และเรายินด ี
สาธิตการใช้งานผลิตภัณฑ์ให้แก่คุณอีกด้วย

Customer Service 
ศูนย์บริก�รลูกค้�

 
ฮิลติพร้อมเสมอที่จะคอยตอบค�าถามให้คุณ บริการ
ให้ค�าแนะน�าข้อมูลสินค้า เสนอราคา สอบถาม 
รับค�าสั่งซื้อ และติดต่อประสานงาน 

ศูนย์บริก�รลูกค้�  
เวลาท�าการ   จันทร์ - ศุกร์   8:00 - 17:00 น. 
T 02-099 5300   |   F 02-099 5399

Hilti Store 
ฮิลติสโตร์

 
ที่ฮิลติสโตร์ คุณจะได้พบผลิตภัณฑ์ฮิลติ รวมถึง
บริการให้ค�าปรึกษาแนะน�าการใช้ผลิตภัณฑ์ได้จาก
พนักงาน และคุณสามารถทดลองใช้เครื่องมือฮิลติ
ได้ เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตรง
ตามท่ีคุณต้องการ นอกจากน้ีคุณยังสามารถน�า
เครื่องมือฮิลติมารับบริการซ่อมได้ที่ฮิลติสโตร์ เพ่ือ
เราจะได้แนะน�าและเสนอบริการที่ดีท่ีสุดให้แก่คุณ

ฮิลติสโตร ์
เวลาท�าการ   จันทร์ - ศุกร์   8:00 - 17:00 น. 
T 038-609-309   |   F 038-609-309
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Sales Service




