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Elôszó 
3. oldal

A vb idején minden a foci kö-
rül forog. A tv, a rádió, az

újságok, de még a munkahelyün-
ket is átitatja a futball-láz. Reggel,
ha megérkezünk a munkahelyünk-
re megbeszéljük az elõzõ napi játék
eseményeit, ebéd közben megtip-
peljük az esti meccsek eredményét
és készülünk az összecsapásra.  
Ha jobban belegondolunk a
Hiltinél mi is mindennap leját-
szunk egy-egy meccset. Van egy
tehetséges és elkötelezett csapa-
tunk, amelyikben mindenki teszi a
maga dolgát. Van aki mûszaki ta-
nácsot ad, értékesít, kiszállít,
számláz, vagy éppen telefonon fo-
gadja az ügyfelek hívásait, de min-
denki egy célért dolgozik: vevõink
elégedettségéért.
Ön is a gyõztes csapat tagja lehet,
ha a Hilti Életre szóló szolgáltatá-
sát választja. Sokan azt hiszik,
hogy õk nyerték a bajnokságot,
amikor látszólag kedvezõ feltéte-
lekkel jutnak hozzá egy új géphez.
De az is megeshet, hogy ez a di-
csõség csupán egy fordulóra szól.
Minél több meccset játszanak le
vele, úgy válik semmivé a kezdet-
ben szerzett elõny. Márpedig a ku-
pát az nyeri, aki céltudatosan,

hosszú távra tervez és munkaesz-
közeinek hosszú élettartamát
gondtalanul kihasználja. A meccset
csak a végén fújják le…
Magazinunkból megtudhatják,
hogy hogyan vélekednek azok a
kedves ügyfeleink az Életre szóló
szolgáltatásról, akik már élnek 
vele. Az interjúkból kiderül, hogy
mindenki másért használja és sze-
reti, mindenkinek más igényei
vannak és az a nyerõ új szolgálta-
tásunkban, hogy mindenki igényét
tökéletesen kielégíti.
A vb-n kívül a magyar sportrajon-
gókat még egy dolog foglalkoztat-
ja, mégpedig az, hogy elkészül-e
az úszó Európa-bajnokságra a Ha-
jós Alfréd Uszoda. Projektleírá-
sunkban bemutatjuk az ismét vi-
lágszínvonalúvá varázsolt uszodát,
és az építkezés érdekességeit.
Akinek nem állt módjában elláto-
gatni a Construmára, az most bete-
kintést nyerhet a pavilonunkba.
Megismerheti új termékeinket, a
szlogenünket, megtudhatja mit je-
lent a Hiltinél a tartósság és a telje-
sítmény.

Ezek a fõbb témáink, de még sok-
minden más érdekesség Önre vár!

Nyerjen bajnokságot
a Hiltivel!

Marc Balsiger
ügyvezetô igazgató

Hilti Hungária (Szolgáltató) Kft.

Tartson velünk, lépjen be a Hilti világába!
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A Hajós Alfréd Nemzeti
Sportuszoda bôvítése
Az úszókon a sor! Felépült a margitszigeti Széchy Tamás Uszoda

A KÉSZ Közép-Európai Építõ és
Szerelõ Kft. közbeszerzési pályá-
zaton nyerte el az állami megbí-
zást a sportcentrum bõvítésére a
Sportfólió Kht.-tõl (névváltást kö-
vetõen Rendezvénycsarnok Zrt.).
A beruházás elõkészítését, bonyo-
lítói, mûszaki ellenõri feladatait a
BM Beruházási és Közbeszerzési Rt.
kapta meg. Az új uszodarész ter-
veit az Építész Stúdió készítette el.

A KÉSZ Kft. feladata

• 25×25 m-es mûugró medence,
mûugró torony, gépészeti köz-
pont, lelátók építése;

• 50×25 m-es versenymedence
építése; a Ny-i oldalán lelátó –
benne öltözõk, technikai és mel-
lékhelyiségek – építése;

• közönségforgalmi átjárók, tér-
burkolatok építése;

• közmûvek építése.

A munkát 2005. augusztus 17-én
kezdte el a KÉSZ Kft. Az építési
területen az átadás-átvételkor régi
teniszpályák, valamint a Danubius
evezõs klubház használatában lé-
võ edzõterem és raktár, a meglévõ
uszoda „C” lelátó épülete, illetve
az ezek közötti területen az uszoda
eredményjelzõ táblája volt találha-
tó. Az elsõ feladat ezeknek a léte-
sítményeknek az elbontása volt.
A bontást követõen tereprendezé-
si, talajmegerõsítési, a szomszédos
épületek közmûveinek átépítési
munkáival kezdõdhetett el az ér-
demi munka. A kivitelezés szûk
építési területen, szigorú feltételek
mellett, akadozó engedélyeztetés
mellett zajlott. Az építési terület
egykor a Duna egyik benyúló ága
volt, ezt a részt az idõk folyamán
feltöltötték. A talaj itt laza kavi-
csos, ami teherhordásra nem volt
alkalmas. A talaj megerõsítése fúrt
„kavicscölöpökkel” történt. A ver-
senymedence és a lelátóépület
alatt összesen 596 cölöpöt fúrtak.
A bedolgozott anyag mennyisége

1810 tonna volt. A medencék alatt
ezenkívül talajcsere is történt. Az
egyéb létesítmények esetében
(mûugró torony, térvilágító oszlo-
pok) fúrt vasbeton cölöpalapok
készültek. Összesen 6 db 30 m-es
kandelábert építettek be, amelyek
egyenként 4-4 db 12 m-es vasbe-
ton cölöpön állnak.
Az épületek vasbeton szerkezetû-
ek. Az épületek specialitását a lát-
szó betonszerkezetek jelentik. A
betontechnológiát az öntömörödõ
betonra a mûegyetem betontech-
nológusa dolgozta ki.
Mivel a létesítmény versenycélok-
ra készült, folyamatosan ügyelni
kellett a nemzetközi pontossági
követelmények betartására. A geo-
déták egy-egy falszakasz és -szer-
kezet elkészítése során többszöri
ellenõrzõ méréseket végeztek és a
szakipari kivitelezés (burkolás)
idején is jelen voltak.

Mivel téli idõjárási viszonyok 
között készült a kivitelezés, a ver-
senymedence burkolásához pony-
vafedést kellett építeni – a meden-
ce falához rögzítve, hogy az a 
folyó külsõ munkákat ne akadá-
lyozza.
Az építés során külön hangsúlyt
fektettek a mûtárgyak, valamint az
általános és vízgépészeti közmû-
vek kivitelezésének összehangolá-
sára. A munkák során mintegy
1600 fm belsõ közmûvet és 1400
fm vízgépészeti csõvezetéket épí-
tettek be. A csapadékvíz-elvezetõ
csatornát a megrendelõi igények-
nek megfelelõen körülbelül 600 m

A margitszigeti Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda bôvítése egy új uszoda létesítésével 

2005 augusztusában indulhatott el. A régi-új épületegyüttes lesz helyszíne a 2006. július 26-án

kezdôdô úszó Eb-nek. A sok akadályozó tényezô ellenére a KÉSZ Kft. a szerzôdési feltételeknek

megfelelôen felépítette az uszodát, 2006. június 20-án átadta azt. 

A létesítményben az elsô mûúszó próbaversenyek rendben lezajlottak.
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hosszan építették ki a sziget pesti
(!) oldalára a szükséges megelõzõ
régészeti feltárásokat követõen.
A mûugró torony a létesítmény
építészetileg meghatározó eleme.
Az épület szerkezete merevacél
betétekkel készített látszó vasbe-
ton. A 3,00; 5,00; 7,50 és 10,00 m-
es magasságokban, szinkronug-
rásra is alkalmas ugróplatformok-
kal rendelkezik. A platformok
konzolos szerkezetek, kinyúlásuk
6,00 m, szélességük 2,80 m. 
A szinteken idõjárásálló – esõ
esetén is – csúszásmentes, speciá-
lis gumiburkolat van. A szintek
megközelítése egyaránt lehetséges
a külsõ acélszerkezetû lépcsõn,
valamint a négyszemélyes hidrau-
likus felvonóval is. Az ugrótorony
polikarbonát burkolást kapott,
mely a szerkezet légiességét kelti
látványként.
A medencék burkolására 4500 m2

kerámiaburkolatot használtak fel.
A medencéket a legmodernebb
vízkezelõ berendezések szolgálják
ki. A versenymedencét speciális
hõvédõ fóliapaplan zárja le egy
gombnyomásra, ezzel azonos víz-
minõséget, vízhõmérsékletet biz-
tosítva a különbözõ versenyszá-
mok úszóinak. A medence télen

sátorfedést kap majd. A kivitelezé-
si feladatok közé tartozott a teljes
sporttechnológia leszállítása, illet-
ve bizonyos elemek beépítése is.
A lelátóépület fõbejáratánál a
mozgáskorlátozottak közlekedésé-
nek segítésére lépcsõlift került be-
építésre. A lelátókon 1000 fõ fog-
lalhat helyet; az úszó Eb-re mobil
lelátókat építtetnek még a ver-
senyrendezõk.
A márciusi, áprilisi rendkívüli ár-
víz jelentõsen befolyásolta a befe-
jezõ munkák menetét. A meden-
cék felúszásveszélyes szerkezetek,
a tavaszi árvíz idején a talajvíz-
magasságot a figyelõkutakban fo-
lyamatosan ellenõrizték. Március
26-án el kellett árasztani a mûugró
medencét, majd a vízkezelõ gép-
házat és végül a versenymedencét
is. A sziget talajvízszintje olyan
mértékben megemelkedett, hogy
félõ volt, felnyomja a medencetes-
teket. Az építõk homokzsákokkal,
az értékek mentésével, berendezé-
sek leszerelésével, elszállításával
gondoskodtak az építési helyszín
védelmérõl, készültek fel a vész-
helyzetre. A hatóságok a szigetet
lezárták a vészhelyzet idején, nem
lehetett dolgozni az építkezésen.
Az árvíz lassú visszahúzódása mi-
att csak április 24-re lehetett a me-
dencéket teljesen felszabadítani,
kiszivattyúzni azokból a vizet. A
kárfelmérést, a károk elhárítását, a
tisztítást, a helyreállítást követõen
folytatódhatott minden területen a
kivitelezés. Az árvízi vis maior

helyzet okán a mûszaki átadás
kezdete 2006. június 7-re tolódott.
Az átadási folyamat június 20-án
zárult le, megtörtént a létesítmény
próbaüzeme. Sõt június 17–18-án
a mûúszók különbözõ korosztá-
lyai egy próbaverseny keretében is
jelesre tesztelték a legendás úszó-
edzõrõl elnevezett Széchy Tamás
Uszodát. Következnek az úszók és
a mûugrók versenyei, majd az
úszó Eb magyar sikerei.

Számok, adatok

• A legforgalmasabb napokon
több mint 200 fõ dolgozott a
helyszínen.

• Az alapozás során a versenyme-
dence alatti területen 378 db, a
lelátó alatt 218 db, azaz összesen
596 db kavicscölöp készült. Át-
mérõjük 60 cm, átlagos cölöp-
hossz 6,55 m. Bedolgozott ka-
vicsmennyiség 1206 m3 (1810
tonna).

• Az építkezés nagyságát jellemzi,
hogy összesen 4000 köbméter
betont és 350 tonna betonacélt
dolgoztak be. 

• A versenymedence burkolásához
75 ezer csempét használtak fel.

• A mûugró medence burkolásá-
hoz 35 ezer csempére volt szük-
ség.

A Hilti minõségi termékeivel,
szerszámaival segítette a kivitele-
zést. A nézõtér betonhoz szerelt
padjait Hilti kötõelemekkel rögzí-
tették. A különbözõ korlátok, a
mûugró medence lépcsõzete és
acél segédtartó szerkezete is Hilti
dûbelekkel rögzülnek. A kiváló
minõségû termékek és a feszített
tempóhoz is igen rugalmasan al-
kalmazkodó kiszolgálás segítette a
szerkezetépítõk munkáját.

KÉSZ Közép-Európai

Építô és Szerelô Kft.

– komplex építôipari

szolgáltatások

Közel negyedszázados szakmai

múltunk és referenciáink mutat-

ják cégünk fejlôdését. Társasá-

gunk a megrendelôk, a piac igé-

nyeihez igazodva folyamatosan

bôvíti építôipari tevékenységeit,

szolgáltatásait a magas- és mély-

építésben, az ingatlanfejlesztés,

valamint üzemeltetés terén.

Cégünk a KÉSZ Csoport vezetô

társasága. Regionális képvisele-

teink, fômérnökségeink révén te-

vékenységeinket Magyarország

egész területén gyakoroljuk.

A közép-európai országok épí-

tôipari piacain leányvállalatokat

alapítottunk, határozott jelenlét-

re törekszünk a térségben. Cé-

geink Ukrajnában, Romániában,

Szerbiában és Montenegróban,

Horvátországban mûködnek.

Az általunk gyártott építôele-

mekbôl jelentôs exportot bonyo-

lítunk Európa és a világ sok or-

szágába. A termékértékesítésen

túl tervezési és kivitelezési pro-

jekteket is megvalósítunk kül-

földön. Európai jelenlétünk to-

vábbi erôsítése céljából neves

nemzetközi építôipari cégekkel

mûködünk együtt.



Szolgáltatások
6. oldal

BOMBAKÉNT ROBBANT 
AZ ÚJ SZOLGÁLTATÁS

Az építôiparban dolgozó
profik nyilatkoznak az 
Életre szóló szolgáltatásról

A Hilti márkanév egyet jelent a teljesítménnyel, tartós-

sággal és innovációval. Mégis, ha szervizünk szolgálta-

tásairól kérdeztük ügyfeleinket, kiderült, nem teljesen

elégedettek velünk.

Az Életre szóló szolgáltatás bevezetése átütô siker volt a piacon. Ügy-

feleink üdvözölték, hogy a Hilti gyorsan reagált szervizzel kapcsola-

tos igényeikre. A szolgáltatás elemei egymásra épülnek, felölelve a

gép teljes élettartamát, ebbôl következik az is, hogy más-más ügyfe-

lek a szolgáltatás más-más elemét használják ebben a pillanatban.

„Még nem” – véli Howard Lang, a
Hilti szervizszolgáltatásokért fele-
lõs vezetõje. – Igyekeztünk a lehetõ
leggyorsabban reagálni ügyfeleink
igényeire. Mára büszkén kijelent-
hetjük, hogy ez év januárjától a
Hilti nyújtja a legteljeskörûbb szol-
gáltatáscsomagot a villamos kézi-
szerszámok piacán. Az új szolgáltatás
neve: Hilti Életre szóló szolgáltatás. 
A Hilti eddigi teljesítménye is fi-
gyelemre méltó. Az átlagos (szál-
lítással együtt számított) javítási
idõt 7 napról 4 napra csökkentet-
tük, és célul tûztük ki, hogy a meg-
javított gépet a tulajdonos 3 napon
belül visszakapja. Az Életre szóló
szolgáltatással pedig a szó igazi
értelmében teljes körû szolgálta-
tást kínálunk ügyfeleinknek. 
A vásárlást követõ két éven belül
semmiért nem kell fizetni. „Vásár-
lóink sokszor nem is tudják, mi-
lyen extra szolgáltatásokat adunk
gépeinkhez” – nyilatkozta Johan-
nes Wilfried, a Hilti Szervizszol-
gáltatások projektmenedzsere.  

„Nehéz összehasonlítani a Hilti
ajánlatát más szolgáltatókéval,
akik esetleg hosszabb gyári garan-
ciát, de korlátozottabb mennyisé-
gû szolgáltatást kínálnak.” Elsõ
pillantásra kecsegtetõ a sokéves
garancia, ugyanakkor gondolni
kell arra is, hogy ez nem terjed ki
a kopó alkatrészekre, melyek cse-
réjét  a garanciális idõn belül is fi-
zetni kell.
„Reagálva a piac igényére, a mar-
ketingszervezetek közremûködé-
sével számos területen továbbfej-
lesztettük szolgáltatásainkat” –
mondta Jan Malmströn, a szerviz-
szolgáltatásokért felelõs marke-
tingmenedzser. „Az új szolgálta-
táscsomagnak ráadásul olyan ne-
vet is adtunk, ami igazán önmagá-
ért beszél: Hilti Életre szóló szol-
gáltatás.” A szolgáltatásokat kü-
lön-külön is vevõbarát, önkifejezõ
névvel jelöltük, például „Életre
szóló gyártói garancia”, „Nincs
költség 2 évig” vagy a „Szerviz-
díj-korlátozás”. A szolgáltatás-

csomag minden elemét egyetlen,
új logóba ágyaztuk.
A „Végtelen gyártói garancia”
minden Hilti gépre vonatkozik, és
a gép teljes élettartamára szól. Ez-
zel válik  lehetõvé, hogy a Hilti ver-
senybe szálljon a konkurens aján-
latokkal. A „Nincs költség 1 vagy
2 évig” azt jelenti, hogy az egy
vagy kétéves idõtartamon belül 
elvégzett javításnak, nincs költ-
ségvonzata ügyfeleinket illetõen.
A költségmentes idõszak után
Végtelen szervizdíj-korlátozást
nyújtunk, mely komoly szervizdíj-
kedvezményt nyújt az ügyfélnek;
ugyanis a javításért semmiképp
sem kell többet fizetnie, mint ma-
ximum a listaár 30%-át. A szerviz-
díj-korlátozást is kiterjesztettük a
gép teljes élettartamára. Minden
javítást követõen hat hónap költ-
ségmentes idõszak következik,
ezalatt bármilyen felmerülõ javítást
ingyen végzünk. „Vásárlóink ré-
szére az egész világon egyedülálló
teljes körû szolgáltatáscsomagot

nyújtunk, amely kiterjed a készülé-
keink teljes élettartamára” – mond-
ja Johannes Wilfried Huber, „ez
maximális költségkontrollt bizto-
sít”. A Hilti Életre szóló szolgálta-
tása nem csupán vevõbarát megol-
dásrendszert kínál, de erõsen visz-
szaszorítja és – nem utolsósorban –
tervezhetõvé teszi a költségeket.
Egy kiemelkedõ termék kiváló ve-
võszolgálatot érdemel. „A Hilti
Életre szóló szolgáltatással kap-
csolatos kezdeti pozitív visszajel-
zések bizonyítják, hogy mennyire
fontos a megfelelõ szolgáltatás” –
mondja Malmström. Ebbõl az ok-
ból a Hilti marketingcsapata a
szolgáltatások további optimalizá-
lását, valamint a szolgáltatások
skálájának további szélesítését ter-
vezi. „Az egyedülálló szolgálta-
tás most már méltó a prémium- 
termékhez!” – állapította meg 
Howard Lang.
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A Belsôépítészeti Kft. a IV. ke-
rület, Váci u. 64. sz. alatt mûkö-
dik és közintézmények átalakí-
tásának generálkivitelezésével
foglalkozik. A nevükhöz fûzô-
dik több kórház és egy piac fel-
újítása is. Nemrégiben vásárol-
tak egy DD 200 gyémánt mag-
fúró gépet. A kft. ügyvezetôje,
Aradi Gábor Attila többek közt
azért döntött az új Hilti mellett,
mert a gépre 2 évig nincs költ-
sége. 
„Régebben mindennapos ven-
dég voltam a szervizben. Na
nem azért, mintha a gépeim
nem márkás, minôségi gépek
lennének, egyszerûen azért,
mert a mindennapi munka során
a kopó alkatrészek gyorsan
megadták magukat. Én tudom,
mi a garancia és a költségmen-
tesség közti különbség. Míg ré-
gebben a garanciális idô alatt is
fizetnem kellett az elkopott al-
katrészek cseréjéért, addig ma 
2 teljes évig pénztárca nélkül
járhatok a Hiltihez. Náluk a
költségmentesség ténylegesen
azt jelenti, hogy semmiért nem 
kell fizetnem. Sôt, legtöbbször
igénybe veszem a háztól házig
szolgáltatást is, persze a Hiltinél
ez is díjmentes. Nekem nagyon
kényelmes így, mert a gépet a
Hilti az építkezésrôl viszi el és
kb. 3 nap alatt vissza is hozza
ugyanoda.”

A BAU-DOM Kft. lakóparkokat
épít. A kft. ügyvezetôje Zahorecz
Mihály elôször szkeptikus volt, az
új szolgáltatást illetôen. 
Hihetetlennek tûnt számára, hogy
létezik olyan cég a piacon, ame-
lyik a szokásos garanciális idô-
szak elteltével is nyújt olyan szol-
gáltatást, amely garantálja a ké-
szülék megbízhatóságát.
„Úgy gondolom, hogy a végtelen
szervizdíj-korlátozást pont nekem
találták ki. A gépparkom már nem
fiatal, 3–4–5 éves gépekbôl áll.
Lecserélni még nem akarom ôket,
hiszen nem korszerûtlenek és jól
mûködnek. 
Évente kb. 2-3 alkalommal szok-
tam beadni a szervizbe egy-egy
gépet. Ha nincs nagy baj, akkor is
kérek árajánlatot szinte mindig,
tudják, fô a biztonság. Megesett
már, hogy meglepôdtem a javítási
díj láttán. Tudják, a mi cégünknél
minden fillérnek megvan a maga
helye. Persze körbenéztem a pia-
con, és azt állapítottam meg, hogy
ilyen idôs készülékekre már sehol
sem kapok semmilyen kedvez-
ményt. Nagyon meglepôdtem azon,
hogy a Hiltinél gondoltak az olya-
nokra is, mint én, és limitálták a
javítási díjakat. Most már nem kell
árajánlatot kérnem, hiszen elôre
tudom, hogy maximum mennyit
fizetek, és ami nekem a legjobban
tetszik, az az, hogy a javítás után
kapok 6 hónap költségmentessé-
get, így 6 hónapig nem kell költe-
nem a megjavított gépre, még ak-
kor sem, ha újból meghibásodna.”

A FÉM-ÉP CONSTRUCT Kft.
egyrészt családi házak, irodahá-
zak, ipari csarnokok, lakások ge-
nerálfelújítási munkáival, más-
részt könnyû és nehézszerkezeti
lakatosmunkákkal és rozsdamen-
tes acél belsôépítészeti munkák
kivitelezésével foglalkozik. 
A cég ügyvezetôje, Varga József
örül, hogy a Hilti kedvezménye-
sen cseréli régi gépeit egy új fej-
lesztésû, modern utódra, melyek-
hez természetesen  Életre szóló
szolgáltatás jár.

„A cégem szinte megalakulása óta
gépeinek 80%-kát a Hiltitôl szerzi
be, köszönhetôen a gépek és fel-
használt anyagok jó minôségének,
hosszú élettartamának, valamint a
Hilti által nyújtott szakszerû,
gyors, pontos üzletkötôi kiszolgá-
lásnak, beleértve a szaktanács-
adást és az extrém kérések lehetô-
ség szerinti azonnali megoldását. 
Van néhány gépem, ami erôsen
csereérett. 
Én szeretem kihasználni a modern
technika vívmányait és a Hilti eb-
ben élen áll.
Még a régiek közül éppen meg le-
hetne javítani párat, mûködnének
is még egy ideig, de amikor az
ember kipróbál egy vibrációcsök-
kentô rendszerrel ellátott vésôgé-
pet vagy sarokcsiszolót, már nem
vágyik  a régi után. 
Nagyon fontosnak tartom, hogy az
embereim biztonságban, komfor-
tosan dolgozzanak, hiszen nehéz
ma jó munkatársakat találni. 
Arra is rájöttem, hogy a fejleszté-
seknek köszönhetôen gyorsabban
végzünk a munkával, kisebb ener-
gia ráfordításával hatékonyabban
dolgozunk. 
Ez fontos, hiszen a határidôk min-
dig szorítanak. Örülök, hogy a
Hiltinél megjutalmaznak a hûsé-
gemért és a régi gépeimet, kortól
függetlenül beszámítják az új gép
vételárába.”

Az A-PAL Kft. kis feszültségû
villamos rendszerek szerelésé-
vel foglalkozik. A kft. ügyveze-
tôje, Lôbe Attila a Végtelen
gyártói garanciát találja meg-
gyôzônek. 
„Azt eddig is tudtam, hogy a
Hilti profi gépeket gyárt, meg
azt is, hogy a minôsége is kivá-
ló, hiszen én is Hiltizek. Nincs
velük probléma, prímán mûköd-
nek. Mégis elgondolkodtam
rajta a közelmúltban, hogy ki-
próbálok egy másik márkát is.
Tudják, az ember kíváncsi,
hogy más termékek mit tudnak.
De most, hogy itt ez az új szol-
gáltatás, már nem is gondolok
másik márkára. Szerintem, ha
egy cég olyan biztos termékei
minôségében, hogy a gép teljes
élettartamára gyártói garanciát
mer vállalni, az elég meggyôzô,
hiszen semelyik másik cég nem
vállal még csak hasonlót sem.
Tudják, én azt mondom, hogy
az ördög sosem alszik, ha beru-
házok egy nagy értékû gépbe és
pont az enyém gyári hibás, ak-
kor egy örök koloncot vettem  a
nyakamba. Járhatok vele napon-
ta a szervizbe, pont úgy, mint a
kocsimmal, amelyik már a har-
madik váltót fogyasztja, pedig
még csak 4 éves. Az is gyári hi-
bás, de hát mit lehet tenni, egy-
szer kicserélték a váltót garanci-
ába, aztán a garanciaidô lejárt.
Most mindenért fizetni kell. Én
örülök, hogy ez a Hiltinél nem
fordulhat elô velem.”

A Belsôépítészeti Kft. elsô
munkája az új Hilti DD 200-zal

A FÉM-ÉP CONSTRUCT Kft.
munkája

Lôbe Attila, az A-PAL Kft.
ügyvezetôje
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A Hilti bemutatkozik
a Construmán

Mi, a Hilti munkatársai, évente
több mint 200.000 alkalommal 
találkozunk az ügyfeleinkkel,
Önökkel. Szaktanácsadóink, Hilti
Centerekben dolgozó bolti szakta-
nácsadóink, mérnök tanácsadóink
vagy telefonos ügyfélszolgálati
szaktanácsadóink naponta látogat-
ják Önöket, az ügyfeleket.  
A Construma kiállítás olyan alka-
lom, amikor Önök látogatnak el
hozzánk.
Minden évben igyekszünk cégünk
egy-egy kevésbé ismert oldalát
bemutatni, az idén is így tettünk.
Úgy gondoljuk, hogy most is érde-
mes volt benézni hozzánk. 
Standunkon az elsõk közt talál-
kozhattak a Hilti új szlogenjével:
Hilti. Tartósan teljesít. Megismer-
hették januárban bevezetett egye-
dülálló szolgáltatásunkat, az Élet-
re szóló szolgáltatást, láthatták
legújabb fejlesztésû termékeinket,
betekintést nyerhettek a  Hilti bi-
rodalom történetébe, és bepillan-
tást nyerhettek a cég kultúrájába.

Hilti. Tartósan 

teljesít.
A saját szemükkel gyõzõdhettek
meg arról, hogy ezek nem pusztán
üres szavak. Olyan régi gépeket

állítottunk ki, amelyeknek réges-
régen egy mûszaki múzeumban
lenne a helyük, ezzel szemben,
szerte a világon, 20-25 év után is
kiválóan mûködnek e derék old-
timerek. A 7 kg-os gépcsaládsoro-
zat „õsi” darabjait a helyszínen ki
is lehetett próbálni. Ma már meg-
mosolyogjuk ezeket a nehézkes
monstrumokat, de a bemutatott
gépek a maguk idejében a világ-
színvonalat képviselték.
A Torna még összefröcskölte olaj-
jal a használóját, mert a tokmány
kenését csak így tudták megolda-
ni. Ez 30 évvel ezelõtt elfogadha-
tó volt, de ma már kevesen vállal-
nák a munkát egy ilyen géppel.
A TE 72 olyan a Hiltinek, mint a
VW-nek a Bogár. Ezzel a géppel
olyan magasra állítottuk a mércét,
hogy az a 21. század fejlesztõmér-
nökei számára is kemény kihívást
jelent. Jól kezelhetõ, megbízható
és rendkívül korszerû gép volt  a
maga idejében. Szinte lehetetlen
volt elrontani. Felmerül a kérdés,
hogy miért hagytuk abba a gyártá-
sát. Ugyanolyan okok miatt, ami
miatt a legendás Bogár is kényte-
len volt múzeumba vonulni. A vá-
sárlók nagyobb teljesítményû, ki-

sebb tömegû gépet akartak, egyre
több kényelmi szolgáltatással és
az ilyen igényeknek a TE 72 már
nem tudott megfelelni. 
TE 74/75 páros tagjai már kisebb,
könnyebb gépek voltak, de az új
idõk új szelét a 76-os képviseli. Új
designnal, olyan fejlesztésekkel,
mint például a legkorszerûbb mû-
anyagból, kompozitból készült
hajtókar és dugattyú. (Az F–1-au-
tók karosszériája is ebbõl készül.)
Rendelkezik az ATC-nek rövidí-
tett biztonsági berendezéssel,
amely, ha a szerszám elakad nem
engedi, hogy kicsavarodjon a gép
a munkás kezébõl; munkavédelem
szempontjából igen fontos ez a
szolgáltatás.
Sok látogatónk úgy ítélte meg – a
még mindig mûködõ õsök láttán –,
hogy igenis megéri Hiltit venni.
Csak erõsödött ez a vélemény,
amikor megismerték új szolgálta-

tásunkat, amely ez idõ szerint
egyedülálló a piacon, mert hosz-
szú távon többletelõnyhöz juttatja
az ügyfeleinket azzal, hogy a gép
teljes élettartama alatt garantáljuk
megbízhatóságát és tartós, kifo-
gástalan teljesítményét.

Életre szóló 

szolgáltatás

A látogatók meggyõzõdhettek ar-
ról, hogy a Hilti szerviz gyorsan,
profi módon, és nem mellékesen,
megfizethetõ áron gondoskodik a
hibás készülékekrõl. 
Az Életre szóló szolgáltatás kere-
tében a gépek szervizelése az elsõ
egy vagy két évben teljesen ingye-
nes. Ez azt jelenti, hogy egy-két
évig semmiért, semmilyen javítá-
sért sem kell fizetni. Az egy vagy
két év teljesen költségmentes 
idõszak után pedig limitáltuk a 
javítási költségeket, mégpedig a

Óriási közönségérdeklôdés övezte a 25. Construma építôipari 

szakkiállítást a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban. 

A népszerû kiállításra öt nap alatt mintegy hatvanezer ember 

látogatott el. A kiállításokon közel ezer kiállító mutatta be 

legújabb építôipari árucikkeit és szolgáltatásait, 

összesen 36.000 négyzetméteren.
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készülék teljes élettartamára. Így a
javítások után a szervizdíj a gép
érvényes listaárának 20%-át nem
haladhatja meg.
A cég a Hilti gépek teljes élettar-
tamára gyártói garanciát vállal és
ingyen javítja vagy kicseréli a
gyártási és anyaghibából eredõ hi-
bákat a készülék teljes  élettartama
alatt.
Aki eddig még nem ismerte a Hilti
szolgáltatásait, bizony hitetlen-
kedve nézett munkatársainkra, hi-
szen ilyen kedvezõ szolgáltatás-
csomaggal még senki nem talál-
kozhatott a piacon. 
Az természetes, hogy a kiállításon
a Hilti legújabb fejlesztései is he-
lyet kaptak. Bemutatkozott a TE
76-os kombikalapács, a PD 32 tá-
volságmérõ, a PR 25 forgólézer,
az SF(H) 151 akkumulátoros csa-
varbehajtó és a DX 76-MX szeg-
beverõ készülék.

TE 706 

vésôkalapács

A Hilti 706-AVR típusjelû gépe
szimmetrikus felépítésével és ha-
tásos rezgéscsillapító rendszerével
világelsõ a középnehéz gépkate-
góriában. Optimális ergonómiája
következményeként nem keletke-
zik hajlítóerõ a munkás csuklóján,

és érezhetõen kevesebb a dinami-
kus vibráció. Az ergonómiai kon-
cepciónak köszönhetõen kezelése
kényelmes, erõlködés nélkül hasz-
nálható szinte minden felhasználá-
si területen, bármilyen vésési
irányban. A Hilti által kifejlesztett
rezgéscsillapító rendszernek (az
„AVR – Aktive Vibration Reduc-
tion”-nak) az a célja, hogy lénye-
gesen csökkentse a vibrációt. Így
hosszabb ideig lehet – és az EU-
normatíváknak megfelelõen hosz-
szabb ideig szabad – használni,
mint más, hasonló teljesítményû
vésõgépet.
Ebben a vésõkalapácsban az SR-
motortechnika is világpremier. Ezt
a motort a legmodernebb techno-
lógiával készítették. Megbízható-
ságát és hosszú élettartamát az
biztosítja, hogy nincs benne olyan
elem, kommutátor és szénkefe, az-
az gyorsan kopó alkatrész.  Nem
csoda, hogy ez az innovációkkal
gazdagon megtûzdelt gép átütõ si-
kert aratott.

PD 32 távolságmérô

A Hilti PD 32 távolságmérõ ké-
szülék gyorsabban és könnyebben
végez – tökéletesen megbízható
módon – pontos méréseket, amint
az valaha is lehetséges volt. Mind-

ezt egy akkorácska készülékkel,
ami akár egy farzsebben is elfér. 
A hagyományos mérési alapfel-
adatokon túl ezek a lézeres készü-
lékek nemcsak elképesztõ sokol-
dalúságukkal csábítanak, de a 
mûködési elvbõl következõen ga-
rantálják a mérés pontosságát, 
a használat egyszerûségét, még a
mostoha bánásmódot is jól tûrik.
A Hilti márkanév, mely a megbíz-
hatóság szállóigéjévé vált, a PD
32 lézeres távolságmérõ esetében
is olyan tartalmat jelent, melyben
feltétel nélkül és hosszú-hosszú
ideig megbízhat.

PR 25 forgólézer

A PR 25 forgólézer külsõ és belsõ
építési területen is remekül alkal-
mazható. 
A funkciók beállítására használha-
tó billentyûzet kezelése egyszerû,
természetesen egy ember is tudja
kezelni, így lehetõvé válik az
önálló munkavégzés. A forgólézer
automatikusan áll be vízszintesbe,
függõlegesbe, sõt automatikusan
pontra áll ferde síkoknál, illetve
függõlegesen párhuzamos beállí-
tás esetében. Kiegészítõje, PRA
25 egyesíti a távirányító és a de-
tektor funkcióit. 5-tõl 50 m távol-
ságig használható.

SFH 151-A csavarbe-

hajtó készülék

Az új készülék a legnagyobb for-
gatónyomatékkal és jól választott
fordulatszámmal rendelkezik a
15,6 voltos osztályban, így nyu-
godtan nevezhetjük a széles spekt-
rumú fúró és csavarozó munkák
specialistájának. Ezen két tulaj-
donság tökéletes összehangolásá-
val, a készülék biztosítja használó-
jának az optimális erõátvitelt, a ki-
vételesen nagy teljesítményt, amit

a Hilti tulajdonosok eddig már
megszokhattak. A készülék tökéle-
tesített, nagy teljesítményû motor-
ral és vadonatúj fejlesztésû sebes-
ségváltó egységgel áll az építõipar
nem mindennapi kihívásai elé.

SF 151-A csavarbe-

hajtó készülék

A SF 151-A a Hilti 15,6 voltos
osztályban, a fa és fém fúrására, il-
letve különbözõ csavarok behajtá-
sára kifejlesztett, akkumulátoros
készülék. A 2–12 Nm-es forgató-
nyomaték-beállítással, amely köny-
nyen, 15 fokozatban választható,
ez a kitûnõ készülék szintén nem
ismer határokat. Az állítható oldal-
markolatnak és a precíz kiegyen-
súlyozásának köszönhetõen, az SF
151-A-t biztonságosan, könnye-
dén vezethetjük. Mindkét géphez
a már jól vizsgázott C7/24 gyors-
töltõt adjuk, amely a 2.0 Ah NiCd
akkumulátort kevesebb mint 30
perc alatt képes teljesen feltölteni.

DX 76-MX 

szegbeverô készülék

A Hilti legújabb fejlesztésû szeg-
beverõ készüléke átfogó megol-
dást kínál nagy biztonságú, és bi-
zonylatolt rögzítésekhez betonra
és acélra egyaránt. A DX 76-MX
táras szegbeverõ készülék a már
jól ismert DX 750-MX továbbfej-
lesztett változata. A DX 750-MX
készülék már több mint 10 éve bi-
zonyítja a piacon, hogy ez a
rögzítéstechnikai rendszer gyors,
gazdaságos és garantált minõségû.
A Hilti ezt a készüléket fejlesztet-
te tovább, a felhasználók megis-
mert igényei szerint. Akik ezt a
rögzítési technológiát választják,
továbbra is elõnyt élveznek azok-
kal szemben, akik más módsze-
rekkel rögzítenek betonra vagy
acélra.
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A z elõadások megszervezésé-
vel megpróbáltunk válasz-

tási lehetõséget biztosítani a két,
viszonylag közeli helyszínnel és
idõponttal. Az eseményt a Mérnök
Újság hasábjain, illetve a megyei
mérnökkamara internetes portálja-
in hirdettük meg. Természetesen
személyesen és elektronikus for-
mában elküldött meghívókkal is
népszerûsítettük az eseményt. 

A témakörök kiválasztásában és
elõadásunk összeállítása során
igyekeztük kamatoztatni a mun-
kánk során nap mint nap megfo-
galmazódó kérdéseket. A terve-

zõknek legtöbbször nem áll ren-
delkezésre elegendõ információ
egy tervezési munkát illetõen. Pél-
daként említhetjük, hogy a Hilti
termékek és szolgáltatások kataló-
gusában közölt a dûbelekre vonat-
kozó teherbírási adatokat és pe-
remfeltételeket hogyan tudják fi-
gyelembe venni a tervezés során;
vagy a katalógusban szereplõ raj-
zok nem elegendõk egy pontos gé-
pészeti csõcsorda megtervezésére,
pedig sok esetben nagy szükség
lenne rá. 
Továbbá igyekeztük azon innova-
tív termékeket, készülékeket bemu-
tatni a Hilti termékpalettájáról,

amelyek megkönnyítik a tervezõi,
kivitelezõi munkát vagy éppen
megtakarításokra adnak lehetõsé-
get.
A következõ témaköröket válasz-
tottuk ki és mutattuk be:

Röviden a Hiltirôl

Megismertettük cégünket, jelenét
és múltját, illetve bemutattuk szol-
gáltatásainkat, ezen belül kiemelt
helyet kapott a mérnöktanácsadás
megismertetése.
Bemutattuk, hogy milyen felada-
tokat látunk el, és milyen módon
segítjük ügyfeleinket tervezõi
vagy kivitelezõi munkájuk során.

Rögzítéstechnika

Általános kérdés statikus tervezõk
körében, amely jogosan merül fel,
hogy hogyan vehetõ figyelembe
egy gyengébb betonminõség a te-
herbírás számítása során.
Ilyen és ehhez hasonló kérdések-
ben igyekeztünk válaszokat adni a
rögzítéstechnikai elõadásunkban,

TTiisszztteelltt  KKoonnddiiccss  BBaarrnnaabbááss!!

Egy szakvéleményre lenne szük-

ségünk, ugyanis az egyik építke-

zésünknél a talpszelemen-lekö-

tô csavarok utólagosan kerülnek

beépítésre a koszorúba, az

Önök HIT-HY 150 típusú ragasz-

tójával, M16-os menetes szárral.

Mellékletben küldök egy vázlat-

rajzot a koszorú kialakításáról.

Betonminôség: C 20-16/kk

A mûszaki ellenôr kérésére egy

szakvéleményre, illetve minô-

ségtanúsítványra lenne szüksé-

gem az adott megoldásról és

termékrôl.

Varga Tamás
Polányi és Társa 

Építõipari Kft.
Szombathely

VVÁÁLLAASSZZ::  

Tisztelt Varga Tamás Úr!

Számításaimban 1 kN-os egy-

ség erôket vettem fel, nyírásra

és húzásra egyaránt. 

Ez alapján a kapcsolat húzási te-

herbírása 21,36 kN-nal a kihúzó-

dási teherbírási érték lesz mér-

tékadó, nyírási teherbírásra

21,52 kN-nal a betonéllerepedés

adja a kritikus értéket. A terhek

ismeretében összetett igénybe-

vételekre is szükséges megvizs-

gálni a kapcsolatot.

Mellékelve megküldöm számítá-

saimat és a minôségtanúsít-

ványt.

Üdvözlettel: 

Kondics Barnabás

Mérnöktanácsadónk válaszol:

Tervezôi szemináriumok
Debrecen, Miskolc

Idén új formát választottunk ügyfeleink

tájékoztatására, a Hilti bemutatására. 

Két helyszínen, 2006. május 16-án

Debrecenben, a Hunguest Hotel Nagyerdôben,

és 2006. május 18-án Miskolcon,

a Károly Hotelben rendeztünk tervezôi 

szemináriumokat, melyeken statikus és

gépésztervezôkkel ismertettük meg 

szolgáltatásainkat, innovatív termékeinket.
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bemutattuk a dûbelek teherbírását
befolyásoló tényezõket, a külön-
bözõ teherbírási szinteket és tönk-
remeneteli módokat, gyakorlati,
kísérleti képeket és az Eurocode
számítási metódusait is.

Profis Anchor

Az elmélet után került bemutatás-
ra a Profis Anchor rögzítéstech-
nikai program, amelyet a tavalyi
év során vezettünk be. 

A szoftver segítségével könnyen,
egyszerûen és kellõ biztonsággal
méretezhetõek a különbözõ kap-
csolatok. 

PS200 mérômûszer

Felújításoknál, átépítéseknél vagy
utólagos ellenõrzések során szük-

ség lehet a betonacélok helyzeté-
nek, átmérõjének pontos vizsgála-
tára.

Elméleti, gyakorlati példákon ke-
resztül igyekeztük bemutatni a 
PS 200-as roncsolásmentes beton-
acél vizsgálatra képes készülé-
künk képességeit, a készülékben
rejlõ lehetõségeket, majd mérése-
ket lehetett végezni.

MI, MQ rácsrend-

szer, sínrendszer

MI és MQ rácsrendszer tartóink
meggyorsítják és egyszerûsíthetik
a kivitelezés és tervezés munkafo-
lyamatait. Mindkét rendszerben
már a tervezés fázisában lehetõség
van a mérnöktanácsadó kollégák
bekapcsolódására. A már megva-
lósult projekteken keresztül bemu-
tattuk a rendszerek alkalmazható-
ságát, sokrétûségét és egyszerûsé-
gét, ezzel néhány ötletet adva azon
területekre, ahol a termékeinkkel
kiváltható a nehézkes hagyomá-
nyos acélszerkezet, ezzel meg-
könnyítve mind a tervezõ, mind a
kivitelezõ munkáját.

Tûzvédelmi 

rendszerek

Az ebédet követõen röviden, tö-
mören beszéltünk a tûzgátló rend-
szereinkrõl, azok alkalmazástech-
nikájáról. Néhány típusbeépítést a
helyszínen is szemügyre vehettek
az érdeklõdõk.

Tervezést segítô
szoftverek

Egyre többször merül fel igény-
ként tervezõi, kivitelezõi és beru-

házói oldalról egyaránt a csõveze-
tékek tartószerkezetének részletes
megtervezése. Ehhez adnak iga-
zán jó támogatást az elõadás utol-
só szekciójában bemutatott szoft-
verek, melyekkel könnyedén mé-
retezhetjük le tartószerkezeteinket
és készíthetünk, illetve exportál-

hatunk ábrákat AutoCAD, Solid
Edge és más szoftverekbe egy-
aránt.
Reméljük, az elõadáson elhang-
zottak vendégeink számára igazán
hasznosak voltak és a késõbbiek-
ben segítik és megkönnyítik mun-
kájukat.

További elôadásokat tervezünk az ország különbözô pontjain, hogy
minél szélesebb körben tegyük ismertté szolgáltatásainkat, ismeretein-
ket. A következô helyszíneken rendezünk a közeljövôben tervezési sze-
mináriumokat:
22000066..  jjúúnniiuuss::  ZZaallaaeeggeerrsszzeegg
22000066..  sszzeepptteemmbbeerr::  SSzzeeggeedd,,  PPééccss

Amennyiben elôadásaink felkeltették érdeklôdését, és részt kíván ven-
ni, kérjük jelezze, hogy a pontos helyszínrôl és idôpontról tájékoztas-
suk. A következô elérhetôségeken tud jelentkezni:

BBaarrtthhaa  VVeerroonniikkaa KKoonnddiiccss  BBaarrnnaabbááss
mméérrnnöökkttaannááccssaaddóó mméérrnnöökkttaannááccssaaddóó
Mobil: 06-30/311-8881 Mobil: 06-30/688-8375
Tel.: 06-1/436-6326 Tel.: 06-1/436-6329
Fax: 06-1/436-6370 Fax: 06-1/436-6370
veronika.bartha@hilti.com barnabas.kondics@hilti.com
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VIGYÁZAT,

hamisítják!

M indannyian szeretünk jól
járni. Örülünk annak, ha

sikerül egy általunk oly nagyon áhí-
tott tárgyat olcsóbban megszerezni.
De vigyázat! Mindenki ismeri a
mondást, „Nem minden arany, ami
fénylik”. Nagy igazság! Érdemes
pontosabban ellenõrizni, mit ka-
punk a pénzünkért.
Történetünk hõsének egy Szent-
endrei úti barkácsáruház parkoló-
jában adtak el jó áron, 50 000 Ft-
ért egy TE 35-ös Hilti kombit, egy

szlovák rendszámú autóból. Azt
mondták neki, a gép eredeti és ga-
ranciás. Hõsünk megörült, hiszen
a gép tényleg  eredetinek tûnt. A
piros-fekete mûanyag burkolaton
még a gép típusa is ott virított, hi-
bátlanul. Boldogan indult haza új
szerzeményével és azon nyomban
dolgozni kezdett vele. Öröme rö-
vid ideig tartott. A gép néhány bol-
dog üzemóra után – „garanciája”
javában tartott – szervizünkbe ke-
rült. El se indul! – volt a panasz.
Ott derült ki, hogy hamisítvány. 
A hiba oka az volt, hogy a teljesít-
ményt kézzel szabályzó potméter
– ami az eredeti Hiltiben nincs is –
elégett. 
Egy másik ügyfelünk még ennél is
rosszabbul járt, az õ igazinak vélt,
TE 76-os (kombi) hamisítványa
nemes egyszerûséggel kettétört.  

Közös érdekünk, hogy tõlünk tel-
hetõen megóvjuk kedves ügyfele-
inket attól, hogy hasonló csapdába
essenek. Ha hisznek a szemüknek,
könnyen felfedezhetnek néhány
árulkodó jelet, melyek alapján
meg tudják majd különböztetni az
eredeti Hiltit a hamisítványtól. 
Szemmel látható jegyek, melyek
alapján kideríthetõ a turpisság: 
–A piros-fekete mûanyag ház fe-

ketéje többnyire tényleg fekete,
de a piros rész fakóbb, világo-
sabb, mint az eredeti.

–A gép típusjelzését az eredetire
fehér teflonfestékkel matricáz-
zák a gyárban, a hamisítvány
esetében beérik egy egyszerûbb,
öntapadó matricával.

–A hamisítvány matricájára – ta-
lán a meggyõzés eszközéül –
szerepel a „hammer drill” (fúró-

kalapács) felirat. Az eredeti
Hiltin nem. 

–A hamisítványokon, a mûszaki-
lag indokolhatónál két-három-
szor nagyobb villamos teljesít-
ményt adnak meg, de ez is csak
a mézes madzag szerepét játsza.

–A csaligépeken gyakran találunk
teljesítményszabályzó potmé-
tert, ami nem jellemzõ a profi
Hilti gépekre, már jó huszonöt
éve. Potmétert manapság már
csak kis teljesítményû gépekbe
építenek, olyanokba, melyeket
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egyfolytában legfeljebb néhány
percig használnak, mert ez a vil-
lamos átalakító szerkezet bizony
hajlamos a túlmelegedésre (lásd
elsõ példánk esetét).

–A koffer színe és formája lénye-
gesen eltér a Hilti eredetitõl, a
géptípus itt sem teflonfestett, ha-
nem matricás. 

A hamisítványokat szervizünkben
megvizsgálva, minden különö-
sebb megdöbbenés nélkül azt ta-
pasztaltuk, hogy nagyon kezdetle-
ges mûszaki megoldásokat alkal-
mazott a gyártó.
Alapvetõen hibás a központi ke-
nõrendszer (ha egyáltalán beszél-
hetünk ilyesmirõl), ebbõl követke-
zõen még akkor is irreálisan gyor-
san kopnának az alkatrészek, ha jó
anyagból, jó technológiával és
méretpontosan készültek volna.
De nem. A szemmel is jól látható
tömítetlenségi hibák nemcsak azt
eredményezik, hogy a kenõanyag

elszivárog a gépbõl, hanem azt
is, hogy a por hamar utat talál a
gép belsejébe, tovább gyorsítva a
jobb sorsra érdemes alkatrészek
erózióját. 
Óvatosan fogalmazva kijelenthet-
jük, hogy a „hamis Hilti” nem tar-
tós, valótlan mûszaki paraméte-
rekkel rendelkezik. Olcsó beruhá-
zásnak tûnhet, de nem az, mert a
furathosszra vetített összes költség
jóval magasabb, mint egy profi
gép esetében. Nem üzembiztos és
a munkabiztonsági elõírásoknak
sem felel meg. 

Természetes, de nem elhanyagol-
ható az a tény sem, hogy a hami-
sítványokra nem vonatkozik a
Hilti egyedülálló új szervizszol-
gáltatása, az Életre szóló szolgál-
tatás sem, és semmilyen egyéb
szolgáltatás sem. A gyorsan romló
gép szervizköltsége (ha talál a
gazdája vállalkozót a javításra)
feltehetõen igen magas. Hab a tor-
tán, hogy a tönkrement gép veszé-
lyes elektromos hulladék, mely-
nek megsemmisítésérõl – a köddé
vált forgalmazó miatt – tulajdono-
sának kell gondoskodnia.

A Hilti harcol a korrupció ellen
„„AA  bbiizzaalloommrraa  ééppüüllôô  eeggyyüüttttmmûûkkööddééss,,  aa  jjóó  ppaarrttnneerrkkaappccssoollaatt  kkiiaallaakkííttáássaa  hhoosssszzúú  éévveekk  mmuunnkkáájjaa;;  

ddee  eelléégg  nnééhháánnyy  ppeerrcc  aahhhhoozz,,  hhooggyy  sséérrüülljjöönn  vvaaggyy  ttöönnkkrreemmeennjjeenn..””  Haris Sevi és Christian Caflisch

Annak érdekében, hogy a Hilti ügyfelei biztosak lehessenek a cég és munkatársainak etikus magatartásában,

a szervezet jövôképének részévé tette, és irányelveiben, szabályzataiban megerôsítette az etikus magatartás

szabályait. 

Pius Baschera, a Hilti igazgatótanácsának elnöke több mérnöki  és építôipari vállalattal egyetemben, a 2004-es

davosi Világgazdasági Fórumon aláírt egy dokumentumot, amelyben a Hilti elkötelezi magát a korrupció 

elleni küzdelem mellett. Az ott javasolt, megvesztegetés elleni intézkedéseket a Hilti kiegészítette egy „Gya-

korlati Irányelvek” címû útmutató szabályzattal, amely minden vállalati folyamatban gátat szab a korrupció-

nak. Ezen irányelveket minden munkatársnak be kell tartania. Célunk, az üzleti tisztesség elterjesztése, elmé-

lyítése vállalati kultúránkban, melyet a konszern felsôvezetése irányít és támogat.

A Hilti zéró toleranciát hirdetett a megvesztegetés és a korrupció tekintetében. Ez a szervezeti politika kiter-

jed minden üzleti kapcsolatra és ügyletre, valamennyi országban, ahol a Hilti szervezeti egységei mûködnek

és alkalmazottai tevékenykednek. 

Az irányelvek megalkotásával a megvesztegetést teljes mértékben kizárjuk képviselt értékeink, tevékenysé-

geink valamennyi területérôl. Vállalatunk elveivel, gyakorlatával, útmutatásaival, törvénykövetô magatartásá-

val a gyakorlati irányelvek teljes mértékben harmonizálnak.

A Hilti mindig igyekezett ügyfelei igényeit a legteljesebben kielégíteni. Úgy gondoljuk, hogy az üzleti életben

alapvetô igény a megbízhatóság, a korrekt üzleti magatartás. Antikorrupciós törekvéseink tehát arra irányul-

nak, hogy Önök, kedves ügyfeleink mindig, minden üzleti helyzetben biztosak lehessenek abban, hogy cé-

günk és a céget képviselô munkatársak korrekt, becsületes módon járnak el az üzletek megkötésénél vagy

tanácsadó tevékenységük során.

Bízunk benne, hogy törekvéseink tovább erôsítik az Önök és a Hilti közt kialakított partneri kapcsolatot.



A z ipari gyémánt felhasználá-
sával történõ vágás, darabo-

lás az elmúlt évtized egyik legdina-
mikusabban fejlõdõ építõipari tech-
nológiája. Tekintsük át röviden, mi-
rõl is van szó. 

Ha egy anyagot gyémánt segítsé-
gével kívánunk alakítani, minden
esetben a gyémánt keménységét
használjuk ki, azaz a beavatkozás
felületét koptatjuk a gyémánt-
szerszámmal. Ezért mondhatjuk,
hogy a gyémántszerszámmal tör-

ténõ darabolás tulajdonképpen
csiszolva vágás. A munka ne-

hezét tehát gyémántszem-
csék végzik. A szemcsé-

ket valamilyen lágy
(például ezüst–réz)
fémötvözetbe ágyaz-
zák. A téglatestszerû
mátrixnak szép ma-
gyar szóval szeg-
mens a neve. A mát-

rixban a szemcsék
nagysága, a szemcsék

méret szerinti eloszlása,
a szemcsék száma, sõt a

hordozó fémötvözet kompozí-
ciója is változhat, a feladattól füg-
gõen. A csiszolás alapszabálya a
gyémántvágásra is érvényes, azaz

lágy anyagok vágásához ke-
mény, kemény anyagoké-

hoz lágy összetételû szeg-
menssel szerelt vágó-

tárcsát célszerû hasz-
nálni. Az is könnyen
belátható, hogy ha
sok, apró szemû gyé-
mánt ül a szegmens-
ben, tehát a szem-

csék éppen csak kilát-
szanak a mátrixból, a

szegmens összességé-
ben lágyabb, de éppen

ezért alkalmasabb kemény
anyagok, például kvarckavics

vágására, mint a ritkább, de 

nagyobb
gyémántda-
rabkákat tartal-
mazó szegmens. 
A szegmenseket lézeres
technikával edzett acéltárcsára
forrasztják. 
Az eddigiekbõl annyi bizonyosan
kiderült, hogy nincs olyan gyé-
mánt vágótárcsa, amelyik minden
anyagot ugyanolyan hatékonyság-
gal vág, és az, hogy ugyanabban
az anyagban a különbözõ szeg-
mensek vágóteljesítménye, élet-
tartama nagyon is különbözõ. Arra
nincs mód, hogy minden beton-
hoz, betonadalékhoz speciális
szegmenseket gyártsunk. Ezért na-
gyon is kívánatos, hogy nagy vo-
lumenû munkák esetén kivá-
lasszuk a termékpalettából a leg-
megfelelõbbet, ha másért nem,
azért, mert a jó minõségû vágótár-
csák bizony egyáltalán nem olcsók.
Május elején két, 350 mm átmérõ-
jû, mobil tárcsánkat teszteltük. Az
egyik (a DS-BW 350 3,2/25,4
A1/MP jelû) aszfalt vágására, a
másik (a DS-BW 350/2,8/25,4
GC1/LP jelû) frissbeton vágására
ajánlott, a Hilti laborja szerint. Két
építési területen végeztük vizsgá-
latainkat, a gyõri Árkád bevásárló-
központban, illetve Herceghalmon
az Agrofilter épülõ csarnokán.
Mindkét munkaterületen kivitele-
zõként a Ver-Bau Kft. volt segítsé-

günkre. A feladat mindkét helyen
dilatációs rés készítése volt acél-
hajas frissbetonba. (A betont a vá-
gás elõtt másfél nappal öntötték.)
Adilatáció elõírt mélysége 7 cm volt.
Az eredmény mindenkit megle-
pett.
Az A1/MP jelû, aszfalt vágására
ajánlott tárcsa 404 méternyi rés
vágása után 5,5 mm-t kopott su-
gárirányban, a lapon még 3 mm
magas szegmens maradt. Úgy szá-
moltuk, hogy a teljes elhasználó-
dásig összesen mintegy 470 méter
dilatáció készíthetõ az aszfaltvágó
tárcsával! A másik tárcsa, a labo-
ratóriumi tesztek alapján, frissbe-
tonhoz ajánlott, viszont 164 mé-
ternyi vágás után bedobta a törül-
közõt. 
Tanulság: 
A nagyon abrazív, nagyon friss be-
tonok dilatációs vágásához célsze-
rûbb az eredetileg aszfalthoz aján-
lottat használni. Az ideális labora-
tóriumi körülményekhez képest
ennyire különbözhet a valóságos
igénybevétel, vágóteljesítmény.
És még egy: amint az angolok már
régen tudják, a puding próbája az
evés.

Újdonságok
14. oldal

Betonvágás 
gyémánttárcsával
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Elkötelezettség 
az emberek 
fejlesztése 
iránt

Hilti. Ez a név fogalom: egyenlõ a minõséggel, az innovatív meg-
oldásokkal és a magas színvonalú szolgáltatásokkal. Ennyi lenne
egy Magyarországon, hosszú távon sikeresen mûködõ multinacio-
nális cég ismérve? Úgy tûnik, mintha valami, egy nagyon fontos,
sõt egy kiváló vállalkozás talán egyik legfontosabb eleme hiányoz-
na ebbõl a körbõl. Valami olyasmi, amely tevékenységi körtõl,
(szék)helytõl függetlenül alapvetõ fontosságú minden munkaadó
számára. Õk nem mások, mint a Hilti Hungária Kft. munkaválla-
lói, vagy ahogy „hivatalos” nyelven nevezik az emberi erõforrás.
Nehéz elképzelni azt, hogy egy vállalkozás sikeres lehet és eljuthat
a kiválóság szintjére hozzáértõ, magasan képzett, megfelelõ szak-
tudással rendelkezõ munkatársak nélkül. Magyarországon több mint
130 munkatárs maradéktalanul képviseli cégkultúránk alapjait: a
tisztességet, a bátorságot, a csapatmunkát és az elkötelezettséget.
A Hilti világában az emberierõforrás-fejlesztés határozza meg a
személyzeti munka irányát. Ez a stratégia adja azt a keretet, melyben
a helyi ismeretek összekapcsolódnak a vállalati know-how-val,

melyre építve maximálisan kibontakoztathatjuk emberi képessége-
inket. Ezért is nem „a HR-osztály stratégiájáról”, hanem olyan
stratégiáról beszélünk, mely a teljes vállalati szervezetet lefedi.
Olyan légkör kialakítására törekszünk, ahol minden munkatársunk
érzi, hogy megbecsülik és lehetõsége van további fejlõdésre.  

Büszkék vagyunk arra, hogy igen sok munkatársunk van, akik több
mint 15 éve a Hilti csapatát erõsítik, ugyanakkor fontosnak tartjuk
olyan munkatársak toborzását, akik nem, csekély vagy éppen több
éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek területükön. Nem köny-
nyû, ugyanakkor nem is lehetetlen olyan munkatársakra találni,
akik minden kétséget kizáróan megfelelnek a Hilti elvárásainak.
Számos toborzási csatornát használunk e célból, melyek között a
legnépszerûbb az internet vagy az újsághirdetés. Nem elhanyagol-
ható azonban az állásbörzéken való részvétel, mint az ez év áprili-
sában megrendezett, immár hagyományosnak mondható BME ál-
lásbörze, ahol cégünk is részt vett.



További információt a www.hilti.hu honlapon talál.

Munkatársaink kiválasztása során nem csupán a meghirdetett pozí-
ció által megkövetelt funkcionális szaktudás kap hangsúlyt.  A ki-
választási folyamatban kiemelkedõ szerepe van a pályázó szemé-
lyiségjegyeinek, mint például a motiváció, hozzáállás, értékek
vagy energiaszint. Az ügyfélközpontú gondolkodásmód, a csapat-
munka és a folyamatos fejlõdés iránti vágy úgyszintén elemei a ki-
választási folyamatnak. 
A készségek-képességek figyelembevételével a toborzási-kiválasz-
tási folyamaton belül nem csupán az adott pozícióval kapcsolatos
elvárásokra koncentrálunk, hanem egy lehetséges jövõben betöl-
tendõ pozícióra is. 
Az emberi erõforrások folyamatos fejlesztésével biztosítjuk mun-
kavállalóink számára más munkakörben lévõ, azonos szintû pozí-
ció vagy éppen egy magasabb szinten lévõ pozíció betöltését.
Megfelelõ nyelvtudás és mobilitás mellett pedig lehetõséget nyúj-
tunk nemzetközi karrierlehetõségre. 

Ügyfeleink sikere érdekében a Hilti olyan újítómegoldásokat kí-
nál, amelyek igényeiknek a legjobban megfelelnek, és számukra
többletértéket hordoznak. Munkatársaink érdekében pedig maxi-
málisan elköteleztük magunkat az emberek fejlesztése iránt.
A munkatársak szakmai hozzáértése, elégedettsége, a folyamatos
fejlõdés és a világos perspektívák vállalatunk tartós és eredményes
növekedésének lényeges sikertényezõit képezik.

Hilti. Tartósan Teljesít.

További információ és az aktuális állásajánlatok elérhetõk a Hilti
Hungária Kft. honlapján (www. hilti.hu).

Jackson Mónika
HR-igazgató


