
Príklepové vrtáky

SPX Universal

Násuvné koncovky

SPX Universal

Listy na kov  
pre chvostové píly

DD-BH AT
Brúsny papier pre vibračnú a excentrickú brúsku

HSS vrtáky

P Universal

Sady sekáčů

Ručné skrutkovače a kľúče

SP Universal

Asfalt (A)

P Universal

Vrtáky Auger

SPX Universal

Prielomové vrtáky

SPX Abrazívny materiál

Úzké ploché sekáče

Do skrutkovaču Držiaky bitov

SPX Silet (tichý)

Záhlubníky

Leštiaci kotúč
(rýchle brúsenie)

Leštiaci kotúč
(jemné brúsenie)

Leštiaci kotúč
(extra jemné brúsenie)

Vrtáky na debnenie

SPX Abrazívny materiál

Rezné kotúče

Kotúče na drevo pre okružnú pílu Kotúče na kov pre okružnú pílu 

SPX-SL Universal

SP-SL Universal

Dutý vrták

SPX Jemné brúsenieŠpičaté sekáče

Adaptéry

SPX Murivo

Pilové listy na kov

DD-M14 AT

Stupňovité vrtáky

Ploché vrtáky

SPX Jemné brúsenie

Osadzovacie nástroje 
pre kotvy a príslušenstvo

SPX Odstraňovanie náterovLopatkové sekáče SP-T Universal

Špeciálne listy 
pre chvostové píly

Viacúčelové listy 
pre chvostové píly

Lísty na drevo a kov 
pre chvostovú pílu

Závitníky

Príklepové vŕtacie korunky

SPX Polyuretanové nátery

Špachtlové sekáče

Osadzovač matic

SP-T Tile (dlažba)

Sady bimetalových koruniek Multicut

SPX Polyuretanové nátery

Lamelové brúsne kotúče

Vrtáky Twist

SPX Odstraňovanie náterov

Brúsne kotúče

SPX-SL Murivo

SP Universal

Vrtáky do muriva

SP Universal

Momentové osadzovacie
nástroje

SP-T Hard Tile
(tvrdá dlažba)

Špeciálne pilové listy
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Univerzálne pílové listy

Pilové listy na drevo

VRTÁKY

DIAMANTOVÉ BRÚSNE HRNCE

REZACIE PLÁTKY DO PRIAMOČIAREJ PÍLY

SEKÁČE

OSADZOVACIE BITY A ORECHY

DIAMANTOVÉ REZACIE KOTÚČE

ABRAZÍVNE KOTÚČE

KOTÚČE DO OKRUŽNÝCH PÍL

Majte váš Hilti spotrebný materiál vždy k dispozícii.
Pokiaľ zlyhá, vymeníme vám ho za nový.
Značka Hilti je na celom svete vnímaná ako známka kvality.
To platí aj o Hilti spotrebnom materiály.
A práve pre to je tu Hilti Garancia Výmeny.

AKO TO FUNGUJE?
Ak sa váš spotrebný materiál rozbije/ poškodí pred koncom svojej životnosti, Hilti garantuje výmenu kus za kus, 
pokiaľ sa tak y d;vodu nesprávneho používania. *

* Pre viac informácii k programu Hilti garancia výmeny, prosím kontaktujte vášho obchodného zástupcu.
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BRÚSNY PAPIER

REZACIE LISTY DO CHVOSTOVEJ PÍLY

Zdrsňovač

SPOTREBNÝ MATERIÁL HILTI
Doprajte vašim strojom to najlepšie! Kompletná ponuka špičkových 
nástrojov Hilti pre búranie, vŕtanie, jadrové vŕtanie, rezanie či brúsenie.



Štvorbrité vrtáky TE-CX s upínaním SDS plus

POUŽITIE
● Vŕtanie vo vystuženom a nevystuženom betóne
● pri použití dlhých vrtákov (pracovná dĺžka viac ako 400 mm) je

potrebné otvor najskôr predvŕtať kratším vrtákom rovnakého 
priemeru a až potom otvor vŕtať dlhým vrtákom

VÝHODY
● Nová robustná karbidová hlava pre nižšie opotrebenie a viac

otvorov s presnosťou pre osadzovanie kotiev
● Vďaka inovatívnej tvrdokovovej hlave je vrták schopný prevŕtať

výztuž bez väčších problémov 

VÝHODY
● Vŕtanie a čistenie otvorov v jednom kroku
● Optimálne čistenie otvorov pre konzistentné osadzovanie

kotiev

VRTÁKY SDS PLUS SEKÁČE REZACIE KOTÚČE DO OKRUŽNÝCH PÍL

PÍLOVÉ LISTY PRE CHVOSTOVÉ PÍLY

VRTÁKY SDS MAX

● Robustnosť, životnosť a rýchlosť vŕtania zodpovedajúca
vrtákom TE -YX

Duté vrtáky s odsáváním TE-CD (upínanie SDS plus) a TE-YD (upínanie SDS max)

POUŽITIE
● Vŕtanie otvorov pre kotvenie oceľových konštrukcii (napr.

oceľové stĺpy, nosníky)
● Vŕtanie otvorov pre nosné kotvenie s dodatočne vlepovanou

výstužou
● Vŕtanie otovrov pre kotvenie sekundárnych oceľových

konštrukcii (napr. schodísk, oceľových nosníkov)
● Vŕtnanie otvorov pre náhradné kotvenie v prípadoch 

chýbajúcej alebo nevhodne umiestnenej výstuže

POUŽITIE
● Ťažké demolačné práce
● Riadené búranie otvorov
● Vhodný pre použitie na rôzne minerálne materiály ako betón,

železobetón, tehly, sára a kameň

VÝHODY
● Menej prestojov kvôly zaseknutému sekáču. Unikátny 

vlnovkovitý dizajn v tvaru X zaisťuje optimalizované odsávanie
prachu a vyšší búrací výkon

● Vysoký výkon búrania kvôli širším bokom polygónu v tvare X - 
zabezpečujú širšie praskliny a tým efektívnejšie vŕtanie

● Vysoko legované unikátne indukčné kalenie pre vysokú
spoľahlivosť

VRTÁKY S ODSÁVANÍM

Ušetrite až 50 % času pri vŕtaní a čistení otvoru - vŕtanie a čistenie len v jednom kroku

Vŕtanie s dutým vrtákom Hilti

50% úspora času

Štandardný postup

Rýchlosť vŕtania na úrovni štvorbritého vrtáku, čistý otvor

Ryska pre presné osadzovanie kotiev
Samostrenie udržuje sekáč ostrý počas práce s ním

X-geometria hlavy se 4 britmi Hlava se so 6 britmi

X-geometria hlavy so štyrmi britmi

Prierez v tvare X

Štvoritá skrutkovica pre optimálny odvod prachu
Odľahčená skrtukovica

Až o 1/3 dlhšia pracovná časť

Vyšší búrací výkon

Protiprachový kryt

Životnosť a robudstosť 
na úrovni ostatných 
4 britých vrtákov Hilti

Ryska pre meranie opotrebovania vrtáku  - 
jediný vrták s garanciou výmeny

Ryska pre určenie opotrebenia vrtáku - 
jediný vrták s garanciou výmeny

Konvexní zakončené těla vrtáku Konvexné zakončenie tela vrtáku Konvexní zakončené těla sekáče

Adaptér prepája vrták 
s vysávačom a odvádza 
prach

Upínanie  
SDS plus i SDS max

●  Vysoká rýchlosť vŕtania 
a spoľahlivé vynášanie prachu

●  Prach je odvádzaný cez otvory 
na hlave vrtáku

• Pokiaľ je ryska na hlave vrtáku 
viditeľná, osadenie mechanickej
kotvy prebehne bez problémov

• Vďaka rôznej tvrdosti vnútornej 
a vonkajšej časti tela, sa sekáč sám
udržuje ostrý (vnútorná časť sa 
opotrebuje rýchlejšie)

• Priemery 18 – 32 mm
• Nezasekáva sa pri vŕtaní cez

výstuž - vyššia životnosť
• Nižšie vibrácie - vyššia

životnosť

• Priemery 35 – 55 mm
• Nezasekáva sa pri vŕtaní cez

výstuž - vyššia životnosť
• Nižšie vibrácie - vyššia 

životnosť
• Nezasekáva sa pri vŕtaní cez

výztuž- vyššia životnosť
• Nižšie vibrácie

- vyššia životnosť • Pre lepšie odvádzanie prachu

• Vďaka tvarovaniu za studena má 
materiál skrutkovice vyššiu hustotu 
a nedochádza k odfrézovaniu materiálu

• Skrutkovica je hladká, čo má za 
následok menšie vibrácie a vyššiu
životnosť

• Vďaka unikátnemu výrobnému procesu
je vrták až o 30% ľahší a nedochádza 
k odfrézovaniu materiálu

• Pracovná časť sekáču Hilti je v priemere
o 30% dlhšia, čo výrazne predlžuje jeho
životnosť

• Vlnovkovitý/ Polygónový tvar zvyšuje
búrací výkon

• Celková životnosť 
samotného stroja sa
dramaticky zvýšuje 

znemožnením prístupu 
prachu do 
oblasti 
upínania

●  Vŕtanie cez výstuž a menej 
zasekávania vďaka 4 britej hlave 
v tvare X

Diamantové brúsne hrnce pre rôzne druhy povrchov Diamantové rezné a drážkovacie kotúče určené pre všetky druhy materiálov

POUŽITIE
● Brúsenie betónu a prírodného kameňa
● Brúsenie čerstvého, “zeleného” a vysoko abrazívneho betónu
● Jemné brúsenie betónu a prírodného kameňa, príprava

povrchov
● Odstraňovanie tenkých vrstiev, ako lepidlo, farba, epoxid

POUŽITIE
● Rezanie a úpravy rôznych stavebných minerálnych materiálov,

najmä tvrdého betónu a železobetónu, muriva a prírodného 
kameňa

DIAMNATOVÉ BRÚSNE HRNCE DIAMANTOVÉ REZNÉ KOTÚČE

VÝHODY

VÝHODY

Ktorý brúsny hrniec je pre vás ten pravý?

Výkon a životnosť

Výkon a životnosť

Diamantové kotúče SPX Diamantové kotúče SP

Diamantové kotúče SP-TDiamantové kotúče P

Použitie a farebné označenie
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Univerzálny

Univerzálny

Jemný povrch Abrazívny podklad Odstraňovanie náterov

Veľká rýchlosť brúsenia a hladká vybrúsená plocha vďaka vysokej koncentrácii 
a správnej zmesy diamantových zŕn najvyššej kvality s rôznymi rozmermi

Skvelá životnosť vďaka pokročilému chladeniu 
segmentov s unikátnym chladiacim otvorom 
a špeciálnym oceľovým telom

Vysoká spoľahlivosť vďaka technológii 
CD pri navarovaní segmentov 
a najvyššej kvalite všetkých materiálov

Štvorbrité a šesťbrtié vrtáky TE -YX s upínaním SDS max

POUŽITIE
● Príklepové vŕtanie do železobetónu, betónu, muriva a ďalších

stavebných materiálov
● Vŕtanie otvorov pre všetky mechanické a chemické kotvy

VÝHODY
● Hlava so 4 alebo 6 britmi pre maximálny výkon a menej

zasekávania sa pri náraze na výstuž
● Kalená časť so skrutkovicou pre menšie opotrebovanie sa

a maximálnu odolnosť

Sekáče s upínaním SDS plus, SDS max, Hilti upínanie TE-S a upínaním HEX 28 Kotúče do okružných píl určené pre drevo a kov

Pílové listy pre píly chvostovky určené pre všetky druhy materiálov

Ktoré upínanie a ktorý stroj?

• TE 6-A • TE 500 • TE 1000 • TE 3000
• TE 30 • TE 700 • TE 1500

• TE 700 • TE 2000
• TE 800

Technológia Equidist – usporiadané diamantové zrná
 ⦁ Diamantové zrná sú usporiadané do pravidelnej štruktúry
 ⦁ Vysoký rezací výkon v tvrdom a vystuženom betóne

Vysoká koncentrácia diamantov – miešané diamantové zrná
 ⦁ Skvelé pre všestranné použitie
 ⦁ Vysoký rezací výkon vo vystuženom a nevystuženom betóne

Segment je po celém obvodu kotouče
 ⦁ Vďaka segmetom po celom obvode  kotúča je rez čistý a jemný
 ⦁ Vhodný pre rezanie betónových dlaždíc, betónových strešných 

tašiek a pod.

Stredne vysoká koncentrácia diamantov - miešané 
diamantové zrná
 ⦁ Výhodný pre nevystužený mladý betón a murivo
 ⦁ Vysoký rezací výkon v normálnom betóne a murive

Prelomený „S“ tvar segmentu
 ⦁ Vysoká řezací rychlost díky více řadám 

aktivních řezných diamantů

Prelomený „S“ tvar segmentu
 ⦁ Rezacia rýchlosť a výkon vyvážené cenou

Optimálne chladiace otvory
 ⦁ Chadiace otvory na tele kotúča 

zvyšujú jeho životnosť

• Pokud je ryska na šroubovici 
viditelná a vrták je zničený, lze
uplatnit Hilti Garanci Výměny

• Pokiaľ je ryska na hlave vrtáku 
viditeľná, mechanické kotvenie
bude bez problémové

• Zakončení vrtáku není rovné, ale zakulacené. To zajišťuje, že 
úder tlouku je vždy na středu vrtáku a optimální přenos jeho síly 
do vrtaného materiálu

• Zakončenie vrtáku nie je rovné, ale konvexné. Tým je 
zabezpečené, že úder tĺku je vždy na stred vrtáku a optimálny
prenos jeho sily do vŕtaného materiálu

• Zakončení sekáče není rovné, ale zakulacené. 
To zajišťuje, že úder tlouku je vždy na střed vrtáku 
a optimální přenos jeho síly do vrtaného materiálu

Segment 12 mm Segment 10 mm

Segment 12 mm

Listy na kov (MB, MD, MFR, MS)
 ⦁ Listy pre rezanie rôznych kovových materiálov do hrúbky  12 mm. MB - metal basic/univerzál na kov, MD - metal demolition/ tvrdší  list na 

demolačné práce, MFR - fire and rescue/ odolný list pre rezanie všetkých kovov, MS - liatina

Univerzálne listy (UDX, UD, UB)
 ⦁ Listy pre univerzálne rezanie a demolačné práce do hrúbky materiálu 12 mm. UDX - najvýkonnejší list pre všetky materiály 

vrátane liatiny s karbidovými zubam, UD - ťažké demolačné práce, UB - univerzálne rezanie nekovových materiálov

Listy na drevo (WD, WB)
 ⦁ Listy určené pre rezanie dreva. WD - rezanie dreva a kovu (napr. drevo s klincami), WB - rezanie dreva

Listy na tehly a abrazívny materiál (SB, BCB)
 ⦁ BCB - Listy pre rezanie tehál, SB - listy pre rezanie maetriálu na báze pórobetónu (YTONG a pod.)

Listy pre renováciu paliet (PR, PRB)
 ⦁ Listy určené pre renováciu paliet

Oceľ (MU)
 ⦁ Rezanie za studena železných 

materiálov a konštrukčných 
panelov (traverzy, potrubia, 
profily, plechy, závitové tyče, 
výstuž, sendvičový panel, 
Trespa)

Čistý rez (WS CC)
 ⦁ Čisté priečne rezy do 

drevených dosiek  (preglejka, 
dabnenie, OSB, drevotrieska, 
MDF, drevolaminát) masívu 
a plastov

 ⦁ Jemný rez vďaka vysokému 
počtu zubovpočtu zubů

Univerzálny (WU)
 ⦁ Pozdĺžne aj priečne rezy 

do drevených dosiek 
(preglejka, dabnenie, 
OSB, drevotrieska, MDF, 
drevolaminát) masívu a 
stavebného dreva

Oceľ a nerezová oceľ (X-cut)
 ⦁ Rezanie za studena 

materiálov z nerezovej 
alebo čiernej ocele 

 ⦁ Až 20x viac čistých 
rezov bez záderov oproti 
klasickým kotúčom na oceľ

Rychlý a odolný (WS FT)
 ⦁ Pozdĺžne a priečne rezy 

do rôznych typov dosiek 
(sádrokartón, laminát, heraklit, 
debnenie, preglejka, drevotrieska, 
MDF, eternit) stavebného dreva a 
dreva s klincami 

 ⦁ Rýchle rezanie vďaka nižšiemu 
počtu zubov

Hliník (MS AL)
 ⦁ Rezanie za studena 

nosníkov, potrubia, 
hliníkových plechov, 
mriežok a ďalších farebných 
kovov

Aku stroje (WU A)
 ⦁ Ultra tenké kotúče 

s teflónovým povrchom 
znižujúcim trenie pre 
rýchlejšie rezanie a viac 
rezov na jedno nabitie
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● Nový polygónový prierez v tvare X pre maximálnu pevnosť,
odolnosť a maximálnu produktivitu za zníženého rizika 
zlomenia sekáča

SPOTREBNÝ MATERIÁL HILTI
Prehľad najpoužívanejších 
nástrojov a ich využitie


