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Services
บริการ

Measuring Systems
เครื�องเลิเซอร์ว้ดระยะให้ระด้บ 

แลิะเครื�องสแกนหาว้ตถุในคอนกรีต

Drilling & Demolition Systems
สว�านเจัาะกระแทกแลิะสก้ดไฟฟ้า

Diamond Systems
เครื�องเจัาะคอนกรีตห้วเพชั้ร 

แลิะอุปกรณ์์ต้ดคอนกรีตด้วยเพชั้ร

Cutting & Grinding Systems
เครื�องมืู่อต้ดแลิะเจีัยร

Anchor Systems
พุกฝัังคอนกรีต

Firestop &  Fire Protection Systems
ว้สดุป้องก้นไฟแลิะคว้นลิามู่ 

Cordless Systems
เครื�องมืู่อไร้สาย

Direct Fastening Systems
เครื�องยิงตะป่

Terms & Conditions
ข้อกำาหนด แลิะเงื�อนไขของการขาย
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HILTI WORLDWIDE.

HILTI BUILDS A BETTER FUTURE.

We passionately create 
enthusiastic customers 
and build a better future.

ฮิิลติิพร้ิอมเดินเค่ียงข้้�งธุุริกิัจำข้องคุีณ

ฮิิลติิ คืือ ผู้้�ผู้ลิติและผู้้�นำำ�ท�งนำวััติกรรมในำกล่�มอ่ติส�หกรรมก�อสร��ง เทคืโนำโลยีีของเร�สร��งให�เกิด 
ผู้ลง�นำ ชิ้ิ�นำเอกท�งวัิศวักรรมที�เป็็นำแรงบัันำด�ลใจให�กับัผู้้�คืนำทั�วัโลก ติั�งแติ�รถไฟหัวักระส่นำอันำโด�งดัง 
ของญี่ี�ป็่�นำไป็จนำถึงอ่โมงคื์รถไฟใติ�ดินำของเมืองใหญี่�ๆ หล�ยีแห�ง

ฮิิลติิก�อติั�งในำป็ี พ.ศ. 2484 โดยีมีสำ�นำักง�นำใหญี่�อยี้�ที�เมืองชิ้�นำนำ์ (Schaan) ป็ระเทศลิกเตินำสไตินำ์ 
(Principality of Liechtenstein) มีโรงง�นำผู้ลิติพร�อมศ้นำยี์วัิจัยีเพื�อก�รคืิดคื�นำและพัฒนำ�ผู้ลิติภััณฑ์์
ติั�งอยี้�ในำทวัีป็ยี่โรป็และในำเอเชิ้ียี ป็ัจจ่บัันำฮิิลติิมีส�ข�ให�บัริก�รกวั�� 170 ป็ระเทศ พร�อมด�วัยี
บั่คืล�กรมืออ�ชิ้ีพกวั�� 28,000 คืนำทั�วัโลก

 

About us / เกั่่ยวกัับเริ�

Mr.Martin Hilti
ผ่้ก�อต้�งฮิลิติ

www.hilti.co.th1



HILTI (THAILAND) LTD.
ฮิิลติิ (ไทยแลนด์) จำำ�กััด

ฮิิลติิ ก�อติั�งในำป็ระเทศไทยีเมื�อป็ี พ.ศ. 2542 ในำนำ�มของบัริษััท ฮิิลติิ (ไทยีแลนำด์) จำ�กัด 
เป็็นำเวัล�กวั�� 20 ป็ีที�เร�ได�นำำ�เสนำอผู้ลิติภััณฑ์์ (Product) บัริก�ร (Service) และซอฟติ์แวัร์ (Software) 
ที�เหม�ะสมเพื�อสนำับัสนำ่นำให�คื่ณบัรรล่คืวั�มสำ�เร็จในำธุ่รกิจก�อสร��ง เร�ทำ�ก�รศึกษั� คื�นำคืวั�� 
ทดลองใชิ้�เคืรื�องมือ อ่ป็กรณ์ ซอฟติ์แวัร์ท่กชิ้นำิดด�วัยีติัวัของเร�เองคืรั�งแล�วัคืรั�งเล�� เพื�อให�มั�นำใจวั��
ผู้ลิติภััณฑ์์ที�ไป็ถึงมือคื่ณนำั�นำคืือสิ�งที�ดีที�ส่ด

เร�มีเจ��หนำ��ที�ฝ่��ยีข�ยีทำ�หนำ��ที�ให�คืำ�ป็รึกษั�และชิ้�วัยีเหลือหนำ��ง�นำของคื่ณในำท่กพื�นำที� 
มีบัริก�รสนำับัสนำ่นำท�งด��นำวัิศวักรรม เข��ติรวัจสอบัวัิเคืร�ะห์หนำ��ง�นำ ให�คืำ�ป็รึกษั� จัดฝ่ึกอบัรม
โดยีวัิศวักรชิ้ำ�นำ�ญี่ก�ร ติลอดจนำโป็รแกรมชิ้�วัยีคืำ�นำวัณ มีศ้นำยี์บัริก�รซ�อมบัำ�ร่งท�ี�ได�ม�ติรฐ�นำระดับัส�กล  
และมีทีมง�นำสนำับัสนำ่นำที�พร�อมจะให�บัริก�รคื่ณด�วัยีคืวั�มร้� คืวั�มเข��ใจในำเชิ้ิงลึกและป็ระสบัก�รณ์
ที�สั�งสมม�อยี��งยี�วันำ�นำไม�วั��จะเรื�องใหญี่�หรือเรื�องเล็ก คื่ณมั�นำใจได�เสมอวั��เร�พร�อมจะเดินำเคืียีงข��ง
ธุ่รกิจของคื่ณ

บริษ้ท ฮิลิติ (ไทยแลินด์) จัำาก้ด
Hilti (Thailand) Ltd.

Hilti Builds
a Better Future.
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BREAK THE RULES.

TOMORROW’S TOOLS TODAY.

The New Hilti Breaker Generation.

กั้�วลำ้�ด้วยสมริริถนะท่่โดดเด่น เปี่ยมไปด้วยปริะสิทธุิภ�พ และสะดวกัติ่อกั�ริใช้ง�น

ห�กได�ลองสัมผู้ัสเคืรื�องสกัดไฟฟ้�ฮิิลติิ และดอกสกัด Polygon คื่ณจะรับัร้�ถึงพลัง และคืวั�มแติกติ��งจ�ก
ก�รสกัดแบับัดั�งเดิม ด�วัยีคืวั�มโดดเด�นำในำด��นำสมรรถนำะก�รทำ�ง�นำ พร�อมระบับัลดแรงสั�นำสะเทือนำของติัวัเคืรื�อง 
ทำ�ให�เพิ�มผู้ลผู้ลิติในำก�รทำ�ง�นำได�ม�กขึ�นำ 

คื่ณจะได�สัมผู้ัสถึงเทคืโนำโลยีีที�ทันำสมัยี คืวั�มทนำท�นำที�วั�งใจได� และพลังก�รทำ�ล�ยีของ
เคืรื�องสกัดร่�นำใหม�จ�กฮิิลติิกับัง�นำสกัดท่กป็ระเภัท

จำุดเด่นข้องสกััดไฟฟ้�ยุคีใหม่ข้องฮิิลติิ

 

เคีริื่องมืออันทริงพลัง เปี่ยมไปด้วยปริะสิทธุิภ�พ คีว�มปลอดภัย 
และม่อ�ยุกั�ริใช้ง�นท่่ย�วน�น

ก�รบัำ�ร่งรักษั�ด�วัยีระบับั SR มอเติอร์
ไร�แป็รงถ��นำ ทำ�ให�ไม�ติ�องกังวัลเรื�อง
ก�รเป็ลี�ยีนำแป็รงถ��นำ ชิ้�วัยียีืดระยีะ
เวัล�ก�รด้แลรักษั� และก�รใชิ้�ง�นำ 
พร�อมทั�งคืงไวั�ซึ�งสมรรถนำะก�รทำ�ง�นำ
ดีเยีี�ยีมแม�แรงดันำไฟฟ้�ติก 

สำ�หรัิบผลิติภัณฑ์์ในรุ่ิน

•  TE 3000-AVR
•  TE 2000-AVR
•  TE 1000-AVR
•  TE 800-AVR
•  TE 700-AVR
•  TE 500

ลดแรงสั�นำสะเทือนำได�อยี��งเติ็มที� พร�อม
สวัิติซ์คืวับัคื่มก�รทำ�ง�นำให�ติ�อเนำื�อง 
ด�วัยีระบับั Sub-Chassis ของ Hilti 
AVR (Active Vibration Reduction) 
ในำเคืรื�องสกัดไฟฟ้�

ระเบัิดพลังก�รทำ�ล�ยีด�วัยีนำวััติกรรม
ของดอกสกัดใหม� Polygon จ�กฮิิลติิ 
ที�ส�ม�รถจับัลับัป็ล�ยีดอกด�วัยีติัวัเอง 
ทำ�ให�ได�สมรรถนำะที�ส้งอยี��งติ�อเนำื�อง 
และลดก�รติิดขัดของดอกขณะสกัด

ระบับัด้ดฝ่่�นำขณะสกัด Hilti TE DRS-B 
(Dust Removal System) เทคืโนำโลยีี
ใหม�ล��ส่ดที�มีป็ระสิทธุิภั�พส้ง สำ�หรับั
ง�นำสกัดภั�ยีในำอ�คื�รที�กังวัลป็ัญี่ห�
เรื�องฝ่่�นำ ด�วัยีระบับัดังกล��วัทำ�ให�ชิ้�วัยี
ลดฝ่่�นำได�ม�กถึง 99%

ริะบบ SR มอเติอริ์ไริ้แปริงถ่�น Active Vibration Reduction ดอกัสกััด Polygon Dust Removal System

www.hilti.co.th3



CHISELING IN A NEW DIMENSION.

THE RIGHT TOOLS FOR EVERY JOB.

ทริงพลังม�กัข้ึ้น แติ่แริงสั่นสะเทือนลดลง

•  ให�กำ�ลังก�รสกัด 
เทียีบัเท��สกัดลม 

•  ลดแรงสะท��นำส้�คืนำ 
ใชิ้�ง�นำ ป็ลอดภััยีส้ง

•  ติิดติั�งได�รวัดเร็วั 
•  เหม�ะสำ�หรับัง�นำสกัด

เพื�อรื�อถอนำทำ�ล�ยี 
ในำแนำวัพื�นำ

TE 3000-AVR

•  สมรรถนำะโดดเด�นำ  
และทนำท�นำ

•  สะดวักในำก�รทำ�ง�นำ  
ที�ติ�องเคืลื�อนำยี��ยี 

•  เหม�ะสำ�หรับัก�รสกัด
ทำ�ง�นำอยี��งหนำัก  
และง�นำรื�อถอนำ
โคืรงสร��งในำแนำวัพื�นำ

TE 2000-AVR

•  ใชิ้�ง�นำได�อเนำกป็ระสงคื์ 
•  สมรรถนำะในำก�รสกัด 

ที�โดดเด�นำ
•  เหม�ะสำ�หรับัง�นำ 

สกัดพื�นำ และผู้นำังที� 
หล�กหล�ยี

•  ใชิ้�กับัก�รทำ�ง�นำ 
ที�ติำ��กวั��เอวั

TE 1000-AVR

•  ได�ผู้ลิติผู้ลส้งส่ด
•  สกัดทำ�ล�ยีทั�งคือนำกรีติ 

และผู้นำังก�ออิฐ 
•  ออกแบับัติัวัเคืรื�องมือ 

ได�อยี��งสมบั้รณ์ 
พลังก�รกระแทกส้งส่ด

TE 700-AVR

•  เหม�ะกับัง�นำสกัด 
ทั�งพื�นำและผู้นำัง

•  แรงสะท��นำส้�คืนำ 
ใชิ้�ง�นำติำ��ส่ด

•  กำ�ลังก�รกระแทกส้ง

TE 800-AVR

•  คืวับัคื่มก�รสกัดเป็ิด 
ชิ้�องเพื�อฝ่ังท�อร�อยี 
ส�ยีไฟฟ้�ได�อยี��ง 
แม�นำยีำ� และเจ�ะร้ 
ได�อยี��งง��ยีด�ยี

TE 500

สกััดไฟฟ้�ฮิิลติิ ใช้ได้กัับทุกัสถ�นกั�ริณ์

www.hilti.co.th 4



SIMPLY CONNECTED.

FOR A LASTING BOND.

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

ฝังริ�กัลึกัดั่งกั�ริปลูกัติ้นไม้

 

สุดยอดแห่งกั�ริเชื่อมติ่อทุกัพื้นผิว ฮิิลติิพัฒน�ผลิติภัณฑ์์ให้หล�กัหล�ย 
เพื่อติอบโจำทย์ทุกักั�ริใช้ง�นสำ�หริับง�นเสริิมโคีริงสริ้�งภ�ยหลัง

เติริ่ยมพื้นท่่ขุ้ดหลุม ทำ�คีว�มสะอ�ดหลุม ปลูกัติ้นไม้ และริดนำ้�อย่�งเหม�ะสม

ก�รป็ล้กติ�นำไม�จะเป็็นำเรื�องง��ยี ห�กคื่ณเลือกใชิ้�เคืรื�องมือที�เหม�ะสม และมีป็ระสิทธุิภั�พในำก�ร
ข่ดหล่มในำขนำ�ดที�เหม�ะสมเพื�อทำ�ก�รฝ่ังติ�นำไม� และเติรียีมสภั�พหล่มให�สะอ�ด ขจัดสิ�งสกป็รก
แป็ลกป็ลอมออกก�อนำที�จะนำำ�ติ�นำไม�ม�วั�งในำหล่ม จ�กนำั�นำก็บัำ�ร่งรักษั� และรดนำำ��ติ�นำไม� 
ให�พอเพียีง ติ�นำไม�ที�ป็ล้กนำั�นำก็จะเจริญี่เติิบัโติ และฝ่ังร�กแนำ�นำ ซึ�งอ�จยีืนำติ�นำได�นำับัร�อยีป็ี 

เป็รียีบัเสมือนำกับัก�รเชิ้ื�อมติิดติั�งเหล็กเสริมโคืรงสร��ง เพียีงเจ�ะร้ให�ได�ขนำ�ดติ�มที�ติ�องก�ร
ทำ�คืวั�มสะอ�ด และติิดติั�ง ทั�งนำี�ฮิิลติิใส�ใจในำก�รออกแบับัผู้ลิติภััณฑ์์ และส�งมอบั 
เคืรื�องมือที�มีป็ระสิทธุิภั�พ ทำ�ให�ก�รติิดติั�งง�นำโคืรงสร��งภั�ยีหลัง 
เป็็นำเรื�องที�แสนำง��ยีด�ยี และแข็งแรงยีืนำยี�วัเชิ้�นำกันำ

ปลอดภัยเหมือนเหล็กัเสริิมในท่่ (Cast-in bars)

จ�กป็ระสบัก�รณ์อันำยี�วันำ�นำกวั�� 25 ป็ี ฮิิลติิพร�อมให�คืำ�ป็รึกษั� 
โดยีผู้้�เชิ้ี�ยีวัชิ้�ญี่ที�มีคืวั�มร้�ด��นำเทคืนำิคื ส�ม�รถให�ข�อม้ล 
ในำเรื�องก�รเชิ้ื�อมติิดติั�งเหล็กเสริมโคืรงสร��งด�วัยีนำำ��ยี�เคืมี  
และง�นำเชิ้ื�อมคือนำกรีติด�วัยีนำำ��ยี�เคืมีระบับัฉีด 
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IT HOLDS WHAT IT PROMISES.
ฮิิลติิ ทำ�ให้กั�ริเชื่อมเหล็กัโคีริงสริ้�งในภ�ยหลัง ง่�ยเหมือนกั�ริปลูกัติ้นไม้

ริวดเริ็ว   ด�วัยีสวั��นำเจ�ะกระแทกอันำทรงพลัง และระบับัป็ืนำฉีด จึงทำ�ให�ง�นำเสร็จรวัดเร็วัยีิ�งขึ�นำ

ง่�ยด�ย   ก�รทำ�คืวั�มสะอ�ดร้เจ�ะอยี��งเหม�ะสมเป็็นำสิ�งที�ละเลยีไม�ได� จ�กนำั�นำติิดติั�งนำำ��ยี�เคืม ี
   อยี��งสะดวักด�วัยีอ่ป็กรณ์จ�กฮิิลติิ

มั่นใจำได้   เหล็กเสริมโคืรงสร��งที�เชิ้ื�อมติิดติั�งภั�ยีหลังด�วัยีนำำ��ยี�เคืมี Hilti HIT จะให�คืวั�มป็ลอดภััยี 
   และมั�นำใจเหมือนำกันำเหล็กเสริมในำที� (Cast-in bars) นำอกจ�กนำี�ระบับัฉีดนำำ��ยี�เคืมีของฮิิลติิ
   ยีังผู้��นำก�รรับัรองที�ได�ม�ติรฐ�นำในำก�รใชิ้�ง�นำ

ช่�งมืออ�ช่พ  ฮิิลติิคือยีให�บัริก�รอบัรมแก�ผู้้�สนำใจ ในำก�รใชิ้�ง�นำติิดติั�งระบับัฉีดนำำ��ยี�เคืมี Hilti HIT     
   สำ�หรับัง�นำเชิ้ื�อมเหล็กโคืรงสร��งภั�ยีหลัง

ฮิิลติิ เข้้�ใจำ ใส่ใจำ และริู้ใจำคีว�มติ้องกั�ริในทุกักั�ริทำ�ง�นข้องคีุณ

THE COMPLETE SYSTEM FOR POST-INSTALLED REBAR CONNECTIONS.

PROFIS Rebar
Software

PS 300
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

เจ�ะร้ได�อยี��งฉับัไวัด�วัยีเคืรื�องเจ�ะ
พร�อมด�วัยีดอกสวั��นำของฮิิลติิ

ทำ�คืวั�มสะอ�ดร้เจ�ะด�วัยีอ่ป็กรณ์ 
เสริมจ�กฮิิลติิ

ฉีดนำำ��ยี�เคืมี Hilti HIT ลงในำร้เจ�ะ เสียีบัติิดติั�งเหล็กเสริมโคืรงสร��ง
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TAKE THE RIGHT 
MEASURES. ALWAYS.

EVERY DETAIL COUNTS.

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

ผู้นำ�ข้องเคีริื่องเลเซ่อริ์วัดริะยะ และให้แนวทำ�ริะดับอย่�งแท้จำริิง

•  PM 40-MG multi-line laser
•  PR 2-HS rotating laser
•  PR 3-HVSG rotating laser
•  PLT 300 robotic total station

•  PM 40-MG multi-line laser
•  PR 2-HS rotating laser
•  PR 3-HVSG rotating laser
•  PLT 300 robotic total station

•  PD-S laser range meter 
•  PD-E laser range meter
•  PM 40-MG multi-line laser
•  PR 2-HS rotating laser
•  PR 3-HVSG rotating laser

ง�นขุ้ดและปริับพื้นท่่กั่อนกั�ริกั่อสริ้�งอ�คี�ริ ง�นว�งริ�กัฐ�นอ�คี�ริ ง�นอ�คี�ริ

 

ห�กัคีว�มแม่นยำ�เป็น และคีว�มริวดเริ็วเป็นส่วนท่่สำ�คีัญข้องง�น
ฮิิลติิมั่นใจำท่่จำะนำ�เสนอผลิติภัณฑ์์ท่่จำะช่วยง�นข้องคีุณ
ให้ม่ปริะสิทธุิภ�พอย่�งเติ็มท่่

ฮิิลติิเชิ้ี�ยีวัชิ้�ญี่ด��นำเคืรื�องเลเซอร์วััดระยีะ เคืรื�องเลเซอร์ห�ระดับั ห�แนำวัดิ�งและแนำวัฉ�ก 
และเคืรื�องสแกนำห�เหล็กเสริมโคืรงสร��ง ใชิ้�ง�นำง��ยี ชิ้�วัยีให�ป็ระหยีัดเวัล�ในำก�รทำ�ง�นำ
แม�สภั�พหนำ��ง�นำที�ลำ�บั�ก

•  ง�นำวั�งติำ�แหนำ�ง และวััดระยีะสำ�หรับัง�นำก�อสร��ง
•  ง�นำห�ระดับั ห�แนำวัดิ�งและแนำวัฉ�ก
•  รวัดเร็วั และหมดป็ัญี่ห�เรื�องก�รวััดระยีะในำบัริเวัณที�ยี�กแก�ก�รวััด และติรวัจสอบัแนำวัดิ�ง
•  เคืรื�องสแกนำห�เหล็กเสริมโคืรงสร��ง ชิ้�วัยีทำ�ให�ง�นำเจ�ะมีป็ระสิทธุิภั�พม�กขึ�นำ ผู้ิดพล�ดนำ�อยีลง  

และป็ระหยีัดเวัล�ในำก�รทำ�ง�นำ

www.hilti.co.th7



•  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 40-MG multi-line laser
•  PR 2-HS rotating laser
•  PR 3-HVSG rotating laser
•  PS 300 ferroscan

•  PD 5 laser range meter 
•  PD-E laser range meter
•  PMC 46 combilaser
•  PM 4-M multi-line laser
•  PM 40-MG multi-line laser
•  PR 2-HS rotating laser
•  PR 3-HVSG rotating laser
•  PS 300 ferroscan

ง�นติกัแติ่งภ�ยนอกั ง�นติกัแติ่งภ�ยใน ง�นอ�คี�ริ
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HOT STUFF.

FULL FLAVOR WITH OUR CHILLI.

Hilti accessories for workshop 
and jobsite.

อุปกัริณ์เสริิมแท้จำ�กัฮิิลติิ

รสเผู้็ดในำหล�ยีๆ คืรั�งส�ม�รถเติิมเติ็มรสชิ้�ติิอันำมหัศจรรยี์ให�กับัอ�ห�รจ�นำนำั�นำ
เชิ้�นำเดียีวักันำง�นำของคื่ณ อ่ป็กรณ์เสริมแท�ของฮิิลติิส�ม�รถเติิมเติ็มป็ระสิทธุิภั�พ
ก�รทำ�ง�นำของคื่ณได�เชิ้�นำกันำ

ก�รศึกษั�วัิจัยีเพื�อให�ผู้ลิตินำวััติกรรม
ที�ส�ม�รถสร��งม้ลคื��ส้งส่ดให�กับั
ล้กคื��  โดยีเนำ�นำป็ระสิทธุิภั�พ 
คืวั�มทนำท�นำ และอ�ยี่ก�รใชิ้�ง�นำ
ที�ยี�วันำ�นำ 

เชิ้�นำ ก�รทดลองอ�ยี่ก�รใชิ้�ง�นำของ
ดอกสวั��นำฮิิลติิภั�ยีใติ�สภั�พแวัดล�อม
จำ�ลองที�โหดร��ยีที�ส่ด ผู้ลที�ได�คืือ 
ดอกสวั��นำไม�เคืยีติิดคื��งในำขณะ 
ทำ�ก�รเจ�ะผู้��นำเหล็กเลยี

อ่ป็กรณ์เสริมที�ใชิ้�กับัเคืรื�องมือฮิิลติิ 
ส�วันำใหญี่�ถ้กออกแบับั และผู้ลิติโดยี
ฮิิลติิเอง เพื�อให�มั�นำใจได�วั��สินำคื��ท่กชิ้ิ�นำ
ได�คื่ณภั�พส้งติ�มติ�องก�รจริง 

โดยีเฉพ�ะอยี��งยีิ�ง ดอกสวั��นำของฮิิลติิ
ที�มีก�รก�รันำติีเป็ลี�ยีนำดอกสวั��นำให� 
ห�กเกิดก�รหักชิ้ำ�ร่ดเนำื�องจ�ก 
ก�รใชิ้�ง�นำ ติร�บัเท��ที�รอยีบั�ก 
บัริเวัณดอกสวั��นำส�ม�รถมองเห็นำ 
ได�ด�วัยีติ�เป็ล��

ฮิิลติิให�คืวั�มสำ�คืัญี่กับัคืวั�มป็ลอดภััยี
ของผู้้�ใชิ้�ง�นำเคืรื�องมือฮิิลติิ เชิ้�นำเดียีวั
กับัที�ให�คืวั�มสำ�คืัญี่ด��นำป็ระสิทธุิภั�พ 
ในำก�รทำ�ง�นำ ดังนำั�นำเคืรื�องมือจึงถ้ก
ออกแบับัม�ให�ส�ม�รถเชิ้ื�อมติ�อเข��กับั
อ่ป็กรณ์เสริมด��นำคืวั�มป็ลอดภััยี 

อ�ทิเชิ้�นำ ระบับัด้ดฝ่่�นำ Dust Removal 
System (DRS) ของฮิิลติิ รวัมถึง 
ดอกเจ�ะเพชิ้ร ดอกสวั��นำ ใบัขัด 
คือนำกรีติ ซึ�งทั�งหมดถ้กออกแบับัให�
ส�ม�รถระบั�ยีฝ่่�นำได�อยี��งรวัดเร็วั 
และมีป็ระสิทธุิภั�พที�ส่ด

เคืรื�องมือและอ่ป็กรณ์เสริมติ��งๆ  
ของฮิิลติิ ได�แก� ดอกสวั��นำ ดอกสกัด  
หรือดอกเจ�ะหัวัเพชิ้ร ถ้กออกแบับั  
และถ้กทดสอบัร�วัมกันำในำท่กขั�นำติอนำ
ของก�รผู้ลิติ เพื�อให�ทำ�ง�นำเข��กันำ
อยี��งเหม�ะสม และมีป็ระสิทธุิภั�พ
ส้งส่ด  

ดังนำั�นำฮิิลติิจึงกล��ยีืนำยีันำป็ระโยีชิ้นำ์  
และป็ระสิทธุิภั�พส้งส่ดที�จะได�รับั 
จ�กก�รใชิ้�ง�นำร�วัมกันำ

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

 

เพื่อเพิ่มพลังอย่�งไม่ม่ข้่ดจำำ�กััด อ่กัข้ั้นข้องอุปกัริณ์เสริิมสำ�หริับเคีริื่องมือ
ฮิิลติิ ท่่ได้ริับกั�ริออกัแบบม�โดยเฉพ�ะ ทำ�ให้มั่นใจำได้ว่�ง�นข้องคีุณ
จำะม่ปริะสิทธุิภ�พ และริ�บริื่น

Hilti tools + Hilti accessories.

Total performance.

www.hilti.co.th9



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 Gen 2
Hammer drill bits

Controlled demolition
for drilling & cutting

UCL/HCL Eqidist
Diamond core
bits

DS-BT
Diamond saw
blade

Vortex
Diamond blade
& cup wheel

• เจ�ะเฉี�ยีวัเหล็กเสริมได�
• เคืรื�องหม�ยีที�ร�องเกลียีวั

เรื�องก�รรับัป็ระกันำดอก
• รีดฝ่่�นำได�รวัดเร็วั

• เจ�ะและรีดฝ่่�นำได�เร็วั
• แหลมคืมเจ�ะได�ติำ�แหนำ�ง

ที�แม�นำยีำ�

Working on metals
Special / 
Universal 
performance 
abrasive discs

• ใชิ้�ได�ทั�งง�นำติัดและขัด
• เหม�ะกับัเหล็ก  

และสแตินำเลส

• ดอกเจ�ะคือนำกรีติ 
ชิ้นำิดเพชิ้รเรียีง

• เหม�ะสำ�หรับัง�นำที�มี
เหล็กเป็็นำจำ�นำวันำม�ก

• คื่ณภั�พที�ม�กกวั��ด�วัยี
คืวั�มเร็วั และอ�ยี่ก�รใชิ้�
ง�นำที�ยี�วันำ�นำ

• คืวั�มเร็วัส้งและอ�ยี่ก�ร
ใชิ้�ง�นำยี�วันำ�นำ

• เพชิ้รถ้กจัดวั�งอยี��งเป็็นำ
ระเบัียีบัมีป็ระสิทธุิภั�พ 
ส้งและทนำท�นำ

• ฟันำมีคืวั�มส้ง ใชิ้�ง�นำได� 
ถึง 8 มม.

• ใบัขัดได�สมด่ลลดก�ร 
สั�นำสะเทือนำ

• ฟังก์ชิ้ั�นำหยี่ดก�รทำ�ง�นำของ
ใบัขัด ชิ้�วัยีลดอ่บััติิเหติ่

• นำำ��หนำักเบั� คืวับัคื่มง��ยี
• ใชิ้�เพชิ้รที�มีคื่ณภั�พ และมี

ก�รเรียีงติัวัสมำ��เสมอ
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FOR HIGHER 
PRODUCTIVITY AND 
GREATER SAFETY.

GOGGLES AND SAFETY GLASSES

PORTABLE RESIDUAL CURRENT DEVICE

Hilti is your preferred partner.

ฮิิลติิ ใส่ใจำ และแนะนำ�ให้ใส่อุปกัริณ์ป้องกัันดวงติ�ทุกัคีริั้งท่่ปฏิบัติิง�น

อุปกัริณ์ป้องกัันไฟดูด PRCD

แวั�นำติ�นำิรภััยีของฮิิลติิ ผู้ลิติจ�กเลนำส์ที�ชิ้�วัยีในำก�รป็้องกันำแสงแดดที�ได�ม�ติรฐ�นำ 
ส�ม�รถป็้องกันำรังสี UV ได� 100% ผู้ิวัเลนำส์ด��นำนำอกยีังทนำท�นำติ�อก�รขีดข�วันำส้ง 
มีอ�ยี่ก�รใชิ้�ง�นำยี�วันำ�นำ 

แวั�นำติ�ถ้กออกแบับัให�ส�ม�รถสวัมใส�ได�เป็็นำเวัล�นำ�นำติิดติ�อกันำโดยี 
ไม�ระคื�ยีเคืือง อีกทั�งข�แวั�นำทั�งสองส�ม�รถป็รับัคืวั�มยี�วัให�เหม�ะสมกับัศีรษัะ
ของผู้้�ใส�ได� นำอกจ�กนำี�เลนำส์ถ้กออกแบับัม�ให�ยี�วัขึ�นำเพื�อป็้องกันำสิ�งแป็ลกป็ลอม
ที�จะเข��ม�จ�กด��นำข��ง

อ่ป็กรณ์เคืรื�องเจ�ะหัวัเพชิ้รของฮิิลติิท่กร่�นำป็ระกอบัไป็ด�วัยีส�ยีไฟที�มีอ่ป็กรณ์ 
PRCD ซึ�งชิ้�วัยีลดก�รเกิดอ่บััติิเหติ่ โดยีจะติัดไฟที�จะทำ�ให�เกิดอันำติร�ยีติ�อผู้้�ใชิ้�
ง�นำในำกรณีไฟฟ้�รั�วัในำบัริเวัณที�มีนำำ��ขัง

 

ฮิิลติิให้คีว�มใส่ใจำ และห่วงใยลูกัคี้�อย่�งสูงสุด เพริ�ะคีว�มปลอดภัย
ม่คีว�มสำ�คีัญอย่�งยิ่ง สำ�หริับเคีริื่องมือ อุปกัริณ์ และวิธุิปฏิบัติิง�น
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DUST REMOVAL SYSTEM (DRS)

Less dust, more productivitiy

ฮิิลติิขอนำำ�เสนำอมิติิใหม�ในำก�รทำ�ง�นำ เพื�อคืวั�มป็ลอดภััยีแก�ผู้้�ใชิ้�ง�นำ
ม�กขึ�นำ ด�วัยีระบับัด้ดฝ่่�นำ DRS ส�ม�รถลดป็ริม�ณฝ่่�นำที�ฟ่้งกระจ�ยี
จ�กก�รทำ�ง�นำม�กกวั�� 99% ทำ�ให�ผู้้�ใชิ้�ร้�สึกสบั�ยี ทำ�ง�นำได�อยี��ง
ป็ลอดภััยี และยี�วันำ�นำม�กขึ�นำ ทั�งยีังเป็็นำก�รยีืดอ�ยี่ก�รใชิ้�ง�นำของ
เคืรื�องมือได�อีกท�งด�วัยี

เคืรื�องมือในำหล�ยีร่�นำของฮิิลติิ ถ้กออกแบับัให�ส�ม�รถเชิ้ื�อมติ�อกับั
ระบับัด้ดฝ่่�นำได�อยี��งลงติัวั ทำ�ให�ผู้้�ใชิ้�ง�นำสะดวักสบั�ยี เหม�ะสมกับั
ท่กก�รทำ�ง�นำ
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OUR
SERVICES.
บริิกั�ริข้องเริ�



Hilti Support Services

1
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Support Services

Hilti Tool Lifetime Service
Calibration Service 
Test Bench Service

Hilti Logistics Services 
Hilti Fleet Management

ON! Track
Training & Seminars

Engineering & Technical Support
Hilti Software

Hilti Online
At Your Services
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หมายเหตุ:
*   โป็รดติรวัจสอบัเงื�อนำไขและระยีะก�รซ�อมฟรีของเคืรื�องมือ  

จ�กพนำักง�นำของฮิิลติิ
**  5 วัันำทำ�ก�ร ในำเขติติ��งจังหวััด

www.hilti.co.th

Hilti Tool Lifetime Service

OUTSTANDING 
SERVICE FOR 
A PRODUCT 
LIFETIME.
บริิกั�ริติลอดอ�ยุกั�ริใช้ง�น

รัิบปริะกัันซ่่อมฟร่ิไม่ม่คี่�ใช้จำ่�ยเป็น
ริะยะเวล�สูงสุด 2 ปี

•  เร�รับัป็ระกันำไม�มีคื��ใชิ้�จ��ยีใดๆ ทั�งสิ�นำในำ ก�รซ�อม 
หรือติรวัจสอบัเคืรื�องมือ รวัมไป็ถึง คื��ขนำส�ง และ
คื��แรงสำ�หรับัก�รซ�อมเป็็นำระยีะ เวัล�ส้งส่ด 2 ป็ี* 
นำับัจ�กวัันำที�ซื�อ

•  หลังจ�กคืรบักำ�หนำดระยีะเวัล�รับัป็ระกันำซ�อมฟรี  
ฮิิลติิได�กำ�หนำดเพด�นำคื��ซ�อมส้งส่ดสำ�หรับั 
 เคืรื�องมือแติ�ละป็ระเภัทไวั�ติลอดอ�ย่ีก�รใชิ้�ง�นำ  
 เพื�อให�แนำ�ใจวั��ท��นำจะรับัคื��ซ�อมที�เป็็นำธุรรม 
 และคืวับัคื่มได�

•  เร�รับัป็ระกันำค่ืณภั�พจ�กก�รผู้ลิติเคืรื�องมือ ท่ก
เคืรื�อง ซึ�งห�กติรวัจสอบัพบัวั��เคืรื�อง ดังกล��วัมี
คืวั�มผู้ิดพล�ดจ�กก�รผู้ลิติ  เร�ยีินำดีซ�อมหรือ
เป็ลี�ยีนำให�ใหม�โดยีไม�มี คื��ใชิ้�จ��ยีใดๆ ทั�งสิ�นำ

รัิบปริะกัันง�นซ่่อม เป็นริะยะเวล� 
1 เดือน

•  เพื�อให�ท��นำมั�นำใจถึงคื่ณภั�พง�นำซ�อม เมื�อท��นำ  
ซ�อมติ�มคืำ�แนำะนำำ�จ�กฮิิลติิ ห�กเคืรื�องที�ผู้��นำ  
ก�รซ�อมนำั�นำมีป็ัญี่ห�ภั�ยีในำ 1 เดือนำ (30 วัันำ นำับั
จ�กวัันำที�ระบั่ในำใบัแจ�งหนำี�) หลังจ�กซ�อม ในำ 
คืรั�งแรก ฮิิลติิยิีนำดีรับัผู้ิดชิ้อบัคื��ใชิ้�จ��ยี ที�เกิด 
ขึ�นำทั�งหมด

•  ก�รรับัป็ระกันำง�นำซ�อม คืรอบัคืล่มท่กหนำ��ที�  
ก�รทำ�ง�นำในำติัวัเคืรื�องมือ ห�กล้กคื��ติกลง  
ซ�อมติ�มที�ฮิิลติิเสนำอซ�อม

ส่งมอบเคีร่ืิองคืีนภ�ยใน 3 วัน 

•  หลังจ�กได�รับัก�รอนำ่มัติิง�นำซ�อม ฮิิลติิจะ บัริห�ร
จัดก�ร ก�รรับัเคืรื�องซ�อม ซ�อมเคืรื�อง  และส�ง
เคืรื�องคืืนำ เพื�อให�ท��นำได�รับัเคืรื�องกลับัคืืนำ โดยี
เฉลี�ยีภั�ยีในำ 3 วัันำทำ�ก�ร (ในำเขติกร่งเทพฯ   
และป็ริมณฑ์ล)**

TOOL LIFETIME SERVICE
ที�ฮิลิติ เรามู่ีบริการร้บประก้นเครื�องมู่ือที�ไมู่�เหมู่ือนใคร แลิะดีที�สุดในตลิาด
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ต้วอย�างเอกสาร
Service Certificate

www.hilti.co.th

Calibration service

VERIFIED 
ACCURACY.
บริิกั�ริสอบเท่ยบเคีริื่องเลเซ่อริ์

เคีร่ืิองสอบเท่ยบฮิิลติิรุิ่น 
Hilti Collimator PT 2005

ด�วัยีนำวััติกรรมที�ทันำสมัยีและได�ม�ติรฐ�นำส�กล 
เคืรื�องสอบัเทียีบัเคืรื�องเลเซอร์ฮิิลติิ ส�ม�รถสอบั
เทียีบัเคืรื�องเลเซอร์ได�ท่กร่�นำ โดยีสอบัเทียีบัด�วัยี
ระบับัคือมพิวัเติอร์ที�ให�คื��คืวั�มแม�นำยีำ�ส้งส่ด แม�วั��
เคืรื�องมือจะถ้กออกแบับัให�มีคืวั�มทนำท�นำติ�อก�รใชิ้�
ง�นำ แติ�เคืรื�องเลเซอร์ฮิิลติิก็เหมือนำกับัเคืรื�องมืออื�นำๆ 
ทั�วัไป็ที�ก�รวััดระดับั ดิ�ง ฉ�ก อ�จมีคืวั�มคืล�ด
เคืลื�อนำจ�กก�รใชิ้�ง�นำที�มีอย้ี�เป็็นำป็ระจำ�ภั�ยีใติ�ภั�วัะ
แวัดล�อมในำก�รทำ�ง�นำ ก�รจัดเก็บัหรือป็ัจจัยีอื�นำๆ 

เร�ยีินำดีให�บัริก�รคื่ณด�วัยีก�รสอบัเทียีบั 
เคืรื�องเลเซอร์ เพื�อให�ค่ืณวั�งใจกับัคื��ที�อ��นำได�จ�ก
เคืรื�องเลเซอร์ของฮิิลติิ ก�รติรวัจสอบัเคืรื�องมืออยี��ง
เป็็นำป็ระจำ� ทำ�ให�คืณ่มั�นำใจกบััม�ติรฐ�นำและคื�� 
ที�อ��นำได�

เร�ขอแนำะนำำ�ให�มีก�รติรวัจสอบัเทียีบัเคืรื�องเลเซอร์
ของคื่ณเป็็นำป็ระจำ�ท่กป็ี ห�กพบัคืวั�มคืล�ดเคืลื�อนำ
ในำก�รอ��นำคื��เกินำกวั��ม�ติรฐ�นำ ติัวัเคืรื�องจะถ้กป็รับั
แก�เพื�อให�มั�นำใจวั��คื��ที�อ��นำได�ติรงติ�มม�ติรฐ�นำ 
และมคีืวั�มแม�นำยีำ� พร�อมกนัำนีำ�เร�รบัั ป็ระกันำด�วัยีก�ร
ออกใบัรับัรองก�รสอบัเทียีบัเคืรื�องเลเซอร์ที�ผู้��นำ
ม�ติรฐ�นำก�รทดสอบั และติิดสติิ�กเกอร์กำ�หนำดเวัล�
ที�ติ�องทำ�ก�รสอบัเทียีบัคืรั�งถัดไป็ติ�มม�ติรฐ�นำ  
ISO 9001

บริิกั�ริแจำ้งเตืิอนกั�ริสอบเท่ยบ

คื่ณจะได�ก�รแจ�งเติือนำเมื�อใกล�ถึงก�รสอบัเทียีบั
เคืรื�องเลเซอร์ในำคืรั�งติ�อไป็ ทำ�ให�มั�นำใจวั�� 
เคืรื�องเลเซอร์ฮิิลติิผู้��นำก�รติรวัจสอบัอยี��งมืออ�ชิ้ีพ  
และติรงติ�มม�ติรฐ�นำก�รทดสอบัที�มีให�ม�กับั 
คื้�มือก�รใชิ้�ง�นำ

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 (     )
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เครื�องทดสอบสมู่รรถนะเครื�องต้ดคอนกรีต
Hilti Test Bench

www.hilti.co.th

บริิกั�ริทดสอบเคีร่ืิองตัิดคีอนกัร่ิติ 
(Wall Saw)

เคืรื�องทดสอบัสมรรถนำะของเคืรื�องติัดคือนำกรีติ 
(Wall Saw) แห�งแรกและแห�งเดียีวัในำทวัีป็เอเชิ้ียี 
โดยีส�ม�รถใชิ้�ก�รทดสอบับันำเคืรื�องจำ�ลองแทนำ 
ก�รใชิ้�ง�นำเสมือนำจริง ส�ม�รถทดสอบักับัเคืรื�องติัด
คือนำกรีติท่กร่�นำ ไม�วั��จะเป็็นำเคืรื�องติัดคือนำกรีติแบับั
ไฟฟ้� (Electric Wall Saw) หรือเคืรื�องติัดคือนำกรีติ
แบับัไฮิดรอลิก (Hydraulic Wall Saw) 

ง�นซ่่อมม�ติริฐ�นสูงสุด

ด�วัยีก�รจำ�ลองสภั�พก�รทำ�ง�นำเสมือนำจริง ยีกม�
ไวั�ในำห�องทดสอบัเคืรื�องติัดคือนำกรีติ ทำ�ให�เร�มั�นำใจ
ได�วั�� ท่กคืรั�งที�ล้กคื��นำำ�เคืรื�องติัดคือนำกรีติเข��ม�
ซ�อม จะได�รับัก�รติรวัจสอบัและซ�อมแซมอยี��งคืรบั
ถ�วันำ เพร�ะท่กคืรั�งที�เคืรื�องซ�อมเสร็จ จะถ้กนำำ�ขึ�นำม�
ทดสอบั โดยีก�รจำ�ลองก�รติัดเสมือนำจริง และผู้ล
ก�รทดสอบัแสดงคื��อย้ี�ในำเกณฑ์์ม�ติรฐ�นำ จึงมั�นำใจ
ได�วั��ท่กเคืรื�องที�ถ้กส�งออกจ�กศ้นำยี์ซ�อม ติ�องผู้��นำ
ม�ติรฐ�นำเท��นำั�นำจึงถ้กส�งไป็ถึงมือล้กคื��

Test bench service

REPAIR 
QUALITY 
TEST.
มั่นใจำคีุณภ�พหลังง�นซ่่อม
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Hilti logistics services

AT YOUR 
CONVENIENCE.
จำัดส่งริวดเร็ิว ว�งใจำได้ในทุกัท่่ 
ท่่คีุณติ้องกั�ริ

จัำดส่งทุกัท่่ท่่คุีณติ้องกั�ริ

เพียีงคื่ณสั�งซื�อเร�ส�ม�รถจัดส�งให�คื่ณติ�ม 
ม�ติรฐ�นำบัริก�รของฮิิลติิ ท่กที�ที�คื่ณติ�องก�ร 
ไม�วั��จะเป็็นำสำ�นำักง�นำหรือไซติ์ง�นำของคื่ณภั�ยี 
ในำป็ระเทศ โดยีไม�มีคื��จัดส�ง สำ�หรับัม้ลคื��ก�รสั�งซื�อ
ติั�งแติ� 2,000 บั�ทขึ�นำไป็ (ไม�รวัมภั�ษัีม้ลคื��เพิ�ม)

ห�กม้ลคื��ก�รสั�งซื�อนำ�อยีกวั�� 2,000 บั�ท  
หรือเป็็นำก�รสั�งซื�อแบับัพิเศษั ที�ติ�องก�รส�งสินำคื��
อยี��งเร�งด�วันำ บัริษััทขนำส�งสินำคื�� จะเรียีกเก็บั 
คื��จัดส�งสินำคื��ที�เกิดขึ�นำจริงโดยีติรงจ�กคื่ณ

พ้ืนท่่ และริะยะเวล�จัำดส่ง

พ้ืนท่่จัำดส่งในกัรุิงเทพฯ และปริิมณฑ์ล 
ในเวล�ทำ�กั�ริ 

•  สั�งสินำคื��ก�อนำ 11:00 นำ. ส�งภั�ยีในำวัันำเดียีวักันำ 
    ถึงป็ล�ยีท�ง 
•  สั�งสินำคื��หลัง 11:00 นำ. ส�งในำวัันำถัดไป็ถึง 
    ป็ล�ยีท�ง

พ้ืนท่่จัำดส่งติ่�งจัำงหวัดในเวล�ทำ�กั�ริ 

•  สั�งสินำคื��ก�อนำ 16:00 นำ. ส�งในำวัันำถัดไป็ถึง 
    ป็ล�ยีท�ง
•  สั�งสินำคื��หลัง 16:00 นำ. ไม�เกินำ 2 วัันำถึง 
    ป็ล�ยีท�ง

กั�ริจัำดส่งสินคี้�แบบพิเศูษั

สำ�หรับัสินำคื��พิเศษัที�สั�งหรือมีป็ริม�ณม�กกวั��ป็กติิ 
เพียีงคื่ณแจ�งร�ยีละเอียีดของจำ�นำวันำสินำคื��  
และกำ�หนำดก�รที�จะใชิ้�ง�นำให�กับัฮิิลติิ เพื�อที�จะ 
นำำ�ม�พิจ�รณ�ถึงระยีะเวัล�ในำก�รจัดส�งสินำคื��  
ดังติ�อไป็นำี�

•  ขนำส�งท�งเรือ ระยีะเวัล� 14 - 60 วัันำ
•  ขนำส�งท�งอ�ก�ศ ระยีะเวัล� 8 - 14 วัันำ

สำ�หรับัเคืรื�องมือซ�อม ฮิิลติิให�บัริก�รรับัและส�ง 
เคืรื�องมือซ�อมโดยีไม�คืิดคื��ใชิ้�จ��ยี
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คีวบคุีมคี่�ใช้จำ่�ยข้องคุีณ

  ริวมบริิกั�ริซ่่อม

•  ไม�มีคื��ใชิ้�จ��ยีใดๆ ทั�งสิ�นำในำก�รซ�อม
•  ไม�ติ�องเสียีเวัล�ขอร�คื�คื��ซ�อมอีกติ�อไป็
•  บัริก�รระดับัมืออ�ชิ้ีพ พร�อมส�งคืืนำในำเวัล�  

3 ถึง 5 วัันำ

  จำ่�ยเท่�ท่่ใช้

•  คื��ธุรรมเนีำยีมก�รใชิ้�ง�นำร�ยีเดือนำที�เหม�ะสม 
แทนำก�รจ��ยีเงินำสดทั�งจำ�นำวันำเพื�อซื�อเคืรื�องมือ
เป็็นำของติัวัเอง

•  ส�ม�รถทร�บัคื��ใชิ้�จ��ยีล�วังหนำ��สำ�หรับัท่กเดือนำ

  คีว�มคุี้มคีริองกัริณ่ 
  เคีร่ืิองมือถูกัโจำริกัริริม

•  จำ�กัดคืวั�มเสียีห�ยีท�งก�รเงินำของคื่ณกรณีที�
เกิดก�รโจรกรรม

•  เพียีงแคื�แจ�งคืวั�มในำกรณีที�เคืรื�องมือถ้กขโมยี  
เร�จะจัดก�รในำส�วันำที�เหลือให�เอง

ลดคีว�มยุ่งย�กักั�ริบริิห�ริจัำดกั�ริ

  ปริะสิทธิุภ�พในทุกัข้ั้นติอน

•  ไม�ติ�องเสียีเวัล�ขอร�คื�คื��ซ�อมอีกติ�อไป็
•  บัริก�รซ�อมเคืรื�องมือระดับัมืออ�ชิ้ีพที�พร�อมส�งคืืนำ

เคืรื�องมืออยี��งรวัดเร็วั
•  ขั�นำติอนำก�รสั�งเคืรื�องมือที�รวัดเร็วัและสะดวัก  

เมื�อติ�องก�รเพิ�มเคืรื�องมือในำสัญี่ญี่�
•  ใบัแจ�งหนีำ�เพียีง 1 ชิ้่ดในำแติ�ละเดือนำ

รูิ้ทุกัข้้อมูลข้องเคีร่ืิองมือท่่ม่อยู่

   ป้�ยข้้อมูลและกั�ริติิดติ�ม

•  ร�ยีก�รเคืรื�องมือทั�งหมดที�มีในำระบับัชิ้�วัยีป็้องกันำ
ไม�ให�มีก�รจัดห�เคืรื�องมือซำ��

•  ป็้�ยีข�อม้ลเคืรื�องมือแบับัระบั่ร�ยีละเอียีดได�  
ชิ้�วัยีให�ติิดติ�มเคืรื�องมือได�ง��ยียิี�งขึ�นำ

ไม่ติ้องกัังวัลกัับเวล�สูญเปล่�

  ม่เคีร่ืิองมือพร้ิอมใช้ติลอดเวล�

•  ใชิ้�เคืรื�องมือของเร�ทำ�ง�นำจนำเสร็จ แล�วัเป็ลี�ยีนำ
เป็็นำเคืรื�องมือร่�นำใหม�ล��ส่ดเมื�อคืรบัรอบัสัญี่ญี่�

•  ลดเวัล�ส้ญี่เป็ล��อันำเนืำ�องม�จ�กเคืรื�องมือที�ไม�
พร�อมใชิ้�ง�นำ เพร�ะเคืรื�องมือจะอย้ี�ในำสภั�พ
สมบั้รณ์ที�ส่ดติลอดเวัล�

  บริิกั�ริเคีร่ืิองมือสำ�ริองใช้

•  บัริก�รยีืมเคืรื�องมือสำ�รองใชิ้�เมื�อติ�องส�งเคืรื�องมือ
เข��รับัก�รซ�อม

•  ลดเวัล�ส้ญี่เป็ล�� พร�อมทั�งเพิ�มผู้ลกำ�ไร

www.hilti.co.th

Hilti fleet management

WE MANAGE 
YOUR TOOLS.
SO YOU CAN 
MANAGE YOUR 
BUSINESS.
เพื่อให้คีุณส�ม�ริถดูแลธุุริกัิจำ 
ได้อย่�งเติ็มท่่

HILTI FLEET MANAGEMENT
บริการเครื�องมู่ือเชั้�า (ฟลิีท) จัากฮิลิติที�ชั้�วยสน้บสนุนธุรกิจัของคุณ์ด้วยการบริหารจั้ดการเครื�องมู่ือ 
ให้พร้อมู่ใชั้้งานอย่�เสมู่อ ฟลิีทมู่ีบริการเครื�องสำารองระหว�างรอซ�อมู่ ขนส�งฟรีถึงพื�นที�หน้างานของคุณ์  
ชั้�วยให้คุณ์ ควบคุมู่ค�าใชั้้จั�ายได้อย�างร้ดกุมู่โปร�งใส แลิะปราศุจัากรายจั�ายแฝังอื�นๆ ตลิอดอายุส้ญญาเชั้�า
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Training and seminars

KNOW-HOW.
กั�ริอบริม และสัมมน�

กั�ริจัำดอบริม

เพื�อให�คื่ณส�ม�รถใชิ้�ง�นำสินำคื��ได�อยี��งมั�นำใจ  
ฮิิลติิยิีนำดีให�บัริก�รจัดอบัรม ทั�งในำสำ�นำักง�นำ 
หรือไซติ์ง�นำก�อสร��งของคื่ณ หรือที�ศ้นำยี์ฝ่ึกอบัรม
ของฮิิลติิ

ปริะโยชน์ท่่ได้รัิบจำ�กัฮิิลติิ

•  ได�ทร�บัข�อม้ลเกี�ยีวักับัคืวั�มร้�เบัื�องติ�นำของ 
ผู้ลิติภััณฑ์์ฮิิลติิ เรียีนำร้�ด��นำเทคืนิำคื และวัิธุีป็ฏิิบััติิ
ง�นำอยี��งถ้กติ�องติ�มหลักวัิศวักรรม 
และม�ติรฐ�นำส�กล

•  ส�งเสริมเรื�องคืวั�มป็ลอดภััยีในำก�รป็ฏิิบััติิง�นำ 
และเพิ�มป็ระสิทธิุภั�พก�รทำ�ง�นำให�แก�คื่ณ 
และหนำ�วัยีง�นำ

•  ได�รับัเอกส�รรับัรองก�รผู้��นำก�รฝ่ึกอบัรมติ�ม
แติ�ละหลักส้ติรที�กำ�หนำด

หลักัสูติริกั�ริอบริม

•  ก�รออกแบับัก�รใชิ้�ง�นำพ่กเคืมี (Adhesive 
Anchor) และพ่กเหล็ก (Mechanical Anchor) 
ติ�มข�อกำ�หนำดก�รออกแบับัท�งวิัศวักรรม

•  อบัรมก�รติิดติั�งพ่กภั�ยีหลังก�รเทคือนำกรีติ  
(Post Installed Anchor) ให�เป็็นำไป็ติ�ม
ม�ติรฐ�นำ และก�รติรวัจสอบัคื่ณภั�พ 
ก�รติิดติั�ง (QC)

•  อบัรมคืวั�มร้�สำ�หรับัระบับัป็้องกันำไฟ 
และคืวัันำล�มติ�มม�ติรฐ�นำ UL

•  อบัรมหลักก�รใชิ้�ง�นำและบัำ�ร่งรักษั� 
เคืรื�องยีิงติะป็้
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Hilti ON!Track

STAY PRODUCTIVE. 
STAY COMPLIANT.  
GET ON!TRACK
ริะบบบริิห�ริสินทรัิพย์

HILTI ON!TRACK
คีือ แนวท�งท่่เป็นคีำ�ติอบสำ�หริับ “ง�นบริิห�ริจำัดกั�ริเคีริื่องมือ” 

ข้้อมูลและสถิติิ

โลกัท่่แติกัติ่�ง: การเปรียบเทียบระหว�างก�อน - หลิ้งใชั้้บริการ ON!TRACK

กั่อนใช้ หลังใช้ ระบบการจั้ดการทร้พย์สิน ON!Track 

ที�เคืยีทำ�ให�คื่ณสิ�นำเป็ลืองทั�งคื��ใชิ้�จ��ยีและเวัล� Hilti ON!Track มีก�รทำ�ง�นำโดยีใชิ้�ซอฟติ์แวัร์ระบับัคืล�วัด์  
ทำ�ให�ส�ม�รถบัันำทึก ลงทะเบัียีนำ และบัริห�รอ่ป็กรณ์ ท่กชิ้ิ�นำของคื่ณได�อยี��งมีป็ระสิทธุิภั�พ เชิ้�นำ คื่ณจะส�ม�รถ
ทร�บัได�ทันำทีวั�� สถ�นำที�ก�อสร��งของคื่ณมีอ่ป็กรณ์อะไรอยี้�บั��ง อ่ป็กรณ์แติ�ละชิ้ิ�นำอยี้�ที�จ่ดไหนำ สภั�พเป็็นำอยี��งไร 
และพนำักง�นำคืนำไหนำที�เป็็นำผู้้�รับัผู้ิดชิ้อบัอ่ป็กรณ์ชิ้ิ�นำนำั�นำๆ อยี้�ในำป็ัจจ่บัันำ 

ที�สำ�คืัญี่ที�ส่ด Hilti ON!Track คืือบัริก�รที�จะชิ้�วัยีให�ง�นำของคื่ณมีคืวั�มป็ลอดภััยีม�กยีิ�งขึ�นำ โดยีชิ้�วัยีให� 
ส�ม�รถเข��ถึงใบัรับัรองติ��งๆ ที�จำ�เป็็นำและที�มีอยี้�ในำขณะนำั�นำ รวัมถึง กำ�หนำดวัันำซ�อมบัำ�ร่งและก�รฝ่ึกอบัรม  
ได�อยี��งสะดวัก

•   สิ�นำเป็ลืองเวัล�ไป็กับัก�รบัริห�รจัดก�รอ่ป็กรณ์: ติ�องเสียีเวัล�ไป็กับั 
 ก�รติิดติ�มอ่ป็กรณ์ โดยีใชิ้�วัิธุีก�รจดบัันำทึก ทำ�ร�ยีก�ร หรือทำ�แผู้นำผู้ัง

•   ข�ดคืวั�มโป็ร�งใส: พนำักง�นำไม�มีข�อม้ลที�เชิ้ื�อถือได�เกี�ยีวักับัสถ�นำที�  
 ก�รใชิ้�ง�นำ หรือสภั�พของอ่ป็กรณ์

•   ติ�นำท่นำส้ง: บัริษััทติ�องเสียีเงินำไป็กับัอ่ป็กรณ์ที�ส้ญี่ห�ยี

•   คืวั�มพร�อมใชิ้�ง�นำและป็ระสิทธุิภั�พเพิ�มขึ�นำ: มีก�รบัริห�รจัดก�รอ่ป็กรณ์ 
 อยี��งโป็ร�งใส และคื�นำห�อ่ป็กรณ์ได�ง��ยี

•   ก�รทำ�ง�นำมีป็ระสิทธุิภั�พส้งส่ด: ส�ม�รถบัริห�รจัดก�รอ่ป็กรณ์ได�อยี��ง 
 สะดวัก ด�วัยีซอฟติ์แวัร์ที�ใชิ้�ง�นำง��ยีและ วััสด่บั�ร์โคื�ดทันำสมัยี และทนำท�นำ

•   ป็ลอดภััยี: พนำักง�นำส�ม�รถติิดติ�มใบัรับัรองที�จำ�เป็็นำและกำ�หนำดวัันำนำำ� 
 อ่ป็กรณ์เข��รับัก�รซ�อมบัำ�ร่งหลังใชิ้� ระบับัก�รจัดก�รทรัพยี์สินำ ON!Track

90 65 6 270,000ชั่วโมงท่่ใช้ 
ห�ทริัพย์สิน

เคีริื่องมือ 
ท่่ห�ยไป

บ�ท ท่่ติ้อง 
สูญเส่ย

% ติิดติ�ม 
ได้ย�กั

โดยีเฉลี�ยีแล�วั จะใชิ้�เวัล�ม�กถึง 
90 ชิ้ั�วัโมงติ�อเดือนำไป็กับัก�รห�
อ่ป็กรณ์ที�ติ�องก�รที�หนำ��ง�นำ

ล้กคื��กวั�� 65% ป็ระสบัป็ัญี่ห�
คืวั�มยี�กลำ�บั�กในำก�รติิดติ�ม
ใบัรับัรองที�จำ�เป็็นำและกำ�หนำดวัันำ
ในำก�รส�งเคืรื�องมือเข��ซ�อมบัำ�ร่ง

โดยีเฉลี�ยีจะมีเคืรื�องมือ
ป็ระม�ณ 6 ชิ้ิ�นำติ�อเดือนำที�
ส้ญี่ห�ยี

คื��ใชิ้�จ��ยีเฉลี�ยีติ�อป็ีที�เกิดจ�กก�รส้ญี่ห�ยีของเคืรื�องมือ 
จะอยี้�ที�ป็ระม�ณ 7,000 ยี้โร
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1. ใช้ได้เฉพ�ะกัับเคีร่ืิองมือ Hilti เท่�น้ัน?
 Hilti ON! Track เป็็นำระบับัก�รจัดก�รสินำทรัพยี์ที�เป็็นำอิสระจ�กผู้้�ผู้ลิติ คื่ณส�ม�รถจัดก�รท่กทรัพยี์สินำโดยีไม�จำ�กัดผู้้�ผู้ลิติหรือแรนำด์สินำคื��ใดๆ

2. แท็กั QR น้ันเหม�ะกัับกั�ริใช้ง�นในไซ่ติ์ง�นกั่อสริ�้งหรืิอไม่?
 แท็ก QR ของฮิิลติิ ถ้กออกแบับัม�พิเศษัเพื�อให�เหม�ะกับัก�รใชิ้�ง�นำในำไซท์ง�นำก�อสร��ง โดยีผู้��นำก�รทดสอบัด�วัยีคืวั�มหนำักหนำ�วังเชิ้�นำ ถังผู้สมป็้นำ  
 เคืรื�องพ�นำนำำ��แรงดันำส้งด�วัยีนำำ��ร�อนำ, และมีขนำ�ดให�เลือกเพื�อให�เหม�ะกับัคืวั�มติ�องก�ร

3. ข้้อมูลถูกัจัำดเก็ับไว้ท่่ไหน?
 ข�อม้ลถ้กเก็บัไวั�ในำเซิฟเวัอร์ที�ป็ลอดภััยีในำยี่โรป็ โดยีเร�ทำ�ก�รทดสอบัระบับัรักษั�คืวั�มป็ลอดภััยีของข�อม้ลอยี้�ติลอดเวัล�

4. ทำ�ไม Hilti จึำงให้บริิกั�ริ ON!Track ในรูิปแบบซ่อฟติ์แวริ์ริะบบคีล�วด์
 ซอฟติ์แวัร์ระบับัคืล�วัด์ชิ้�วัยีให�มั�นำใจได�วั��จะเก็บัข�อม้ลของคื่ณไวั�แบับัศ้นำยี์กล�งและอัพเดทข�อม้ลติลอดเวัล�เพื�อให�คื่ณเข��ถึงได�ติลอดเวัล�ผู้��นำท�ง 
 อินำเทอร์เนำ็ติและสม�ร์ทโฟนำของคื่ณ ชิ้�วัยีให�ซอฟติ์แวัร์และแอป็พลิเคืชิ้ันำของคื่ณได�รับัก�รอัป็เดติอัติโนำมัติิในำท่กคืรั�งที�ระบับัได�รับัก�รป็รับัป็ร่งใหม�

5. ห�กับริิษััทข้องเริ�ติ้องกั�ริใช้ ON!Track ม่คี�่ใช้จำ่�ยอย่�งไริ?
 ป็รึกษั�เจ��หนำ��ที� Hilti ON! Track ของเร�  เร�ยีินำดีที�จะให�ข�อเสนำอพิเศษัสำ�หรับัคื่ณ และเป็็นำลักษัณะที�ไม�ผู้้กมัด ห�กคื่ณติ�องก�รนำัดหม�ยีเพื�อทร�บั 
 ร�ยีละเอียีด โป็รดแจ�งให�เร�ทร�บั

6. ทำ�ไม Hilti ON! Track ไม่ม่ GPS?
 เพร�ะวั��เร�ไม�มีสิทธุิ�เข��ถึงข�อม้ลของคื่ณ  ซึ�งเป็็นำส�วันำหนำึ�งของก�รป็ฏิิบััติิติ�มข�อกำ�หนำดในำก�รป็กป็้องข�อม้ลส�วันำบั่คืคืลซึ�งมีร�ยีละเอียีดระบั่ชิ้ัด 
 ในำสัญี่ญี่� เจ��หนำ��ที� Hilti ON! Track ของเร�ยีินำดีที�จะให�ท��นำได�ทดสอบัก�รใชิ้�ง�นำแก�คื่ณ

1. ห�กัอย�กัริ�บริ�ยละเอ่ยดเพ่ิมเติิมเก่่ัยวกัับ ON!Track ติ้องทำ�อย่�งไริ? 
 เจ��หนำ��ที� Hilti ON!Track พร�อมเป็็นำอยี��งยีิ�งที�จะให�ติำ�ป็รึกษั�และคืำ�แนำะนำำ�โดยีไม�มีข�อผู้้กมัดใดๆแก�คื่ณ

2. กั�ริดูแลและสนับสนุนจำะเป็นอย่�งไริห�กัเร่ิิมใช้ง�นแล้ว
 เร�ให�ก�รสนำับัสนำ่นำในำท่กขั�นำติอนำก�รทำ�ง�นำของของคื่ณ  เริ�มด�วัยีก�รเข��ไป็สำ�รวัจระบับัง�นำของคื่ณในำสถ�นำที�จริงเพื�อจะทำ�ก�รวัิเคืร�ะห์ 
 ระบับัของคื่ณโดยีเฉพ�ะ เพื�อรวับัรวัมข�อม้ลป็ระกอบัก�รพิจ�รณ� จ�กนำั�นำเร�ดำ�เนำินำก�รติิดติั�งระบับั และแนำะนำำ�ก�รใชิ้�ง�นำรวัมถึง 
 อบัรมทีมง�นำของคื่ณ จนำส่ดท��ยีเมื�อคื่ณเริ�มใชิ้�ง�นำจริง เร�ยีังคือยีให�คืำ�ป็รึกษั�และติอบัคืำ�ถ�มใด ๆ ที�คื่ณอ�จมีเพื�อชิ้�วัยีให�คื่ณ 
 ได�รับัป็ระโยีชิ้นำ์ส้งส่ดจ�กระบับันำี�ห�กคื่ณติ�องก�รทร�บัข�อม้ลเพิ�มเติิมโป็รดแจ�งให�เร�ทร�บั และเจ��หนำ��ที�ของเร�จะติิดติ�อคื่ณ 
 เพื�อให�คืำ�แนำะนำำ�

www.hilti.co.th

คำาถามู่ที�พบบ�อย
ทำ�คีว�มเข้้�ใจำม�กัข้ึ้นด้วยคีำ�ถ�ม-คีำ�ติอบกัับ ON!Track

คีำ�แนะนำ�และกั�ริสนับสนุน
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www.hilti.co.th

Engineering & technical Support

PROFESSIONAL 
ASSISTANCE.
บริิกั�ริด้�นวิศูวกัริริม และเทคีนิคี

เอกัส�ริและซ่อฟติ์แวริ์ด้�นเทคีนิคี 
(Profis Anchor และ Profis Rebar)

ด�วัยีนำวััติกรรมและก�รใชิ้�ง�นำของซอฟติ์แวัร์ที�
คืรอบัคืล่มก�รออกแบับัและติิดติั�งพ่กในำท่กเงื�อนำไข 
ทำ�ให�คื่ณสะดวักในำง�นำป็ระจำ�ของคื่ณ นำอกจ�กนำี�
ห�กคื่ณติ�องก�รเอกส�รก�รคืำ�นำวัณท�งเทคืนิำคื 
เพื�อขออน่ำมัติิใบัรับัรองก�รทดสอบั และข�อม้ล 
เทคืนิำคือื�นำๆ คื่ณส�ม�รถติิดติ�อวัิศวักรของฮิิลติ ิ
เพื�อขอใชิ้�บัริก�รได�ทันำที

ข้ั้นติอนกั�ริออกัแบบ  
ว�งแผนโคีริงกั�ริ

ด�วัยีป็ระสบัก�รณ์และคืวั�มเชิ้ี�ยีวัชิ้�ญี่ด��นำเทคืนิำคื
ของวิัศวักรฮิิลติิ เร�คือยีสนัำบัสน่ำนำคื่ณติั�งแติ�ขั�นำติอนำ
ก�รออกแบับั จนำถึงหนำ��ง�นำก�อนำเริ�มก�รก�อสร��ง 
เพื�อให�แนำ�ใจวั��คื่ณจะได�สินำคื��ที�เหม�ะสม เร�ยีังให�
บัริก�รสอบัถ�มร�คื�เพื�อป็ระม�ณก�ร ก�รจัดห�
สินำคื��ได�ติรงติ�มเวัล� วั�งแผู้นำง�นำและคืำ�นำวัณ 
ก�รใชิ้�ป็ริม�ณสินำคื��ได�อยี��งแม�นำยีำ� 

สำ�หรับัโคืรงก�รขนำ�ดใหญี่� ฝ่��ยีโคืรงก�รของฮิิลติิ 
จะคือยีด้แลและให�บัริก�รด��นำเทคืนำิคื และเลือกใชิ้�
สินำคื�� ติั�งแติ�เจ��ของโคืรงก�ร ผู้้�ออกแบับั ที�ป็รึกษั� 
และผู้้�รับัเหม� เพื�อให�ก�รดำ�เนำินำง�นำในำโคืรงก�รนัำ�นำ
มีคืวั�มร�บัรื�นำ และให�ค่ืณได�ป็ระโยีชิ้นำ์ส้งส่ด

ให้คีำ�ปรึิกัษั�ด้�นวิศูวกัริริม 
และเทคีนิคี

วัิศวักรและฝ่��ยีเทคืนิำคืของฮิิลติิ จะให�บัริก�รถึง
สำ�นำักง�นำหรือไซติ์ง�นำของคื่ณ ไม�วั��จะเป็็นำด��นำ
ก�รวั�งแผู้นำง�นำสถ�ป็ัติยี์ ง�นำวิัศวักรรม  
และง�นำก�อสร��งติ�มม�ติรฐ�นำที�ผู้้�ออกแบับั 
กำ�หนำดไวั� รวัมถึงก�รจัดอบัรม โดยีโป็รแกรมก�ร
อบัรมส�ม�รถออกแบับัให�ติรงกับัคืวั�มติ�องก�ร 
ขององคื์กรคื่ณ
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PROFIS Anchor

ซอฟติ์แวัร์ PROFIS Anchor ทำ�ให�ก�รออกแบับั 
เร็วัขึ�นำ ง��ยีขึ�นำ ชิ้�วัยีให�วัิศวักรผู้้�ออกแบับัส�ม�รถ
ระบั่ป็ระเภัทของผู้ลิติภััณฑ์์ และส�ม�รถทำ� 
ก�รคืำ�นำวัณ รวัมถึงเลือกพ่กฝ่ังคือนำกรีติที�จำ�เป็็นำ  
และเหม�ะสมสำ�หรับัง�นำนัำ�นำๆ ได�อยี��งมี
ป็ระสิทธุิภั�พ 

ฐ�นำข�อม้ลเทคืนำิคืสำ�หรับัซอฟติ์แวัร์ PROFIS 
Anchor อ��งอิงวัิธุีก�รออกแบับัล��ส่ดจ�ก ACI 318 
Appendix D และ ETAG โดยีใชิ้�คื��สัมป็ระสิทธิุ�ที�ได�
รับัก�รรับัรองจ�กสถ�บัันำทดสอบั ICC และ ETA 
คื่ณจึงมั�นำใจได�วั��ผู้ลง�นำออกแบับัระบับัพ่กฝ่ัง
คือนำกรีติทันำสมัยี และเป็็นำไป็ติ�มข�อกำ�หนำด 
ก�รออกแบับั (Design Code) ทั�งหมด

นำอกจ�กนีำ� ซอฟติ์แวัร์ยีังส�งมอบัข�อดีจ�กก�ร
รวับัรวัมป็ระสบัก�รณ์ก�รทำ�ง�นำภั�คืสนำ�ม 
ในำระบับัพ่กฝ่ังคือนำกรีติ ทั�งในำเชิิ้งลึกและเชิิ้งกวั��ง 
ของฮิิลติิ เนืำ�องจ�กซอฟติ์แวัร์ PROFIS Anchor 
คืรอบัคืล่มผู้ลิติภััณฑ์์และระบับัของฮิิลติิ ที�คื่ณ 
จะส�ม�รถใชิ้�ป็ระโยีชิ้นำ์ได�อยี��งส้งส่ด วัิธุีนำี�ไม�เพียีง
ทำ�ให�ก�รเลือกพ่กฝ่ังคือนำกรีติเป็็นำไป็อยี��งง��ยีด�ยี 
เหม�ะสม และรวัดเร็วั แติ�ยีังให�ผู้ลลัพธุ์ที�คื่ณมั�นำใจ

PROFIS Rebar 

ซอฟติ์แวัร์ PROFIS Rebar ใชิ้�สำ�หรับัก�รออกแบับั
เจ�ะเสียีบัเหล็กโคืรงสร��ง และก�รคืำ�นำวัณระยีะ 
ฝ่ังลึกในำง�นำม�ติรฐ�นำที�ผู้นัำง แผู้�นำพื�นำ คื�นำ  
ฐ�นำร�ก เส� และโคืรงสร��งคือนำกรีติอื�นำๆ ก�รใส�
เหล็กเสริมโคืรงสร��งโดยีใชิ้�ผู้ลิติภััณฑ์์ระบับั HIT 
จ�กฮิิลติิ ถือวั��เทียีบัได�กับัโคืรงสร��งที�ใส�เหล็กเสริม
ด�วัยีวัิธุี Cast-In ซึ�งหม�ยีถึงวัิศวักรออกแบับั 
ไม�จำ�เป็็นำติ�องออกแบับัเพิ�มเติิม 

ง�นำของคื่ณจะสอดคืล�องกับักฎหม�ยีคืวับัค่ืม
อ�คื�รเสมอ แม�ภั�ยีใติ�สภั�วัะที�พิเศษัที�คืวั�มลึก
ของเหล็กเสริมไม�เป็็นำไป็ติ�มระเบัียีบัก�รอนำ่มัติิ  
(เนำื�องจ�กคืวั�มหนำ�ของคือนำกรีติ) เชิ้�นำ คืวั�มแข็งแรง 
ในำก�รยีึดเก�ะที�ส้งของเคืมีเสียีบัเหล็กจ�กฮิิลติิ  
ชิ้�วัยีให�เหล็กเสริมโคืรงสร��งนำี�ส�ม�รถยีึดเก�ะ 
ได�แม�ที�คืวั�มลึกลดลง เนำื�องจ�กก�รออกแบับั 
ง��ยีขึ�นำด�วัยีซอฟติ์แวัร์ PROFIS Rebar

HILTI PROFIS ENGINEERING
โปริแกัริมกั�ริออกัแบบโคีริงสริ้�งเหล็กัไปยังคีอนกัริ่ติ 
ท่่จำะช่วยเพิ่มปริะสิทธุิภ�พและคีว�มแม่นยำ�ให้กั�ริออกัแบบข้องคีุณ

PROFIS Engineering

ชิ้�วัยีให�คื่ณทำ�ก�รออกแบับั Baseplate, พ่ก,  
รอยีเชิ้ื�อม, stiffeners รวัมไป็ถึงก�รวัิเคืร�ะห์
คือนำกรีติ และนำำ�เสนำอร�ยีก�รคืำ�นำวัณที�คืรบั 
จบัในำโป็รแกรมเดียีวั ลดก�รโป็รแกรมซำ��ซ�อนำ  
ลดระยีะเวัล�ในำก�รทำ�ง�นำ และมั�นำใจได�ม�กขึ�นำ 
กับัคืวั�มถ้กติ�องแม�นำยีำ�ด�วัยี:

•  ระบับั The streamlined load engine ซึ�ง 
ชิ้�วัยีลดคืวั�มผู้ิดพล�ดจ�กก�รส�งถ��ยีข�อม้ล
แบับัเดิม

•  ลดเวัล�ออกแบับัและตัิดข�อผู้ิดพล�ดจ�ก 
ก�รเขียีนำแบับัด�วัยีก�รสร��ง BIM/CAD models 
อัติโนำมัติิ

•  ส�ม�รถป็รับัเป็ลี�ยีนำร้ป็แบับัร�ยีง�นำก�ร
ออกแบับัที�ติรงคืวั�มติ�องก�ร และคืรอบัคืล่ม
เฉพ�ะโคืรงก�รคื่ณ

•  ออกแบับัจ่ดติ�อโคืรงสร��งเหล็กไป็ยีังคือนำกรีติ 
คืรบั-จบั-ในำโป็รแกรมเดียีวั

www.hilti.co.th

Hilti software

THE MOST 
POWERFUL 
DESIGN 
SOFTWARE.
กั�ริออกัแบบริะบบพุกัฝังคีอนกัริ่ติ 
ทำ�ได้ง่�ย และม่ปริะสิทธุิภ�พ
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Social Media ให้เริ�ใกัล้กัันม�กัข้ึ้น

คื่ณส�ม�รถติิดติ�มข��วัส�รด��นำผู้ลิติภััณฑ์์ ข�อม้ลสินำคื��ใหม� โป็รโมชิ้ั�นำล��ส่ด รวัมถึงกิจกรรมส่ดพิเศษั 
สำ�หรับัคื่ณเท��นัำ�นำ

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

เร�ยีินำดีรับัข�อคืิดเห็นำของคื่ณเพื�อนำำ�ไป็พัฒนำ�คื่ณภั�พก�รบัริก�รให�ดียิี�งขึ�นำ  
ร�วัมเสนำอแนำะข�อคืิดเห็นำได�ที� moth@hilti.com

WWW.HILTI.CO.TH
ฮิิลติิออนไลน์

ฮิิลติิออนำไลนำ์ ชิ้�องท�งจ�กเร�ในำก�รให�บัริก�รที�ชิ้�วัยีให�คื่ณส�ม�รถเข��ถึงข�อม้ลเกี�ยีวักับัสินำคื�� บัริก�ร เอกส�รท�งเทคืนิำคื ร�คื� ร้ป็ภั�พ วัิดีโอส�ธิุติก�รใชิ้�ง�นำ 
ติลอดจนำส�ม�รถทำ�ก�รสั�งซื�อ ติรวัจสอบั ป็ระวััติิก�รสั�งซื�อ แจ�งซ�อมเคืรื�องมือ ติิดติ�มสถ�นำะก�รส�ง/ก�รซ�อมได�ในำท่กพื�นำที�ท่กเวัล�

www.hilti.co.th

Hilti online

HILTI ONLINE.
เปิดปริะสบกั�ริณ์ใหม่กัับ 
ฮิิลติิออนไลน์ ริูปแบบใหม่  
ทันสมัย ริวดเริ็ว  
ง่�ยติ่อกั�ริใช้ง�น

QR Code: 
https://www.hilti.co.th
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www.hilti.co.th

At your services

WE’RE 
NEARBY.
ติิดติ่อเริ�

Hilti Store
ฮิิลติิสโติริ์

คื่ณจะพบัสินำคื��ฮิิลติิ รวัมถึงก�รให�คืำ�ป็รึกษั� 
และแนำะนำำ�ก�รใชิ้�สินำคื��จ�กพนำักง�นำได�ที�ฮิิลติิสโติร์ 
เมื�อสนำใจค่ืณส�ม�รถทดลองใชิ้�ง�นำสินำคื��ได�  
เพื�อให�มั�นำใจวั��สินำคื��ดังกล��วัติรงติ�มคืวั�ม
ติ�องก�รของคื่ณก�อนำติัดสินำใจ

นำอกจ�กนีำ� ยีังส�ม�รถนำำ�เคืรื�องมือที�ติ�องก�รซ�อม 
ม�ส�งหรือรับักลับัคืืนำได�ที�ฮิิลติิสโติร์ของเร�

เวล�ทำ�กั�ริ
จันำทร์ - ศ่กร์   8:00 - 17:00 นำ. 
T 038-609-309   |   F 038-609-309

Account Manager 
ท่่ปรึิกัษั�ฝ่�ยข้�ย

Sales Team เจ��หนำ��ที�ฝ่��ยีข�ยีของเร�เป็็นำ
ม�กกวั��พนำักง�นำข�ยีที�คื่ณเคืยีร้�จัก เร�ส�ม�รถ 
ให�คืำ�แนำะนำำ�  ให�คืำ�ป็รึกษั� ร�วัมวิัเคืร�ะห์หนำ��ง�นำ
เพื�อให�ค่ืณส�ม�รถ เลือกใชิ้�เคืรื�องมือ บัริก�ร 
และซอฟติ์แวัร์ติ��งๆ  ในำก�รแก�ไขป็ัญี่ห� และเพิ�ม
ป็ระสิทธุิภั�พก�รทำ�ง�นำอยี��งเหม�ะสมในำท่กพื�นำที�
ทั�วัป็ระเทศไทยี

Customer Service
ฝ่�ยบริิกั�ริลูกัคี้�สัมพันธุ์

เจ��หนำ��ที�ของเร�พร�อมเสมอในำก�รให�บัริก�ร  
ให�คืำ�แนำะนำำ�ข�อม้ลสินำคื�� เสนำอร�คื� รับัคืำ�สั�งซื�อ 
ติิดติ�อป็ระส�นำง�นำและชิ้�วัยีแก�ป็ัญี่ห�เบัื�องติ�นำ 
ให�แก�คื่ณ

เวล�ทำ�กั�ริ
จันำทร์ - ศ่กร์   8:00 - 17:00 นำ. 
T 02-099 5300   |   F 02-099 5399
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