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تاریخچه :

شـرکت مادوی ( هیلتی ایران ) در ســال ۱۳۵۸ تاســیس و در ســال ۱۳۶۰ 

موفق به اخذ نمایندگی انحصـــــــــــــــــــاری فروش و خدمات پس از فروش 

هیلتی گردید.

شـرکت مادوی (هیلتی ایران ) با ارائه خدمات حرفه ای فنی و مهندسـی، 

عرضه کاال با کیفیت و اصل و بر اساس نیاز مشـــــــــــتریان همچنین ارائه 

خدمات پس از فروش توانســـــــــته است به عنوان یاری مطمئن، جایگاه 

ویژه ای در میان کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران کسب نماید.

الزمه درک نیاز مشـــــــــــــــــــتریان، بهره وری از اطالعات روز دنیا و شناخت 

کاربردهای ســاختمانی و صـــنعتی می باشـــد و این مهم از طریق آموزش 

های پیوسته و نوین تیم مجرب این شـرکت توسـط کارشـناسـان هیلتی 

در داخل و خارج از کشور صورت می گیرد.

افتخارات:

شرکت مادوی ( هیلتی ایران ) در سال ۱۳۸۱ موفق به کســـــــــــب گواهینامه  

(SQS)  از موسســه سیســتم های مدیریت و کیفیت سوئیس ISO 9001
شد.

شرکت مــادوی

HILTI 2022 E-Catalog
ver2022 -1.0بازگشت



شرکت مــادوی

مهم ترین خدمات شرکت مادوی ( هیلتی ایران ) به شرح زیر است:

مشاوره فنی، انتخاب صحیح و بهینه ابزارها و تولیدات هیلتی

پیشنهادات فنی الزم برای محصـوالت مهندسی به منظور انتخاب هر 

چه صحیح تر

توجه و سرویس دهی ویژه توسط بخش خدمات مشتریان

ارائه و فروش از طریق کانال های مختلف در سراسر ایران

( کارشناسان منطقه، فروشگاه ها، خدمات مشتریان و وبسایت )

آموزش نحوه استفاده صحیح از محصوالت خریداری شده

ارائه خدمات پس از فروش متمایز و ممتاز

برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی در صنعت ساختمان

از دید شرکت مادوی ( هیلتی ایران )، مشـتریان صرفا خریدار نبوده و 

در واقع شریک و همکار شرکت هســــتند. بنابراین اهم تالش هیلتی 

ایران کمک به خریداران در راسـتای انتخاب بهینه، اســتفاده صــحیح، 

ارتقا کارایی و در نهایت ایجاد اشتیاق روز افزون در همکاری مشــــترک 

است.

حفظ یکپارچگی در ســـــــراســـــــر ســـــــازمان، تثبیت روابط هیلتی ایران با 

مشــــتری بر اساس تامین منافع متقابل، ایجاد فضـــــای مناسب کاری و 

ارج نهادن به شخصــــیت فرد، بســــتر رشد و شکوفایی او و دستیابی به 

رشــــد قابل توجه در جهت توســــعه فراگیر و همه جانبه از جمله اهداف 

شــرکت مادوی ( هیلتی ایران ) می باشــد که توســط مدیریت شــرکت و 

در الیه های مختلف تضمین می گردد. این اهداف در سایه ارزش هایی 

که فرهنگ شرکت مادوی ( هیلتی ایران ) را تشــــــــکیل می دهند تحقق 

خواهند یافت.

نمایش خدمات مادوی
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شرکت مــادوی

مزایای خرید از مادوی ( هیلتی ایران )

بیش از ۴۰ سال سابقه در بازار ایران

تضمین اصالت کاال

گارانتی محصوالت

نگهداری استاندارد از محصوالت شیمیایی

مشاوره تخصصی

ارائه پیشنهاد فنی برای محصوالت مهندسی

امکان مشاهده و تست محصول پیش از خرید

ارسال رایگان برای خریدهای آنالین

دریافت هدایای هیلتی برای خریدهای آنالین

HILTI 2022 E-Catalog
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خدمات مهندسی

 خدمات پس از فروش و تعمیرات محصوالت هیلتی

شرکت مــادوی

بازگشت
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خدمات مهندسی

Engineering Services

ارائه خدمات فنی به مشاوران و طراحان 

آموزش نرم افزار های هیلتی 

برگزاری وبینارهای تخصصی 

شرکت مــادوی

بازگشت
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ارائه خدمات فنی به مشاوران و طراحان 

 در عمل ما همکار شما در ارائه پيشـــــنهادهای فنی بوده و قصــــــد داريم فرآيند 

طراحی شما را ساده ترنماييم. به همين دليل است که ما خدمات پشــــتيبانی 

فنی مهندســـــــان و مــعمـــاران را در زمـــینه های مختلف مهندســــــــی ارائه د ا  د  ه 

و مهندسان را در ارزيابی و انتخاب محصوالت هیلتی کمک می کنیم.

 مهندسان و متخصــصـــان فنی باتجربه هیلتی دســت به دســت همکاران شما 

می دهند تا با مشـــاوره و آموزش راه حل های طراحی برای کاربردهای منحصــ ـ  ر 

به فرد سـازه ای یا غیر سـازه ای شــما را ياری نمايند. نوشــتن شــرح فهرســت و     

يا تهيه ی اســـناد در کارهای مربوط به تکنولوژی های هیلتی می تواند ســــخت 

باشد اما در اين زمينه در کنار شما هستيم تا مسـتندات را سری عتر و آسان تر 

تهيه کنيد. ما آمادگی کامل داريم درفــرآيند طراحی به شــــــــــــما کمک کنيم. در 

زمينه ی طراحی انکرها، هیلتی می تواند با مشـــــــخص کردن مشـــــــخصــــــــات، 

دستورالعمل های اجرایی و يا جزئيات طراح در کاربردهای متنوع به شما کمک 

کند.

بازگشت
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آموزش نرم افزار های هیلتی 

 اين راه حل ها به شــــــــــما کمک می کند تا طراحی خود را چه در زمينه انکرهای 

شيميایی و مکانیکی و چه در زمينه سيسـتم های پيش ساخته تأسيسـاتی و 

مواد آتشـــــبند راحت تر انجام داده و آن را به درستی اجرا کنيد. نرم افزارهای 

مهندســــی ما طراحی شـــــده اند تا شـــــما کار طراحی خود را دقيق، به موقع و با 

هزین هی کمتری انجام دهيد.

بازگشت
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برگزاری وبینارهای تخصصی 

 تيم مهندسی شرکت مادوی به اين مســــــأله آگاهی دارد که همیشـــــــ ه           

می بايست در حال رشد باشد. چرا که این مسـاله در پشـرفت حرفه ای 

به صـــورت هـمیـشــــــــگی ضــــروری اســت. این رشــد می تــواند در مــورد 

مشـــــــخصــــــــات محصــــــــوالت و يا راه حل هـای قــابـل ا رائه باشد و یا در 

مطابقــت دادن روش های طـراحـی با اســــــــتانداردهای روز که توســــــــ ـ   ط 

هزا رانمــهندس در پروژه ها مــورد اســــــــتفاده قــرار می گيرد. در نتيجه 

آموزش و برگزاری دوره های آموزشـی برایمهندســان و معماران با تکيه 

بر ارائه راه حل های نوآو رانه و موثر هدف اصلی تيم مهندسـی ماسـت. 

با اين وجود، شــــرايط دنيای امروز می تواند ما را در رســــيدن به اهـداف 

آموزشـی در زمانـی کمتر نســــــبت به گذشــته ياری کند. به همين دليل 

اســــــــت که شـــــــــرکت مــادوی اقدام به بـرگزاری وبـیـنـارها و کارگاه های 

آموزشـی آنالين نموده اسـت که به شــما اجازه می دهد آن را به صــورت 

زنده و تعاملی مشــــاهده کنيد. متخصــــصـــــين ما به سواالت فنی شما 

حول فن آوری جديد و يا مســــائل و مشـــــکالت اجرایی در اولين فرصت 

پاسخ خواهند داد.

بازگشت
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آنچه بــــرای خــــرید اولیه ابــــزارهای خود پــــرداخت مــــی کنید معموال فق   ط  آ  غ ا  ز ً

کــــار است. زیرا اســــتفـاده از ابزار آالت در طول زمــان هزین ههــــای مســـــــتقیم           

و غیرمســــــــتقیم زیادی همراه خواهد داشت. ممکن است هنگام تصــــــــمیم 

گیــری بــرای انتخاب و خــرید یک ابــزار هـــزینه های تعمیـــر و نگهداری و مدت 

زمانی که بابت تعمیر یک ابزار از دســـــــت می رود، نادیده گرفته شـــــــود. برای 

محاســــــــبه هزینه واقعی که برای یک ابزار پرداخت می کنید باید هزینه های 

مستقیم و غیرمستقیم را نیز در نظر بگیرید.

.

خدمات پس از فروش

After Sale Services

ادامه مطلب

بازگشت
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قــیمــت خرید ابـزار فقط نـوک کوه یخ اســـــت. هــزینه هایتـعـمیر، مدت زمان 

تعمیر بیش از حد، هزینه های آسـیب ناشـی از اســتفاده قطعات غیر اصــل و 

غیر اســتاندارد در فرآیند تعمیر ابزار، تعمیرکار غیرماهر و مهارت ناکافی کاربر 

در استفاده از ابزار، مهم ترین هزینه های پنهان خرید شما هستند.

شرکت مادوی با پیشرو بودن در خدمات پس از فروش، پشـتیبان مشـتریان 

و حافظ تـداوم کــیفیت ابزار آالت هیلتی اســت. پـیـش از انتخاب محصـــول با 

مشـــــاوره فنی و پس از خرید با آموزش های کاربردی و خدمات پس از فروش 

در کنارتان هستیم. ما پشـتیبان شــما برای مدیریت هر چه بـهـتـر هزینه ها و 

چالش های مســــتقیم و غیرمســــتقیم در پروژه ها ساختمانی و تولیدی شما 

هستیم.

خدمات پس از فروش

After Sale Services

گارانتی
اشکاالت تولید

خدمات و تعمیر
رایگان

گارانتی تعمیر

 ۳ ۲۲۰
سال سال ماه

گارانتی
اشکاالت تولید

یکبار تعمیر
رایگان

گارانتی تعمیر

 ۳۱۱۰
سال سال ماه

خدمات استاندارد
تضمین کیفیت و دوام

جزئیات بیشتر

خدمات ممتـــــــــاز
تعداد دفعات نامحدود

جزئیات بیشتر

بازگشت
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۱۰ سال گارانتی اشکاالت تولید:

ابزارهای هیلتی دارای ۱۰ سال گارانتی اشکاالت تولید هســـــتند تا 

خیالتان از بابت کیفیت مواد به کار رفته در فرآیند ســــــــاخت ابزار 

هیلتی راحت باشد.

شــرکت مادوی ضــمانت می کند کلیه خرابی های ابزارهای هیلتی 

ــی به  ــات هیلتــ ــانجــ ــارخــ ــید درکــ ــ ــاالت تول ــر اشــــــــــــــــکــ ــ ــه در اثـ را کــ

وجودآیدبهصورت کامال رایگان تعویض یا تعمیر خواهد نمود.

گارانتی
اشکاالت تولید

۱ ۰
سال

١ بار در سال اول خدمات تعمیری رایگان:

به مدت یکســــــال از زمــــــان خرید ابـــزار هیلتـــــــی اولـــــین مراجعه 

برای ســــرویس شــــامل تعویض قطعات یدکــــی غیر مصـــــــــرفی و 

دستمزد تعمیر رایگان خواهد بود.

پس از اتمام مدت زمان گارانتی:

تعمیرات انجام شده به مدت سه ماه مشــــــــــمول گارانتی تعمیر و 

تعویض قطعات یدکی استفاده شده برای یک مرتبه خواهد بود. 

خدمات تعمیــــــــری دارای ۲۰% تخفـــــیف قطعــــات یدکــــــــی بــــــــرای 

مشتریان خریدار دستگاه از شرکت مادوی خواهد بود.

توجه: فرارسیدن ســــرویس دوره ای ناشی از کــــارکــــرد مســــــــتمر و 

باالی دستگــــاه در این دوره سه مـــــاهه مشـــــــــــمول گــــارنتی تعمیر   

نمی باشد.

کنترل های چندگانه تعمیرگاه مادوی، ابزار تعمیر شــده را همچون 

روز اول خواهد ساخت.

گارانتی تعمیر

 ۳
ماه

یکبار
تعمیر رایگان

۱
سال

خدمات استاندارد
تضمین کیفیت و دوام

بازگشت
HILTI 2022 E-Catalog
ver2022 -1.0



۲۰ سال گارانتی اشکاالت تولید:

ابزارهای حرفه ای هیلتی دارای ۲۰ ســـال گارانتی اشـــکاالت تولید 
هســــــتند تا خیالتان از بابت کــــیفیت مـــواد به کاررفته در فرآیند 

ساخت ابزار هیلتی راحت باشد.

شـرکت مادوی ضــمانت می کند کلیه خرابی های ابزارهای هیلتی 
را که در اثر اشــــــکاالت تولـــید در کارخانجات هیلتی بوجود آید به 

صورت کامال رایگان تعویض یا تعمیر خواهد نمود.

گارانتی
اشکاالت تولید

۲۰
سال

۲ سال گارانتی خرابی و استهالک:

به مدت دوســــــال از زمان خرید ابزار هیلتی و به دفعات نامحدود، 
هزینه تعمیر و تعویض قطعات یدکی غیرمصــــــــــــــــــرفی و دستمزد 

تعمیر رایگان خواهد بود.

هرگونه بازدید فنی، کنترل و آزمایش کارکرد دســـتگاه، انجام کلیه 
تنظیمات فنی و سرویس های دوره ای آن مشـــــمول گارانتی ممتاز 

خواهند بود.

پس از اتمام مدت زمان گارانتی:

ــمول گارانتیتـعـمـیر و  ــده به مــدت سـه مــاه مشــ تـعـمـیرات انجام شـ
تعویض قطعات یدکی استفاده شده برای یک مرتبه خواهد بود.

خدمات تعمیری دارای ۲۰% تخفیف قطعات یدکی برای مشـتریان 

خریدار دستگاه از شرکت مادوی خواهد بود.

رکرد مسـتمر و باالی  توجه: فرارسیدن سرویس دوره ای ناشی از کا

دستگاه در این دوره سه ماهه مشمول گارانتی تعمیر نمی باشد.

پس از پایان دوره گارانتی ابزار آالت حرفه ای و تخصصی، هزینه ی 
هر بار تعمیر به هر میزان که باشـــد شــــما بیش از ۳۰% قیمت روز 

ابزار را پرداخت نخواهید کرد.

کنتر لهای چندگانه تعمیرگاه شرکت مادوی، ابزار تعمیر شـده را 

همچون روز اول خواهد ساخت.

خدمات و تعمیرات

 رایگان

۲
سال

خدمات ممتاز
تعداد دفعات نامحدود

گارانتی تعمیر

 ۳
ماه

بازگشت
HILTI 2022 E-Catalog
ver2022 -1.0



لوازم مصرفی ابزارهای برقی و شارژیابزارهــای برقـــی

سیستم های میخکوبسیستم های سوراخکاری الماسه

لوازم جانبی و تجهیزات نصب انکرسیستم انکــــرها

سیستم های شـــارژیسیستم های اندازه گیری

بازگشت
HILTI 2022 E-Catalog
ver2022 -1.0



سیست مهای 

انـدازه گیـری

نمایش محصوالت

 Pulse Power درباره سیستم

کالیبراسیون

درباره IP Code محصوالت 

بازگشت
HILTI 2022 E-Catalog
ver2022 -1.0



متر لیزری

جزئیات بیشتر

PD-S

دستگاه  لیزر خطی

جزئیات بیشتر

PM 2-L

دستگاه لیزر خطی

جزئیات بیشتر

PM 4-M

سیستم های اندازه گیری

متر لیزری

جزئیات بیشتر

PD-E

بازگشت
HILTI 2022 E-Catalog
ver2022 -1.0



اندازهگیری با دقت باال تا طول ۶۰ متر 

قابليت حفظ دو اندازه قبلی

قابليت اندازه گيری مستمر و مساحت

قابليت استند بای بعد از ۹۰ ثانيه

خاموش شدن دستگاه پس از ۱۸۰ ثانيه استفاده نکردن

کاربردها، خصوصیات و مزایا :

۱٫۵± میلیمتر

۰٫۳± درجه

دقت اندازه گیری

دقت میزان شیب

دامنه اندازه گیری

درجه حفاظت

۶۰-۰٫۲ متر

تعداد اندازه گیری

دمای محیط کاری

IP 54 (IEN 60529) 

۱۰٫۰۰۰ اندازه

از ۱۰- تا ٥٠+ درجه سانتیگراد

۹۵ گرم وزن (به همراه باتری ها)

مشاهده در وب سایت

بازگشت

متر لیزری
PD-S

گارانتی
اشکاالت تولید

گارانتی تعمیر

 ۳۲۲۰
سال سال ماه

PULSE POWER

CALIBRATION
SERVICE

خدمات و تعمیر
رایگان

https://madavi.ir/scatalog/034


کاربری تک نفره برای اندازه گیری سریع و دقیق در فضاهایی که دسترسی محدود است

محاسبه مساحت، حجم، تعیین فاصله عمود، محاسبه حداقل و حداکثر فاصله و ...

دوربین چشمی برای نمایش لیزر

اندازه گیری در فضاهای خارجی و داخلی 

 

متر لیزری
PD-E

کاربردها، خصوصیات و مزایا :

١± میلی متر

۰٫۲± درجه

دقت اندازه گیری

دقت میزان شیب

دامنه اندازه گیری

درجه حفاظت

۲۰۰-۰ متر

تعداد اندازه گیری

دمای محیط کاری

IP 65 (EN 60529)

٥٠٠٠ عدد (با باتری های آلکاالین)

از ١٠- تا ٥٠+ درجه سانتیگراد

وزن (به همراه باتری ها) ۱۶۵ گرم

گارانتی
اشکاالت تولید

گارانتی تعمیر

 ۳۲۲۰
سال سال ماه

PULSE POWER

CALIBRATION
SERVICE

مشاهده در وب سایت

بازگشت

خدمات و تعمیر
رایگان

https://madavi.ir/scatalog/021


دو خط تــراز افقــی و عمودی بــرای جانمایــی کلید و پـــریـــزها، درها و پنجـــره ها، ارتفاع 

سقف کاذب، همراستاسازی تأسیسات مکانیکی و الکتریکی

انتقال و انطباق بنچ مارکها

دارای بدنه مقاوم و قفل پاندول جهت افزایش مقاومت دستگاه

دستگاه  لیزر خطی
PM 2-L

کاربردها، خصوصیات و مزایا :

۳± میلیمتر در ۱۰ متر

تا ۱۰ متر (تا ۳۰ متر با گیرنده لیزر)

دقت اندازه گیری

دامنه کاری

بازه سیستم خود تراز شونده

درجه حفاظت

۴± درجه (در ۳ ثانیه)

زمان کار

دمای محیط کاری

IP 54 (IEC 529) 

۱۴ساعت (با باتری های آلکاالین)

از ۱۰- تا٥٠+ درجه سانتیگراد

۵۱۰ گرم وزن (به همراه باتری ها)

بازگشت

PULSE POWER

CALIBRATION
SERVICE

گارانتی
اشکاالت تولید

گارانتی تعمیر

 ۳۲۲۰
سال سال ماه

مشاهده در وب سایت

خدمات و تعمیر
رایگان

https://madavi.ir/scatalog/023


دستگاه همه کاره برای تمامی کاربردها، دارای خطوط و نقاط لیزری در همه جهات

انتقال و انطباق بنچ مارکها

چرخش بر روی محور مرکزی برای سهولت و سرعت باال در ترازیابی

تنظیم چرخش با استفاده از دسته مناسب و با دقت باال

دستگاه  لیزر خطی
PM 4-M

کاربردها، خصوصیات و مزایا :

۲± میلیمتر در ۱۰ متر

تا ۱۰ متر (تا ۳۰ متر با گیرنده لیزر)

دقت اندازه گیری

دامنه کاری

بازه سیستم خود تراز شونده

درجه حفاظت

۴± درجه (در ۳ ثانیه)

زمان کار

دمای محیط کاری

IP 54 (IEC 529) 

۷ساعت (با باتری های آلکاالین)

از ۱۰- تا٥٠+ درجه سانتیگراد

۹۹۰ گرم وزن (به همراه باتری ها)

بازگشت

PULSE POWER

CALIBRATION
SERVICE

گارانتی
اشکاالت تولید

گارانتی تعمیر

 ۳۲۲۰
سال سال ماه

مشاهده در وب سایت

خدمات و تعمیر
رایگان

https://madavi.ir/scatalog/024


بازگشت
HILTI 2022 E-Catalog
ver2022 -1.0

PULSE POWER
سیستم های اندازه گیری

کلیه سیســــت مهای انداز هگیری لیزری هیلتی مجهز به سیســــتم 

PULSE POWER اســـــت که تجرب ههای متفاوت از انداز هگیری با 
سیســــــــــــت مهای لیزری را امکان پذیر میکند. این سیســـــــــــــتم با 

فرســتادن نزدیک به یک میلیون پالس در ثانیه، راندمان باالتری 

ایجاد می کند که در نتیجه آن، امکان انداز هگیری در شـــــــــــــــــــرایط 

مختلف کاری از جمله انداز هگیری در روزهای آفتابی و فواصــل دور 

را فراهم می شود.



بازگشت
HILTI 2022 E-Catalog
ver2022 -1.0

کالیبراسیون

گرچه دسـتگاه های اندازه گیری برای شــرایط ســخت کاری طراحی 

شده اند اما به مرور زمان از دقت آن ها کاسته می شود.

با توجه به حســــــــــــاسیت های دستگاه های اندازه گیری، شرکت 

مادوی خدمات ویژه کالیبراســــــــــــیون را ارائه کرده و به این منظور 

گواهی کالیبراسیون صادر می کند.

سیستم های اندازه گیری



بازگشت
HILTI 2022 E-Catalog
ver2022 -1.0

IP Code محصوالت

مقاومت دسـتگاه ها در برابر گرد و خاک و آب با دو عدد نمایش داده 

می شود. عدد اول نشـــان دهنده مقاومت در برابر گرد و خاک و عدد 

دوم نشــــــان دهنده مقاومت در برابر آب است. به هر میزان که این 

عدد بزرگتر باشد، مقاومت دستگاه در برابر این عوامل بیشـــــــــــــــــتر 

خواهد بود.





عدد دوم

مقاومت در برابر آب

عدم حفاظت

جریان عمودی آب

حروفIPمقاومت

جریان آب تا زاویه ۱۵ درجه

اسپری

پاششی

فشار

فشار باال

غوطه ور شدن موقتی

غوطه ور شدن دائم

۰

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

عدد اول

مقاومت در برابر اثر خارجی گرد و خاک

عدم حفاظت

≥۵۰mm قطر

≥۱۲٫۵mm قطر

≥۲٫۵mm قطر

≥۱mm قطر

مقاوم در برابر گرد و غبار

کامال مقاوم در برابر گرد و غبار

IPحروف

۰

۱

۲

۳

۴

۵

۶

مقاومت



بازگشت
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سیست مهای 

شــارژی

نمایش محصوالت

درباره باتری و شارژر

 CPC سیستم های محافظ توان باتری



بازگشت
HILTI 2022 E-Catalog
ver2022 -1.0

سیستم های شارژی

دریل پیچ گشتی و سوراخکاری

جزئیات بیشتر

SFC-22-A

دریل سوراخکاری شارژی

جزئیات بیشتر

TE 2-A22

دریل پیچ گشتی و سوراخکاری

جزئیات بیشتر

SF 4-A22

دریل پیچ گشتی و سوراخکاری ضرب ها ی

جزئیات بیشتر

SF 6H-A22

1



HILTI 2022 E-Catalog
ver2022 -1.0

سیستم های شارژی

دستگاه های بکس شارژی

جزئیات بیشتر

SIW 22T-A

دستگاه بکس شارژی

جزئیات بیشتر

SIW 6AT-A22

2

بازگشت



۳۶ نيوتن متر برای اتصاالت سبک و
۶۲ نيوتن متر برای اتصاالت سنگين

حداکثر گشتاور

بســـــــــتن انواع اتصـــــــــاالت سبک با عملکرد باال و اندازه کوچک برای مکان های با 
دسترسی سخت

سیستم کالچ ایمنی مخصوص در زمان گیر کردن مته

دارای موتور بدون ذغال

استفاده از مته های گردبر تا سایز ٨٢ میلیمتر

قابلیت سوراخکاری روی فلز تا سایز ١٠ میلیمتر

دریل پیچ گشتی و سوراخکاری
SFC 22-A

گارانتی
اشکاالت تولید

یکبار تعمیر
رایگان

گارانتی تعمیر

 ۳۱۱۰
سال سال ماه

CPC
Make it fit.

کاربردها، خصوصیات و مزایا :

حالت کاری

حداکثر سرعت (بدون بار)

دامنه قطر سوراخکاری

بهینه قطر سورخکاری

نوع باتری

وزن دستگاه بدون باتری

بازگشت

۱٫۳ کیلوگرم

باتری لیتیوم  - یون (Li-ion) 22 ولتی

١٠ میلیمتر ( روی فلز )

۲ - ۱۳میلیمتر ( روی فلز )

دنده ۱ و ۲: ۶۰۰ و ۲۱۰۰ دور در دقیقه

سوراخکاری دورانی - پیچ بندی

مشاهده در وب سایت

https://madavi.ir/scatalog/001


سوراخکاری بتن و مصالح ساختمانی

اجرای تأسیسات ساختمانی، نصب پارتیشن، سقف کاذب، هندریل و نرده

آزادی عمل به دلیل شارژی بودن با همان عملکرد دستگاه برقی

کلید دیمردار و کلید چپگرد و راستگرد

دریل سوراخکاری شارژی
TE 2-A22

گارانتی
اشکاالت تولید

یکبار تعمیر
رایگان

گارانتی تعمیر

 ۳۱۱۰
سال سال ماه

CPC
Make it fit.

کاربردها، خصوصیات و مزایا :

حالت کاری

حداکثر سرعت (بدون بار)

تعداد ضربه / انرژی هر ضربه

دامنه قطر سوراخکاری

بهینه قطر سورخکاری

نوع باتری

وزن دستگاه بدون باتری

دورانی، دورانی ضربهای

۹۸۰ دور در دقیقه (بدون بار)

۵۰۴۰ ضربه در دقیقه ۱/۵ ژول

۴ تا ۱۶ میلیمتر روی بتن و مصالح بنایی

۴ تا ۱۲ میلیمتر روی بتن و مصالح بنایی

 (Li-ion) ۲۲ ولتیباتری لیتیو م - یون

۲٫۷ کیلوگرم

بازگشت

SDS plus

مشاهده در وب سایت

https://madavi.ir/scatalog/002


بســـــــــتن انواع اتصـــــــــاالت سبک با عملکرد باال و اندازه کوچک برای مکان های با 

دسترسی سخت

سیستم کالچ ایمنی مخصوص در زمان گير کردن مته

دارای موتور بدون ذغال

استفاده از متههای گردبر تا سایز ۸۲ میلیمتر 

قابليت سوراخکاری روی فلز تا سايز ۱۰ ميلیمتر

دریل پیچ گشتی و سوراخکاری
SF 4-A22

گارانتی
اشکاالت تولید

یکبار تعمیر
رایگان

گارانتی تعمیر

 ۳۱۱۰
سال سال ماه

CPC
Make it fit.

پیچ بندی سوراخکاری دورانی -

دنده ۱ و ۲: ۶۱۰ و ۲۱۰۰ دور در دقیقه

۳۶ نيوتن متر براي اتصاالت سبک و
۶۲ نيوتن متر براي اتصاالت سنگين

حالت کاری

حداکثر سرعت (بدون بار)

حداکثر گشتاور

دامنه قطر سوراخکاری

نوع باتری

وزن دستگاه بدون باتری

۱۳-۲ میلیمتر (روی فلز)

باتری لیتیوم - یون (Li-ion)۲۲ ولتی

بازگشت

۱٫۳ کیلوگرم

مشاهده در وب سایت

کاربردها، خصوصیات و مزایا :

https://madavi.ir/scatalog/003


سيستم کالچ ایمنی مخصوص در زمان گير کردن مته

استفاده از مته های گردبر تا سایز ١٢٥ میلیمتر

قابليت سوراخکاری روی مصالح و بتن سبک(هبلکس)

دارای موتور بدون ذغال و استفاده بهينه از باتری برای استفاده در مدت زمان 

بيشتر

دریل سوراخکاری شارژی
SF 6H-A22

گارانتی
اشکاالت تولید

یکبار تعمیر
رایگان

گارانتی تعمیر

 ۳۱۱۰
سال سال ماه

CPC
Make it fit.

دورانی، دورانی ضربهای

دنده ۱ و ۲: ۴۹۰ و ۲۰۰۰ دور در دقیقه

۶۵ نيوتن متر براي اتصاالت سبک و 
۸۵ نيوتن متر براي اتصاالت سنگين

حالت کاری

حداکثر سرعت (بدون بار)

حداکثر گشتاور

دامنه قطر سوراخکاری

نوع باتری

وزن دستگاه بدون باتری

۱۳-۲ میلیمتر (روی فلز)

ولتی 22 (Li-ion) باتری لیتیوم - یون

بازگشت

۱٫۶۹ کیلوگرم

مشاهده در وب سایت

کاربردها، خصوصیات و مزایا :

https://madavi.ir/scatalog/004


باز و بستن انواع پیچ و مهره از سایز ۱۲ تا ۲۰

نصب انکر HUS3 از سایز ۸ تا ۱۴ میلیمتر

مونتاژ و دمونتاژ پروفیلهای فوالدی و قطعات پیش ساخته بتنی

قویترین دستگاه بکس شارژی

دستگاه های بکس شارژی
SIW 22T-A

گارانتی
اشکاالت تولید

یکبار تعمیر
رایگان

گارانتی تعمیر

 ۳۱۱۰
سال سال ماه

CPC
Make it fit.

حالت کاری

حداکثر سرعت (بدون بار)

حداکثر گشتاور/تعداد ضربه

قطر پیج با مقاومت استاندارد

نوع باتری

وزن دستگاه بدون باتری

دورانی ضربهای (الماسی)

۲۰۰۰ دور بر دقیقه

۴۵۰ نیوتن متر / ۲۵۰۰ ضربه در دقیقه

M20 تا M12

باتری لیتیوم - یون (Li-ion) ۲۲ ولتی

۲٫۱۷ کیلوگرم

بازگشت

1
2inch

مشاهده در وب سایت

کاربردها، خصوصیات و مزایا :

https://madavi.ir/scatalog/006


باز و بستن انواع پیچ و مهره از سایز ۸ تا ۱۶

نصب انکرهای مکانیکی

دارای سه دنده مختلف سرعت و گشتاور

LED دقت در شروع و پایان کار به دلیل وجود کنترل سرعت و ترمز موتور و ۴ عدد

دستگاه بکس شارژی
SIW 6AT-A22

گارانتی
اشکاالت تولید

یکبار تعمیر
رایگان

گارانتی تعمیر

 ۳۱۱۰
سال سال ماه

حالت کاری

حداکثر سرعت (بدون بار)

حداکثر گشتاور(سه دنده)

تعداد ضربه

قطر پیچ با مقاومت استاندارد

نوع باتری

وزن  بدون باتری

دورانی ضربهای

۲۳۰۰ دنده ۳، ۱۵۰۰ دنده ۲، ۱۰۰۰ دنده ۱ (دور بر دقیقه)

دنده ۱، ۲ و ۳: ۹۰، ۱۳۵ و ۲۳۳ نیوتن متر

۳۵۰۰ ضربه در دقيقه

M16 تا M8

ولت 22 (Li-ion) باتری لیتیوم - یون

بازگشت

CPC
Make it fit.

1
2inch

۱٫۳ کیلوگرم

مشاهده در وب سایت

کاربردها، خصوصیات و مزایا :

https://madavi.ir/scatalog/005


بازگشت
HILTI 2022 E-Catalog
ver2022 -1.0

سیستم های شارژر

آزادی عمل، حرکت به سوی آینده با سیستم محافظ توان باتری

یک باتری و یک شارژر برای چند دستگاه 

 هیلتی این امکان را برای شما فراهم آورده اسـت تا تمام دسـتگاه 

های خود را تنها با خرید یک باطری و شـارژر اسـتفاده کنید.امکان 

خرید دســـتگاه ها ،باتری و شـــارژر به شــــکل مجزا فرصــــتی ایجاد 

کرده اســـت تا شــــما فقط آنچه را نیاز دارید تهیه کنید و با این کار 

هزینه های خود را تا حد امکان کاهش دهید.







جدول انتخاب باتری

۶۰۰گرم۷۸۰گرم۷۸۰گرم۳۸۰گرم۵۹۰گرموزن باتری

C 4/36.90 B 22/5.2 B 22/3.0 B 22/2.6 B 14/3.3

دستگاه ۱۴ ولتی

دستگاه ۲۲ ولتی



بازگشت
HILTI 2022 E-Catalog
ver2022 -1.0

(CPC) سیستم محافظ باتری

تکنولوژی جدید به کار رفته در باتــــری های لیتیوم - یون هیلتــــی 

عالوه بـر ویــژگــی هایــی همچون وزن کمتــر و ظــرفیت باالتــر، عمــر 

باتری را زیاد کرده اســـــت و عملکرد پایدارتری برای باتری ها ایجاد 

کرده است.

ویژگی هایی همچون بدنه فایبر گالس مقاوم و نمایشــــــــــــگر میزان 

شارژ باتری، به کاربر آزادی عمل بیشتری دراستفاده از دستگاه های 

شارژی می دهد.







Make it fit.



ابزارهـای  

بـــرقـــی

نمایش محصوالت

ویژگی های دستگاه ها  

درباره موتورهای دستگاه ها

بازگشت
HILTI 2022 E-Catalog
ver2022 -1.0



HILTI 2022 E-Catalog
ver2022 -1.0

سـوراخ کـاری

ابزارهــای برقـــی

ـریب فــرزهــاتخـ

بازگشت

سوراخ کاری و تخریب



HILTI 2022 E-Catalog
ver2022 -1.0

ابزار سوراخکاری

ابزار سوراخکاری

جزئیات بیشتر

UD 4

ابزار سوراخکاری

جزئیات بیشتر

TE 1

ابزار سوراخکاری

جزئیات بیشتر

TE 2-M

بازگشت



کاربرد در کانا لهای هوا، هندریل و نرده، فریمهای نمای خشــــــــــک و سوراخکاری 

انواع فلزات، چوب و استیل

جعبه دنده یک سرعته با عملکرد قفل شونده

طراحی ارگونومیک

(HSSبا متههای) بهترین عملکرد در کالس خود

ابزار سوراخ کاری

UD 4

کاربردها، خصوصیات و مزایا :

حالت کاری

حداکثر سرعت (بدون بار)

حداکثر گشتاور

حداکثر قطر سوراخکاری

توان

وزن

سوراخکاری دورانی 

۳۲۰۰دور بر دقیقه

۱۲نیوتن متر

۱۰میلیمتر

۴۵۰ وات

بازگشت

۱٫۳۵ کیلوگرم

مشاهده در وب سایت

https://madavi.ir/scatalog/007


سوراخکاری روی بتن، مصالح بنایی و سنگ

قویترین و سبکترین دستگاه سوراخکاری زیر سقف

کاشت انکر در بتن

سبک، قدرتمند و ساده

موتور نیرومند به همراه سیستم خنک کننده موثر

کلید دیمردار، کلید چپگرد و راستگرد و کلید قفل سوراخکاری

ابزار سوراخ کاری
TE 1

کاربردها، خصوصیات و مزایا :

حالت کاری

حداکثر سرعت (بدون بار)

تعداد ضربه / انرژی هر ضربه

دامنه قطر سوراخکاری

بهینه قطر سوراخکاری

توان

وزن

سوراخکاری دورانی ضربه ای 

۱۲۰۰دور بر دقیقه

۴۵۰۰ضربه در دقیقه ۱/۵ژول

۴ تا ۱۸ میلیمتر روی بتن و مصالح بنایی

۴ تا ۱۲میلیمتر روی بتن و مصالح بنایی

۶۵۰ وات

بازگشت

SDS plus

۲٫۴ کیلوگرم

گارانتی
اشکاالت تولید

گارانتی تعمیر

 ۳۲۲۰
سال سال ماه

مشاهده در وب سایت

خدمات و تعمیر
رایگان

https://madavi.ir/scatalog/008


سوراخکاری روی بتن، مصالح بنایی و سنگ

سوراخکاری روی فلز و چوب

کاشت انکر در بتن

دارای ۲ سهنظام (یکی برای بتن و یکی برای فلز)

کلید دیمردار، کلید چپگرد و راستگرد و کلید قفل سوراخکاری

ابزار سوراخ کاری
TE 2-M 

کاربردها، خصوصیات و مزایا :

حالت کاری

حداکثر سرعت (بدون بار)

تعداد ضربه / انرژی هر ضربه

دامنه قطر سوراخکاری

بهینه قطر سوراخکاری

توان

وزن

سوراخکاری دورانیضربهای، سوراخکاری دورانی (با سه نظام فلز) 

دنده ۱ و ۲: ۱۲۰۰ و ۲۵۰۰ دور بر دقیقه

۴۶۰۰ ضربه در دقیقه / ۱٫۸ ژول

۴ تا 22 میلیمتر روی بتن و مصالح بنایی

۴ تا ۱۴ میلیمتر روی بتن و مصالح بنایی

۶۵۰ وات

۲٫۹ کیلوگرم

بازگشت

SDS plus

گارانتی
اشکاالت تولید

گارانتی تعمیر

 ۳۲۲۰
سال سال ماه

مشاهده در وب سایت

خدمات و تعمیر
رایگان

https://madavi.ir/scatalog/009


سوراخ کاری و تخریب

ابزار سوراخکاری و تخریب

جزئیات بیشتر

TE 50-AVR

جزئیات بیشتر

TE 70-AVR
ابزار سوراخکاری و تخریب

HILTI 2022 E-Catalog
ver2022 -1.0بازگشت



سوراخکاری بتن، مصالح بنایی و سنگ

تخریب سبک، شیارزنی و مضرسکاری بتن و مصالح بنایی

کلید دیمردار برای تنظیم سرعت سوراخکاری

باالترین کارایی به دلیل طراحی فشرده و وزن کم

AVR سیستم کاهش دهنده لرزش

DRS قابلیت نصب سیستم

کابل جداشونده

ابزار سوراخکاری و تخریب
TE 50-AVR

کاربردها، خصوصیات و مزایا :

حالت کاری

حداکثر سرعت (بدون بار)

تعداد و انرژی هر ضربه

دامنه  قطر سوراخکاری

بهینه قطر سوراخکاری

توان

وزن

دوکاره: سوراخکاری دورانی ضربهای / تخریب 

۵۵۰ دور بر دقیقه

۳۵۱۰ ضربه در دقیقه و ۶ ژول 

۱۲ تا ۴۰ میلیمترروی بتن و مصالح بیانی

۱۶ تا ۳۲ میلیمتر روی بتن و مصالح بنایی

۱۱۰۰ وات

بازگشت

SDS max

Y

گارانتی
اشکاالت تولید

گارانتی تعمیر

 ۳۲۲۰
سال سال ماه

۶٫۱ کیلوگرم

مشاهده در وب سایت

خدمات و تعمیر
رایگان

https://madavi.ir/scatalog/010


سوراخکاری بتن، مصالح بنایی و سنگ

کلید دیمردار برای تنظیم سرعت سوراخکاری

باالترین کارایی در دستگا ههای دوکاره (دامنه سوراخکاری و ميزان تخريب)

AVR سیستم کاهش دهنده لرزش

DRS قابلیت نصب سیستم

ابزار سوراخکاری و تخریب
TE 70-AVR

کاربردها، خصوصیات و مزایا :

حالت کاری

حداکثر سرعت (بدون بار)

تعداد و انرژی هر ضربه

دامنه  قطر سوراخکاری

بهینه قطر سوراخکاری

توان

وزن

دوکاره: سوراخکاری دورانی ضربهای / تخریب 

۳۶۰ دور بر دقیقه

۲۷۶۰ ضربه در دقیقه و ۱۱٫۵ ژول 

۱۲ تا ۵۵ میلیمتر روی بتن و مصالح بیانی

۲۰ تا ۴۰ میلیمتر روی بتن و مصالح بنایی

۱۸۰۰ وات

بازگشت

SDS max

Y

گارانتی
اشکاالت تولید

گارانتی تعمیر

 ۳۲۲۰
سال سال ماه

۸٫۳ کیلوگرم

مشاهده در وب سایت

خدمات و تعمیر
رایگان

https://madavi.ir/scatalog/011


بازگشت
HILTI 2022 E-Catalog
ver2022 -1.0

ابزار تخریب

ابزار تخریب

جزئیات بیشتر

TE 800-AVR (HI DRIVE)

ابزار تخریب

جزئیات بیشتر

TE 2000-AVR 



تخریب بتن و مصالح بنایی در کف و دیوار

HI DRIVE بهترین عملکرد در کالس خود به دلیل وجود تکنولوژی

دارای سه محفظه مجزای روغن و گریس جهت جلوگیری از ورود گرد و خاک

AVR سیستم کاهش دهنده لرزش

DRS قابلیت نصب سیستم

قابلیت تنظیم قدرت تخریب

بازگشت

ابزار تخریب
TE 800-AVR (HI DRIVE) 

گارانتی
اشکاالت تولید

خدمات و تعمیر
رایگان

گارانتی تعمیر

 ۳۲۲۰
سال سال ماه

کاربردها، خصوصیات و مزایا :

حالت کاری

 تعداد ضربه / انرژی هر ضربه

میزان حجم تخریب

توان

حجم

تخریب

۱۸۹۰ ضربه در دقیقه / ۲۱ ژول

۲۵۰۰ سانتیمتر مکعب در دقیقه

۱۸۵۰ وات

s

۱۰٫۶ کیلوگرم

مشاهده در وب سایت

https://madavi.ir/scatalog/035


تخریب گسترده در کف

داراي دسته هاي جانبی برای تخريب راحت تر بر روي کف

تخریب بتن مسلح، پلهها و  رایزرها و تخریب آسفالت

دارای سه محفظه مجزای روغن و گریس جهت جلوگیری از ورود گرد و خاک

AVR سیستم کاهش دهنده لرزش

موتور بدون زغال SR Motor و مکانیزم قدرتمند الکتروپنوماتیک

بازگشت

ابزار تخریب
TE 2000-AVR 

کاربردها، خصوصیات و مزایا :

حالت کاری

 تعداد ضربه / انرژی هر ضربه

میزان حجم تخریب

توان

وزن

تخریب

۱۸۰۰ ضربه در دقیقه/ ۳۵ ژول

۱۴۲۰۰ سانتیمتر مکعب در دقیقه

۲۱۰۰ وات

گارانتی
اشکاالت تولید

خدمات و تعمیر
رایگان

گارانتی تعمیر

 ۳۲۲۰
سال سال ماه

s

۱۴٫۵ کیلوگرم

مشاهده در وب سایت

https://madavi.ir/scatalog/012


HILTI 2022 E-Catalog
ver2022 -1.0

فــرزهــا

فرز

جزئیات بیشتر

AG 115-8S

فرز

جزئیات بیشتر

AG 125-8SE

فرز

جزئیات بیشتر

AG 180-20P

فرز

جزئیات بیشتر

AG 230-20D

بازگشت



برش و ساب فلز، پرداخت سطوحفلزی و محلهای جوشکاری

برش و ساب مواد معدنی، بتن و مصالح ساختمانی (گهگاه)

طراحی فشرده و کم حجم برای بهترین دسترسی در فضاهای کم 

راحتی بسیار در کار، کمترین میزان خستگی در استفاده های طوالنی

کاربردها، خصوصیات و مزایا :

حالت کاری

سرعت (بدون بار)

قطر دیسک

قطر شفت

حداکثر عمق برش

توان

وزن

برش و ساب

۱۱۵۰۰ دور بر دقیقه

۱۱۵ میلیمتر

۲۴ میلیمتر

۸۵۰ وات

۲ کیلوگرم

بازگشت

گارانتی
اشکاالت تولید

۱۰
سال

فـــــــرز

AG 115-8S

۲۲٫۲ میلیمتر

مشاهده در وب سایت

https://madavi.ir/scatalog/013


برش و ساب فلز، پرداخت سطوحفلزی و محلهای جوشکاری

برش و ساب مواد معدنی، بتن و مصالح ساختمانی (گهگاه)

طراحی فشرده و کم حجم برای بهترین دسترسی در فضاهای کم 

راحتی بسیار در کار، کمترین میزان خستگی در استفاده های طوالنی

کاربردها، خصوصیات و مزایا :

حالت کاری

سرعت (بدون بار)

قطر دیسک

قطر شفت

حداکثر عمق برش

توان

وزن

برش و ساب

۱۱۵۰۰ دور بر دقیقه

۱۲۵ میلیمتر

۳۴ میلیمتر

۸۵۰ وات

۲ کیلوگرم

بازگشت

گارانتی
اشکاالت تولید

۱۰
سال

AG 125-8SE
فـــــــرز

۲۲٫۲ میلیمتر

مشاهده در وب سایت

https://madavi.ir/scatalog/014


برش و ساب فلز، پرداخت سطوح فلزی و محلهای جوشکاری

برش و ساب مواد معدنی، بتن و مصالح ساختمانی (گهگاه)

قابلیت نصب دسته کناری در سه جهت

کلید محافظ ایمنی

بازگشت

کاربردها، خصوصیات و مزایا :

حالت کاری

سرعت (بدون بار)

قطر دیسک

قطر شفت

حداکثر عمق برش

توان

وزن

برش و ساب

۸۵۰۰ دور بر دقیقه

۱۸۰ میلیمتر

۴۲ میلیمتر

۲۰۰۰ وات

گارانتی
اشکاالت تولید

۱۰
سال

فـــــــرز

AG 180-20P

۲۲٫۲ میلیمتر

۵٫۲ کیلوگرم

مشاهده در وب سایت

https://madavi.ir/scatalog/015


برش و ساب فلز، پرداخت سطوحفلزی و محلهای جوشکاری

برش و ساب مواد معدنی، بتن و مصالح ساختمانی (گهگاه)

قابلیت نصب دسته کناری در سه جهت

کلید محافظ ایمنی

موتور قوی

کارکرد آسان و ایمن

بازگشت

کاربردها، خصوصیات و مزایا :

حالت کاری

سرعت (بدون بار)

قطر دیسک

قطر شفت

حداکثر عمق برش

توان

وزن

برش و ساب

۶۵۰۰ دور بر دقیقه

۲۳۰ میلیمتر

۶۸ میلیمتر

۲۰۰۰ وات

گارانتی
اشکاالت تولید

۱۰
سال

فـــــــرز

AG 230-20D

۲۲٫۲ میلیمتر

۵٫۲ کیلوگرم

مشاهده در وب سایت

https://madavi.ir/scatalog/016


بازگشت

ویژگـی دستگاه هـا :

نهایت قدرت و طول عمر

شـرکت هیلتی همواره تالش کرده اسـت تا با اســتفاده از بروزترین تکنولوژی ها 

و آزمایش دستگاه ها در شرایط سخت، محصــــــــولی ارگونومیک با باالترین طول 

عمر و بیشترین بهره وری طراحی و به بازار عرضه کند.

ویژگی های دستگاه های هیلتی شامل:

(Active Vibration Reductio ) سیستم کاهش لرزش فعال :AVR
کاهش تا    لرزش دستگاه، امکان کار در بازه های طوالنی تر را فراهم می سـازد و 

باعث افزایش بهرهوری می شود.

(Active Torque Control ) سیستم کنترل گشتاور :ATC
افزایش ایمنی با سیستم قطع خودکار الکترونیکی - مکانیکی دستگاه

(HI Drive) سیستم افزایش بهره وری :HI DRIV
افزایش بهره وری با بهبود در سیســـتم موتور، گیربکس و سیســـتم الکترونیکی 

دستگاه ها

(Smart Power) سیستم هوشمند نیرو :Smart Power
کنترل شدت جریان ورودی دستگاه

(Dust Removal System) سیستم مکش گرد و خاک :DRS
محیط کاری با کمترین میزان گرد و غبار.

۲
۳



بازگشت
HILTI 2022 E-Catalog
ver2022 -1.0

موتورهای بدون ذغال:

Switch Reluctance Motors

موتورهای الکترومغناطیسی بدون ذغال و آرمیچر سیم پیچی که موجب 

افزایش طول عمر کاری دســــتگاه و بهترین عملکرد در شــــرایط افت ولتاژ 

می شود.







ابزارهای برقی و شارژی 

لوازم مصرفی

نمایش محصوالت

HILTI 2022 E-Catalog
ver2022 -1.0بازگشت



 متههای سوراخکاری

جزئیات بیشتر

قلمهای تخریب

جزئیات بیشتر

ست مته و نوک پیچ گشتی

جزئیات بیشتر

HILTI 2022 E-Catalog
ver2022 -1.0بازگشت



مصرفی ابزارهای برقی و شارژی :

 مته های سوراخکاری  

HSS Co 5% مته فلزی

HSS مته فلزی 

HSS-R مته فلزی 

TE-C مته دو الماسه 

TE-CX مته چهار الماسه 

TE-Y مته دو الماسه 

TE-YX مته چهار الماسه 

TE-Y GB مته فنری 

TE-Y-AD آداپتور 

TE-FY افزاینده طولی 

نوع  مت ههای سوراخکاری  

سه نظام

فلزات

 معمولی

فلزات

 سخت

مصالح بنایی

 / سنگ
بتن

بازگشت

SDS plus

SDS plus

SDS max

Y

SDS max

Y

SDS max

Y

SDS max

Y

SDS max

Y

مشاهده در وب سایت

https://madavi.ir/scatalog/036


قلم های تخریب  

TE-YPX SMقلم نوک تیز 

TE-YPX FM قلم نوک تخت 

TE-YPX SPM قلم نوک پهن 

TE-Y SKHM قلم مضرس کار ی

TE-Y HM/KM/KMG قلم شیارزن 

TE-SPX SM قلم نوک تیز 

TE-SPX FM قلم نوک تخت 

قلم های تخریب  

مصرفی ابزارهای برقی و شارژی :

بازگشت

s

s

آسفالت
مصالح بنایی

 / سنگ

نوع 

سه نظام
بتن

SDS max

Y

SDS max

Y

SDS max

Y

SDS max

Y

SDS max

Y

مشاهده در وب سایت

https://madavi.ir/scatalog/037


ست مته و نوک پیچ گشتی  

   Twist drill bit HSS 1-10set  ست مته فلز

 شامل سایز ۱ تا ۱۰ مته فلز  

  TE-C(6)M1 kit ست مته چهار شیار ۲ الماسه ۶ عددی

  ( 1x5/12 , 2x6/17 , 1x8/17 , 1x10/17 , 1x12/17 ) شامل

  TE-C(6)M9 set ست مته چهار شیار ۴ الماسه ۶ عددی

  ( 2x10/17 , 2x12/17 , 2x16/17 ) شامل

  TE-C(6)M10 set ست مته چهار شیار ۴ الماسه ۴عددی

  ( 1x12/22 , 1x14/22 , 1x16/22 , 1x20/32 ) شامل

  S-BSC UNI25/1”T7 ست نوک پیچ گشتی ۷ عددی

  ( Ph1 , Ph2 , Pz1 , Pz2 , 0.8X5.5 , 1.2X6.5 ) شامل

مصرفی ابزارهای برقی و شارژی :

بازگشت

مشاهده در وب سایت

https://madavi.ir/scatalog/037


بازگشت
HILTI 2022 E-Catalog
ver2022 -1.0

سیست مهای 

سوراخکاری الماسه

نمایش محصوالت

راهنمای انتخاب مته گردبر  



مته و سر مته الماسه

سوراخکاری الماسه

ابزارهای کرگیری الماسه

 رابط های انتهایی و لوازم جانبی

مبدل های سه نظام

بازگشت
HILTI 2022 E-Catalog
ver2022 -1.0



بازگشت

مته و سرمته الماسه

مته و سر مته الماسه

  SPX متههای سوراخکاری الماسه ممتاز

 از قطر ۱۲ تا ۳۰۰ میلیمتر – با طول ۳۲۰ و ۴۳۰ میلیمتر  

  SP-H متههای سوراخکاری الماسه برگزيده

 از قطر ۵۲ تا ۲۰۲ میلیمتر – با طول ۴۵۰ میلیمتر 

  P-U متههای سوراخکاری الماسه استاندارد

 از قطر ۵۲ تا ۳۰۰ میلیمتر – با طول ۴۳۰ میلیمتر  

 سرمته های جوشی و اتصاالت آسان (مخصوص هیلتی) 

 برای قطرهای ۵۲ تا ۲۰۲ میلیمتر  

مشاهده در وب سایت

https://madavi.ir/scatalog/037


بازگشت
HILTI 2022 E-Catalog
ver2022 -1.0

ابزارهای کرگیری الماسه

ابزار کرگیری الماسه

جزئیات بیشتر

DD 160

ابزار کرگیریا لماسه

جزئیات بیشتر

DD 200



کرگیری بتن مسلح

نمونه گیری بتن

ایجاد بازشو برای عبور انواع تأسیسات مکانیکی و الکتریکی

۳ دنده تنظیم سرعت و گشتاور برای راندمان باالتر

نشانگر تنظیم قدرت برای سرعت بهینه و عمر مفید مته

چراغ سرویس

بازگشت

کاربردها، خصوصیات و مزایا :

حالت کاری

حداکثر سرعت (بدون بار)

دامنه قطر سوراخکاری

بهینه قطر سورخکاری

ولتاژ / توان

وزن 

سوراخکاری الماسه

دنده ۱ و  ۲ و ۳: ۴۶۰ و ۷۶۰ و ۱۶۹۰ دور در دقیقه

۲۵ میلیمتر تا ۲۰۲ میلیمتر

تا ۱۶۲ میلیمتر

۲۲۰ ولت / ۲۲۰۰ وات

۱۶٫۳ کیلوگرمدستگاه و پایه : 

ابزار کرگیری الماسه
DD 160

گارانتی
اشکاالت تولید

خدمات و تعمیر
رایگان

گارانتی تعمیر

 ۳۲۲۰
سال سال ماه

مشاهده در وب سایت

BI+

https://madavi.ir/scatalog/017


کرگیری بتن مسلح، مواد معدنی، سنگ و آسفالت

ایجاد انواع بازشو

امکان سوراخکاری های عمیق

۳ دنده تنظیم سرعت و گشتاور برای راندمان باالتر

امکان سوراخکاری زاویه دار (با استفاده از پایه زاویه زن)

نشانگر تنظیم قدرت برای سرعت بهینه و عمر مفید مته

چراغ سرویس

بازگشت

ابزار کرگیری الماسه
DD 200 

کاربردها، خصوصیات و مزایا :

حالت کاری

حداکثر سرعت (بدون بار)

دامنه قطر سوراخکاری

بهینه قطر سورخکاری

ولتاژ / توان

وزن 

سوراخکاری الماسه

دنده ۱ و ۲ و ۳: ۲۴۰ و ۵۸۰ و ۱۱۶۰ دور در دقیقه

۳۵ میلیمتر تا ۵۰۰میلیمتر

تا ۳۸۰میلیمتر

۲۲۰ ولت / ۳۲۰۰ وات

۳۲٫۷ کیلوگرمدستگاه و پایه ثابت :  دستگاه و پایه زاویه زن : ۳۶ کیلوگرم

گارانتی
اشکاالت تولید

خدمات و تعمیر
رایگان

گارانتی تعمیر

 ۳۲۲۰
سال سال ماه

BL

مشاهده در وب سایت

https://madavi.ir/scatalog/018


بازگشت

سیستم سوراخکاری الماسه

DD-BI-ET 300 افزاینده طولی مته گردبر الماسه 

 

DD-BL-ET 300 افزاینده طولی مته گردبر الماسه 

DD-CS M12S-SM پیچ نصب دستگاه کرگیر

DD 160  

لوازم جانبی : 

DD-BL-ET 200 افزاینده طولی مته گردبر الماسه 

DD-BL-ET 300 افزاینده طولی مته گردبر الماسه 

DD-ST 160 SFL   پایهکرگیر

DD-ST200  پایه کرگیر

DD-HD  30 پایه کرگیر

DD-CS M16  نصب دستگاه کرگیر   

DD-CN-SML مهره خروسکی   

DD M12 L ست ملحقات 

DD M16  ست ملحقات 

DD 200

پایه ثابت

DD 200

پایه زاویه زن

مشاهده در وب سایت

https://madavi.ir/scatalog/037


بازگشت

راب طهای انتهایی و مبد لهای سه نظام:

رابط انتهــــایی  

Connection
End DD-BR-1

Connection
End DD-BL

Connection
End DD-BI-1

مشاهده در وب سایت

مبدل سه نظام  

Adapter
BL    BR 1/2”

Adapter
BS    BI

Adapter
BL    BS/BR

https://madavi.ir/scatalog/037


بازگشت

سیستم های سوراخکاری الماسه:

بهترین نوع مته ی گردبر الماسه ی هیلتی برای کار شما چیست؟

مته های گردبر الماســه هیلتی در رده های گوناگون عرضــه شـــده تا مناســـب ترین و 

بهینه ترین انتخاب را برای شما به ارمغان آورد.

مته ی گردبر الماسه رده  ممتاز

سرمته ی الماسه با قابلیت جداشوندگی آسان (X-Change) و نصـــــــــــــــــــــب مجدد، 

مواجهه با بتن های بریده شــــده و گیر کرده درون مته را آســـــان می کند. ســـــرمته ی 

جداشــونده به شــما این امکان را می دهد تا متناســب با نوع کار ســرمته ی بهینه ای 

انتخاب کرده و درجا نصـب کنید و در نتیجه با صرفه جویی زمان و هزینه در محل کار 

بهره وری را افزایش دهید. فناوری Hilti Equidist با چیدمان متقارن تراشـه های تیز 

الماسـه در دندانه های مته عملکردی بینظیر در ســوراخکاری و حفاری فراهم می آورد 

و پایداری سرعت حفاری حتی در بتن بسیار مسلح را ارائه می کند.

مته گردبر الماسه رده ی برگزیده

باز طراحی شــــــکل هندســــــی دندانه الماســـــــه و به کارگیری فناوری چیدمان متقارن 

تراشــــــه الماســـــــه (Equidist technology) در این رده از مته های گردبر با افزایش 

سرعت در هنگام سوراخکاری و حفاری حتی در مســتحکم ترین مصـــالح و بتن ها به 

کمک شما خواهد آمد.

مته گردبر الماسه رده ی استاندارد

در این رده، مته گردبر الماســـــــــه برای برطرف کردن نیازهای ســـــــــوراخکاری و حفاری 

عمومی کارگاهی به دندانه های الماســــه با بلندی ١٢ میلیمتر مجهز شـــــده اســـــت تا 

طول عمر بیشـتری را فراهم آورد. نوع جوشکاری و موارد بکار رفته در فرآیند جوش به 

دقت انتخاب شده تا دوام بیشتری داشته باشد







بازگشت
HILTI 2022 E-Catalog
ver2022 -1.0

سیست مهای 

میخکوب

نمایش محصوالت

لوازم جانبی 

معرفی سیستم های میخکوب



بازگشت
HILTI 2022 E-Catalog
ver2022 -1.0

سیستم هایمیخکوب

دستگاه میخکوب شارژی

جزئیات بیشتر

BX 3

دستگاه میخکوب گازی 

جزئیات بیشتر

GX3



نصب فریم دیوار خشک (Drywall) به سطوح بتنی، فلزی و مصالح بنایی

نصب بستهای تأسیسات مکانیکی و برقی (کاندوئیت)

نصب توری مرغی و توریهای عایق حرارتی اسکلت فلزی

اجرای تعداد زیاد اتصاالت و افزایش بهرهوری 

تعداد ۸۰۰ شليک با هر بار شارژ باتری

دارای نشانگر میزان ظرفیت باقیمانده باطری

بازگشت

دستگاه میخکوب شارژی 
BX3

گارانتی
اشکاالت تولید

خدمات و تعمیر
رایگان

گارانتی تعمیر

 ۳۲۲۰
سال سال ماه

Make it fit.

کاربردها، خصوصیات و مزایا :

انرژی هر ضربه

محدوده دمای کاربردی

دامنه طلوع میخ

نوع میخ

ظرفیت خشاب

نیرو محرکه

وزن

۸۵ ژول

۱۰- درجه سانتیگراد تا ۴۵ درجه سانتیگراد

۱۴ میلیمتر تا ۳۰ میلیمتر

B3

30 میخ

باتری

۳/۴۷ کیلوگرم

مشاهده در وب سایت

https://madavi.ir/scatalog/020


نصب فریم دیوار خشک (Drywall) به سطوح بتنی، فلزی و مصالح بنایی

نصب بستهای تأسیسات مکانیکی و برقی (کاندوئیت)

نصب توری مرغی و توریهای عایق حرارتی اسکلت فلزی

ساختار ارگونومیک و ابعاد مناسب برای انواع دسترسیها

اجرای تعداد زیاد اتصاالت و افزایش بهرهوری (۱۲۰۰ شلیک در ساعت)

دارای نشانگر میزان ظرفیت باقیمانده گاز

بازگشت

دستگاه میخکوب گازی 
GX3

کاربردها، خصوصیات و مزایا :

انرژی هر ضربه

محدوده دمای کاربردی

دامنه طلوع میخ

نوع میخ

ظرفیت خشاب

نیرو محرکه

وزن

۱۰۰ ژول

۱۰- درجه سانتیگراد تا ۴۵ درجه سانتیگراد

۱۴ میلیمتر تا ۳۹ میلیمتر

G3

۲+۴۰ میخ

 GC 42 کپسول گازی

۳/۹کیلوگرم

گارانتی
اشکاالت تولید

خدمات و تعمیر
رایگان

گارانتی تعمیر

 ۳۲۲۰
سال سال ماه

مشاهده در وب سایت

https://madavi.ir/scatalog/019


بازگشت

 مته های سوراخکاری  

مصرفی و لوازم جانبی سیستم میخکوب:

سیستم میخکوب  

X-C B3 MX میخ بتن ميخکوب شارژی  

X-S B3 MX میخ فلز ميخکوب شارژی

X-S G3 میخ فلز میخکوب گازی  

X-C G3 میخ فلز میخکوب گازی  

GC 42  کپسول گازی

B22 باتری   

C4/36-90 شارژر

 X-ENP و میخ عرشه فوالدی X-HVB برشگیر

X-FCM و X-GR دیسک گریتینگ

X-HS بست آویز   

X-FB بست کاندوئیت 

X-EMTSC بست کاندوئیت 

X-EKB بست کابل برق 

عينک محافظ 
Safety glasses PP EY-GU C HC/AF clear 

GX 120

DX 7 PTR

GX 5 GR

GC 21 کپسول گازی

BX 3GX 3

مشاهده در وب سایت

https://madavi.ir/scatalog/038


بازگشت

سیستم های میخکوب :

استفاده از سیستم های میخکوب عالوه بر راحتی و ایمنی، به افزایش تا ٤ 

برابری سرعت و بهره وری در پروژه ها کمک می کند. ایجاد اتصــــال مطمئن 

با در نظر گرفتن میزان باربری میخ ها و انتخاب دســـــتگاه مناســـــب امکان 

پذیر است.

این اتصـــــاالت به دلیل تســــــت های انجام شده، در صورت اجرای مناسب      

می توانند نصبی با کیفیت و سریع را امکان پذیر نماید.

دســـــتگاه های میخکوب هیلتی در ســـــه نوع شـــــارژی گازی و چاشـــــنی دار 

تقسیم می شود. دستگاه های شارژی نسـل جدید دستگاه های میخکوب 

هیلتی می باشـــد که از نیروی محرکه گاز و چاشـــنی اســــتفاده نمی کند و با 

شارژ باتری  می تواند ٤٠٠ تا ٨٠٠ شـلیک با توجه به مدل باتری انجام دهد 

و هزینه های شلیک را کاهش دهد.

این مدل از مـیـخکــوب ها نیاز به تمــیزکاری ندارد و ایمنی بســـــــــــیار باالیی 

نســبت به میخکوب های دیگر دارد و با توجه به کارکرد آنها با باتری هزینه 

تعمیر  و نگهداری را تا حد قابل توجهی کاهش می دهد.

سیســـــتم میخکوب هیلتی شامل یک دستگاه قدرتمند اتوماتیک یا نیمه 

اتوماتیک به همراه لوازم مصــرفی آن است که برای اتصـــال بر روی استیل، 

بتن  و مصـــــــــالح بنایی مورد استفاده قرار می گیرد. این سیســـــــــتم دامنه 

گســترده ای  از کاربردها در کارگاه شامل اتصــاالت بســـت های کاندوئیت، 

اتصــال پلیت های موقت و دائم روی بتن، اتصـــال فلز به فلز، نصـــب توری 

مرغی، اجرا توری دور اســـــکلت های فلزی برای پوشـــــش های ضـــــد حریق، 

نصب بست های گریتینگ  و نصب انواع میخ پیچ ها را پوشش می دهد.







بازگشت
HILTI 2022 E-Catalog
ver2022 -1.0

سیست مهای 

انـکـر

نمایش محصوالت

پیشنهاد های مهندسی انکرها  



بازگشت
HILTI 2022 E-Catalog
ver2022 -1.0

سیستم های انکر

انکر های مکانیکیانکر های شیمیایی

انکر های پالستیکی



بازگشت
HILTI 2022 E-Catalog
ver2022 -1.0

قوی ترین انکر شیمیایی تزریقی

 غیر اپوکسی در بتن ترکدار

جزئیات بیشتر

HIT-HY 200R/V3

انکر شيمياییا پوکسیا قتصادی هیلتی

جزئیات بیشتر

HIT-RE10

انکر های شیمیایی



C20-50 مناسب برای بتن ترکدار و غیر ترکدار

قابلیت اطمینان باال در مناطق بسیار لرزه خیز

(TR069) اولين انکر شيميایی دارای تأييديه عملکرد در اروپا

زمان گیرایش سریعتر نسبت به انکرهای اپوکسی

مناسب برای مناطق سرد سیر

 (C1/C2 & ESR) تأييديه معتبر لرزه ای اروپا و امريکا

اتصاالت با ظرفیت بابری بسیار زیاد

بسیار مناسب برای مقاوم سازی های لرزه ای 

مناسب برای طول مهاری های نسبتا زیاد

بازگشت

انکر شیمیایی تزریقی

 غیر اپوکسی در بتن ترکدار

HIT-HY 200R

کاربردها، خصوصیات و مزایا :

مشاهده جدول اطالعات انکر شیمیایی

مشاهده در وب سایت

https://madavi.ir/scatalog/025


انکر شیمیایی تزریقی غیر اپوکسی در بتن ترکدار

HIT-HY 200R/V3

شرایط تست آزمایشگاهی نمونه (انکر شیمیایی HY 200/V3 به همراه راد تمام رزوه با گرید 5.8)

 

بازگشت

 C20/25 مقاومت اسمی قابل تحمل تک انکر در شرایط ایده آل در بتن ترکدار

 C20/25  بار طراحی تک انکر در شرایط ایده آل در بتن ترکدار

(mm)سایز انکر

(mm) عمق کاشت نمونه

(mm) حداقل ضخامت بتن

145.4

92.4

105.9

64.1

66.8

41

44.1

22.1

28.2

15.8

18.9

9.5

52.2

50.3

38

34.9

24

22.3

16.8

12

10.1

8.6

7.2

5.1

(KN)مقاومت کششی

(KN)مقاومت برشی

(KN)مقاومت کششی

(KN)مقاومت برشی

M24

210

266

M20

170

234

M16

125

161

M12

110

140

M10

90

120

M8

80

110

Base material Installation conditions 

Load conditions Other Information 

Concrete
(non-cracked)

Concrete
(cracked)

Hammer
dnlled holes

Diamond
dnlled holes

Variable
embedment

depth

Small edge
distancee and

spacing

Hilti Safeset
technology

Static
quasi-static

Seismic
ETA-C1,C2

Fire
resistance

Fire
resistance

CE
conformity

ACI
Based

Approval

PROFIS
Anchor design

software



اولين انکر شيميایی اپوکسی اقتصادی هیلتی

بهترين پيشنهاد جهت کاشت آرماتور به منظور اتصـال قطعات بتنی ( روش طول 

مهاری)

دارای تنش چسبندگی باال (بيش از ۲ برابر چسبندگی مورد نياز آيين نامه)

قابليت نصب در بتن خيس و مستغرق

بدون نياز به غالف نگه دارنده برای تزريق 

کاربردها، خصوصیات و مزایا :

انکــــر شیـمیـایی

 اپوکســـــی اقتصـادی

HIT-RE10

بازگشت

مشاهده جدول اطالعات انکر شیمیایی

مشاهده در وب سایت

https://madavi.ir/scatalog/026


بازگشت

انکر شيميایی اپوکسی اقتصادی

HIT-RE10

Load
conditions 

(HIT-V 5.8 به همراه راد تمام رزوه با HY 200/V3 انکر شیمیایی) شرایط تست آزمایشگاهی نمونه

 

 C20/25C20/25  بار طراحی تک انکر در شرایط ایده آل در بتن ترکدار

(mm)سایز میلگرد

(mm) عمق کاشت نمونه

(mm) حداقل ضخامت بتن

58.3

34.9

37.4

22.3

20.1

12.0

13.8

8.6

8.7

5.1

(KN)مقاومت کششی

(KN)مقاومت برشی

20

300

348

16

240

276

12

180

210

10

150

180

8

120

150

Base
 material 

Concrete
(non-cracked)

Installation
conditions 

Hammer
drilling

Variable
embedbent

depth

Static/
quasi-static

Other 
Information 

CE
conformity

PROFIS
Anchor design

software



بازگشت
HILTI 2022 E-Catalog
ver2022 -1.0

انکر میکانیکی

انکر مکانیکی انبساطی با عملکرد 

عالی در بتن ترکدار و مناطق لرزه خیز 

جزئیات بیشتر

HST 3

عملکرد مناسب در بتن ترکدار و مناطق لرزه خیز

جزئیات بیشتر

HST 2

انکرا نبساطیا ستاندارد  و 

 قابلا ستفاده در بتن غیر ترکدار

جزئیات بیشتر

HSB

انکرا نبساطیا ستاندارد وا قتصادی

  قابلا ستفاده در بتن غیر ترکدار

جزئیات بیشتر

HSV

1



بازگشت
HILTI 2022 E-Catalog
ver2022 -1.0

انکر انبساطی ضربه ای لبه دار، 

مناسب برای بتن ترکدار و شرايط حريق 

جزئیات بیشتر

HKD

انکرا نبساطی ضربها ی ،ا قتصادی و

 مناسب برای بتن غیر ترکدار شرايط حريق

جزئیات بیشتر

HKV

2

انکر میکانیکی



اولین انکر دارای تاییدیه نصب در سقف (عرشه فوالدی بتن با ضخامت کم)

C12-80 مناسب برای بتن ترکدار و غیر ترکدار

قابلیت اطمینان باال در مناطق بسیار لرزه خیز

(Shock) مناسب برای بارگذاری ضربه ای

بیشترین مقاومت برای بتن های با ضخامت کم

افزایش اثر چفت و بست با توجه به پوشش بهینه

دارای دو عمق تایید شده

امکان بازرسی و کنترل کیفیت نوع و طول انکر

مناسب برای همه نصب های ایمن در بتن و همه نصب های سازه ای 

و غیر سازه ای تحت شرایط لرزه خیزی باال

نصب در بتن با محدودیت های هندسی

بازگشت

کاربردها، خصوصیات و مزایا :

انکر مکانیکی انبساطی

 با عملکرد عالی در بتن ترکدار و مناطق لرزه خیز

HST 3

مشاهده جدول انکر مکانیکی

بازگشت

مشاهده در وب سایت

https://madavi.ir/scatalog/027


انکر مکانیکی انبساطی

HST 3

بازگشت

(mm)سایز انکر

(mm) طول مهاری موثر

(KN)مقاومت کششی

(KN)مقاومت برشی

(KN)مقاومت کششی

(KN)مقاومت برشی

M20M16M12M10M8

Base material 

Load conditions Other Information 

Concrete
(non-cracked)

Concrete
(cracked)

Static
quasi-static

Seismic
ETA-C1,C2

Fire
resistance

Fire
resistance

CE
conformity

PROFIS
Anchor design

Software

 (HST3 انکر شیمیایی) شرایط تست آزمایشگاهی نمونه

 C20/25  بار توصیه شده تک انکر در شرایط ایده آل در بتن ترکدار

101855060 65704047

48.510

88.158.135.724.8 57.237.22314.5

17.4

47.9

37.52526.616.915.912.1

 C20/25  مقاومت نهایی قابل تحمل تک انکر در شرایط ایده آل در بتن ترکدار

31.616.813.5 30.6

Installation conditions 

Hammer
dnlled holes

Diamond
dnlled holes

Variable
embedment

depth

Small edge
distancee and

spacing

FM
approved

20.211.67.9

13.499.56.15.74.33.6



مناسب برای بتن ترکدار و غیر ترکدار 

(C1&C2) دارای تأييديه لرزه ای

قابلیت اطمینان باال در مناطق لرزه خیز

دارای عملکرد مشخص در زمان حريق

دارای تأييديه نصب با روش کرگيری

قابليت مدلسازی در نرم افزار 

همه نصب های ایمن در بتن و همه نصب های سازه ای 

و غیر سازه ای تحت شرایط لرزه خیزی باال

کاربردها، خصوصیات و مزایا :

عملکرد مناسب در بتن ترکدار و مناطق لرزه خیز
HST 2

بازگشت

مشاهده جدول انکر مکانیکی

بازگشت

مشاهده در وب سایت

https://madavi.ir/scatalog/028


عملکرد مناسب در بتن ترکدار و مناطق لرزه خیز

HST 2

بازگشت

(mm)سایز انکر

(mm) طول مهاری موثر

(KN)مقاومت کششی

(KN)مقاومت برشی

(KN)مقاومت کششی

(KN)مقاومت برشی

161210

 (HST2 انکر شیمیایی) شرایط تست آزمایشگاهی نمونه

 C20/25  بار توصیه شده تک انکر در شرایط ایده آل در بتن ترکدار

82706047

 C20/25  مقاومت اسمی قابل تحمل تک انکر در شرایط ایده آل در بتن ترکدار

20.212.09.0

55.331.421.611.4

9.55.74.3

8

5.9

2.4

31.617.912.36.5

Base material 

Load conditions Other Information 

Concrete
(non-cracked)

Concrete
(cracked)

Static
quasi-static

Seismic
ETA-C1,C2

Fire
resistance

Fire
resistance

CE
conformity

PROFIS
Anchor design

Software

Installation conditions 

Hammer
dnlled holes

Diamond
dnlled holes

Variable
embedment

depth

Small edge
distancee and

spacing

FM
approved



دارای تأييديه ETA برای بتن غيرترکدار

ظرفیت باربری و پوشش گالوانیزه بسیار خوب 

قابل استفاده در رده باربری متوسط برای بارگذاری های استاتیکی

بازگشت

انکر انبساطی استاندارد

و قابل استفاده در بتن غیر ترکدار

HSB

کاربردها، خصوصیات و مزایا :

604030

12

65

108 16 (mm) سایز انکر

(mm) طول مهاری موثر

(KN)مقاومت کششی

(KN)مقاومت برشی

(KN)مقاومت کششی

(KN)مقاومت برشی

 C20/25  بار توصیه شده تک انکر در شرایط ایده آل در بتن ترکدار

 C20/25  مقاومت اسمی قابل تحمل تک انکر در شرایط ایده آل در بتن ترکدار

17.912.88.3

17.8

42.4

12.08.3 26.5

8.56.14.0

7.0

24.2

5.73.3 10.5

(HSB مکانیکی) شرایط تست آزمایشگاهی نمونه

مشاهده در وب سایت

https://madavi.ir/scatalog/029


انکر انبساطی استاندارد

و اقتصادی در بتن غیر ترکدار

HSV

مناسب برای نصب در بتن با دو عمق کاشت

ظرفیت باربری و پوشش گالوانیزه بسیار خوب 

قابل استفاده در رده باربری متوسط برای بارگذاری های استاتیکی

کاربردها، خصوصیات و مزایا :

(mm) سایز انکر

(mm) طول مهاری موثر

1612108

(HSV مکانیکی) شرایط تست آزمایشگاهی نمونه

656040 8065504030

(KN)مقاومت کششی

(KN)مقاومت برشی

(KN)مقاومت کششی

(KN)مقاومت برشی

 C20/25  بار توصیه شده تک انکر در شرایط ایده آل در بتن ترکدار

36.1

42.4

26.5

42.4

20.0

22.6

14.5

14.4

14.0

14.4

 C20/25  مقاومت اسمی قابل تحمل تک انکر در شرایط ایده آل در بتن ترکدار

12.0

12.8

12.0

8.5

8.3

8.3

14.3

24.2

10.5

24.2

9.5

12.9

6.9

8.5

6.7

8.2

5.7

6.1

4.8

4.9

3.3

4.0

بازگشت

مشاهده در وب سایت

https://madavi.ir/scatalog/030


انکر انبساطی ضربه ای لبه دار

مناسب برای بتن غیر ترکدار و شرایط حریق

HKD

دارای لب هی مشخص جهت سهولت در نصب

ETA دارای تأييديه

دارای تأييديه Redundant جهت نصب در بتن ترکدار

مشخصات عملکرد مناسب در زمان حريق (سيستم های اسپرينکلر)

کاربردها، خصوصیات و مزایا :

50303025

12x50

65

10x308x306x25 16x65 (mm) سایز انکر

(mm) طول مهاری موثر

(HKD مکانیکی) شرایط تست آزمایشگاهی نمونه

(KN)مقاومت کششی

(KN)مقاومت برشی

(KN)مقاومت کششی

(KN)مقاومت برشی

 C20/25  بار توصیه شده تک انکر در شرایط ایده آل در بتن ترکدار

 C20/25  مقاومت اسمي قابل تحمل تک انکر در شرایط ایده آل در بتن ترکدار

18.310.08.65.0

17.8

33.8

8.38.36.3 26.4

10.55.74.92.9

8.5

19.3

3.93.93.0 12.6

بازگشت

مشاهده در وب سایت

https://madavi.ir/scatalog/031


انکر انبساطی ظربه ای اقتصادی

مناسب برای بتن غیر ترکدار

HKV

امکان نصب در کاور بتن

سرعت و دقت باال در زمان نصب 

ظرفیت باربری و عملکرد مناسب در زمان حريق (سيستم هاي اسپرينکلر)

کاربردها، خصوصیات و مزایا :

50403025

12x50

65

10x308x306x25 16x65 (mm) سایز انکر

(mm) طول مهاری موثر

(HKV مکانیکی) شرایط تست آزمایشگاهی نمونه

(KN)مقاومت کششی

(KN)مقاومت برشی

(KN)مقاومت کششی

(KN)مقاومت برشی

 C20/25  بار توصیه شده تک انکر در شرایط ایده آل در بتن ترکدار

 C20/25  مقاومت اسمی قابل تحمل تک انکر در شرایط ایده آل در بتن ترکدار

18.611.08.65.0

12.7

33.8

9.15.94.2 26.5

10.55.74.92.9

6.0

19.3

4.32.82.0 12.6

بازگشت

مشاهده در وب سایت

https://madavi.ir/scatalog/032


بازگشت
HILTI 2022 E-Catalog
ver2022 -1.0

انکر پالستیکی

قابل استفاده حتی در مصالح گچ برگ 

جزئیات بیشتر

HUD



(Dry Wall) قابل استفاده حتی در مصالح گچ برگ 

نصب های باربری سبک مانند نصب های الکتریکال سبک 

 کلیه نصب های مرحه نازک کاری مانند نصب رادیاتور، پکیج، لوستر، 

پرده، کابینت، تابلو

 

قابل استفاده حتی در مصالح گچ برگ
HUD

کاربردها، خصوصیات و مزایا :

بازگشت

مشاهده در وب سایت

https://madavi.ir/scatalog/033


بازگشت

پیشنهاد های مهندسی انکرها :

انکرهای دارای تاییدیه های بروز بین المللی در کنار خدمات مهندســــــــــــــــــــی فروش، 

سیستم اتصاالت انکرهای هیلتی را به راه حلی یکتا تبدیل می کند.

 از خدمات این مجموعه:

سمینارهای فنی

جهت پوشش مباحث فنی محصـــــــوالت مهندسی هیلتی، قواعد حاکم بر کاربرد این 

محصوالت و آشنایی با استاندارها و قوانین بین المللی انکرها

نرم افزارهای تخصصی

جهت انجام ارزیابی های فنی مشاوره ای، پیشنهاد نوع، سایز و چیدمان انکر بولت و 

تخمین میزان مصرف انکرهای شیمیایی

تست کشش انکر بولت

به درخواست مشتری و در محل پروژه جهت بررسی صحت نصب

آموزش ویژه

(به همراه گواهی نامه برای عوامل اجرایی و مهندسان طراح)

هیلتی به عنوان یک شرکت پیشـــــرو، به دنبال انتقال تکنولوژی های جدید و دانش 

بروز به مخاطبان و عالقه مندان می باشـــــــــــد. در همین راســـــــــــتا برگزاری کارگاه های 

آموزشی در زمینه شناخت و اجرای صحیح انکرها می تواند بســــــــــــــــــتر مناسبی برای 

انتقال این تجارب و پویایی بیشتر جامعه مهندسان صنعت ساختمان باشد.





بازگشت
HILTI 2022 E-Catalog
ver2022 -1.0

لوازم جانبی و تجهیزات  

نصب انکـــــر

نمایش محصوالت
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لوازم جانبی و نصب انکر

مشاهده در وب سایت

1

لوازم جانبی و نصب انکر

Dispenser HDM 500

HIT-CB 500

HDE 500-A22

ابزار تزريق شارژی انکر های شيميایی دو جزیی

ابزار تزريق شارژی انکر های شيميایی دو جزیی

نگهدارنده کارتریج ( RE500-V3وRE 100) مناسب برای انکر دوجزیی 

HIT-CR 500
نگهدارنده کارتريج Hy 200 مناسب برای انکر دوجزیی 

ابزار نصب دستی انکر 

ابزار ترک متر انکر

Piston plug

Setting tool HSD-G

Torque bar S-TB HSA 

از بين برنده حباب هوا درکاشت  

https://madavi.ir/scatalog/039
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2

لوازم جانبی و نصب انکر

مشاهده در وب سایت

لوازم جانبی و نصب انکر

Setting tool HS-SC M6 - M16

ابــــــزار نصب انکـــــــر

Round steel brush

Setting tool HSD-M

Stop drill bit TE-CX-HKD-B

Hammer drill bit TE-YDMP4

Setting tool HSD-G

فــــرچــه سیمــــی

ابزار نصب ماشینی انکر

ــر ــ ــ ــ ــ ــته انکـ ــ ــ مـ

مته پنج شيار توخالی

راد مخصوص

https://madavi.ir/scatalog/039


شرکت مــادوی

آدرس دفتر مرکزی :

تلفن : ۸۱۷۲۱-۰۲۱  فکس : ۰۲۱-۸۸۷۶۱۵۲۳ 

فروشگاه اصفهان:

تلفن : ۰۳۱-۳۲۴۰۱۹۷۷ 

تلفن : ۰۴۱-۳۵۵۹۵۰۶۴

فروشگاه تبریز:

تلفن :۰۷۷-۳۷۳۲۰۸۰۰

فروشگاه عسلویه:

بازگشت

تلفن : ۰۵۱-۳۷۱۳۹۰۱۱ 

فروشگاه مشهد:

https://instagram.com/madavi.ir
https://madavi.ir/
https://t.me/HiltiMadavi
tel:02181721
tel:02188761523
tel:04135595064
tel:05137139011
tel:03132401977
tel:07737320800


با                      آشنا شوید

تماس با مـــــادوی

خدمات شرکت مادوی

محصوالت هیلتی

صفحه نخست
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بررسی وضعیت بروزرسانی
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