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Somos o parceiro ideal para o ajudar a desenvolver e
concretizar os seus projetos de construção em
qualquer parte do mundo.
O Grupo Hilti ampliou os seus negócios nos setores de
Petróleo; Gás; Energia com a aquisição dois grupos;
Oglaend System, um dos principais fabricantes de
soluções de gerenciamento de cabos e sistemas de
suporte multidisciplinar. E o grupo austríaco “BST
Brandschutztechnik Döpfl GmbH” que tem mais de
40 anos de experiência em proteção passiva contra
incêndios e como fabricante destas soluções.

FOCO NA SOLUÇÃO TOTAL
Grandes projetos exigem grandes soluções.
Conheça nossa oferta integral de produtos, serviços
e softwares capazes de satisfazer as necessidades
mais complexas.

INOVAÇÃO É O QUE
NOS DEFINE
Todos os anos, lançamos 75 inovações ao mercado,
buscando sempre soluções abrangentes para as
mais variadas aplicações.

ON!Track
Hilti ON! Track é uma solução inovadora
e simples para a custosa e demorada
gestão de ativos, processos de compra
e certificações que, entre outros, lhe dão
clareza sobre quais recursos você possui,
onde eles estão, quem os usa e quando
eles precisarão de manutenção. Graças
ao software na nuvem, todos os ativos e
certificados serão digitalizados, permitindo
seu acompanhamento, gerenciamento e
otimização de ações e renovações.
Com esta informação ao seu alcance,
você pode planejar de forma eficiente e
disponibilizar seus ativos onde deveriam
estar, mantendo seus projetos e certificações
sem atrasos aumentando sua lucratividade.

GANHE TEMPO AO
FIXAR EM AÇO
Ainda grampeando ou parafusando quando vai fixar em
aço?
A Hilti dispõe de uma gama de soluções rápidas e
fáceis que te possibilitam fixar mais de 100 fixadores
por hora, quase duplicando sua produtividade em
comparação com os métodos tradicionais.

Nossas soluções de fixação para metal e aço são usadas em alguns dos locais de trabalho mais difíceis do mundo.
Projetado para instalação rápida e para suportar vibrações e corrosão, todas as nossas aplicações para redes,
conexões elétricas, revestimentos de aço e concreto podem ser fixadas com pregos e parafusos.
Os materiais de base de aço geralmente são pré-revestidos antes de serem enviados para o local de trabalho para
protegê-los contra a corrosão. Então, o desafio de anexar suportes e outros instrumentos elétricos, grades de piso
e mesmo é como montá-los em aço e realizar o aterramento elétrico mantendo o revestimento protetor. O mesmo
acontece toda vez que você tem que realizar manutenção e reparos em locais em operação.
Para resolver isso, desenvolvemos Hilti X-BT em parafusos de aço inoxidável e Hilti S-BT, em aço carbono com
revestimento duplo e aço inoxidável. Eles são compatíveis com os sistemas de suporte modular Hilti e são usados
em edifícios de aço em todo o mundo, desde arranha-céus até plataformas marítimas.

Hilti continua inovando!
Prefere trabalhar exclusivamente com soluções de bateria em
manutenção?

NOVA TECNOLOGIA S-BT

Parafusos roscados para fixações em aço
•
•
•
•
•

Proteção de corrosão;
Certificações e aprovações exigidas pelo Setor de Petróleo e Gás e
o Naval;
Nenhum retrabalho sobre aço revestido em aço com espessuras de
6 mm (1/4”);
Fácil de instalar em espaços pequenos com um com um sistema
leve de bateria que proporciona grande mobilidade.

NOVO

FIXAÇÃO DE GRADES E
PLACAS DE CONTROLE

CONEXÕES ELÉTRICAS

Fixação de grades

Conexões elétricas

Há sempre uma solução Hilti para
fixação de grades que se ajusta a
sua aplicação.

Se você trabalha com as conexões elétricas, há uma solução de
fixação direta para você também!

Estas
fixações
de
grades,
internacionalmente reconhecidas
e com aprovações, oferecem uma
solução eficiente para fixação de
grades com um extenso portfólio de
produtos para selecionar segundo
os requisitos da instalação.

Os conectores elétricos Hilti são
ideais para fixações funcionais
permanentes e de baixa inte
sidade e é muito mais rápido,
mais seguro de instalar que
os métodos tradicionais como
soldagem ou fixação através de
parafusos.

Disco de grade X-FCM-R +
Parafuso X-BT M8

Disco de grade | Parafuso X-ST-GR

X-BT-ER
Conector elétrico

FIXAÇÃO DE ELEMENTOS
ELÉTRICOS EM AÇO
Fixações multi-propósito
O X-BT é o primeiro fixador de
ponta chata do mundo que permite
fixar em aço de 8mm de espessura
sem atravessar o material base.
Esta solução pode ser instalada
por uma só pessoa e proporciona
uma alternativa rápida e segura
a métodos tradicionais como
a soldagem, ou fixação com
mordentes ou grampos.

Parafuso X-BT
Aço inoxidável

X-BT-MF Parafuso composto
Poliamida reforçada com fibra de
vidro

* Referências selecionadas. Mais combinações no manual técnico do DFTM. Consulte os especialistas da Hilti
para a solução que melhor se adequa à sua situação

SOLUÇÕES
SEM FIO
Na Hilti, oferecemos o mais amplo portfólio premium
de ferramentas sem fio, para maior produtividade, mais
conveniência e melhor rentabilidade em seus negócios.
Nossas ferramentas sem fio oferecem mobilidade
irrestrita, atingindo o desempenho de ferramentas com
cabo devido ao seu desenho e tecnologia que permitem
mais trabalho por carga e maior produtividade. Elas são
construídas para uma ampla gama de aplicações para
todas as condições de construção; de uso esporádico,
às operações de mercado mais exigentes

CORTANDO PERFIS SEM
QUALQUER FAÍSCA
Cortes seguros de divisórias secas
No passado, quando você cortava os trilhos para as
partições secas, você tinha que escolher entre duas
opções: trabalhar com uma rebarbadora e correr o
risco de faíscas ou optar pela segurança e usar uma
tesoura para cortar chapa e com ela, desperdiçar
tempo precioso.
Felizmente, essa escolha pertence ao passado. Com
a serra circular sem fio SCM 22-A, você pode “cortar
a frio”, o que significa que você pode trabalhar mais
limpo e mais rápido, sem faíscas. Seu sistema de
extração de serraduras e seu freio na folha da serra
garantem a higiene, obrigatória para o trabalho com
serras.
A nossa gama de ferramentas 22 V engloba lasers
medidores para a disposição de divisórias e
ferramentas de corte, fixação e aparafusamento,
garantindo que tem tudo o que precisa para
completar as suas aplicações.
E para gerir o seu parque de máquinas,
confie no serviço Hilti ON!Track, o nosso
software de gestão de equipamentos.

A HILTI REINVENTA TUDO,
ATÉ A GARANTIA.
Garantia Hilti
Quando você compra uma ferramenta Hilti, esta
comprando mais do que só uma ferramenta. Com
a Garantia Hilti, oferecemos benefícios únicos para
entregar-lhe uma máxima produtividade.

O QUE GANHO POR
UTILIZAR A GESTÃO
DE FROTA HILTI?

Todos os projetos são diferentes.

As ferramentas de alto desempenho constituem a base
de um projeto eficiente e bem-sucedido. Você sempre
terá as ferramentas necessárias à sua disposição - na
quantidade apropriada, com um excelente serviço de
assistência e prontas para utilizar. A satisfação dos
nossos clientes com o serviço de Gestão de Frota
é tal que a Hilti possui hoje mais de um milhão de
ferramentas em contrato de Gestão de Frota.

Com o serviço de Gestão de Frota você pode concentrar-se no seu negócio enquanto
o apoiamos a:

“

O SERVIÇO GESTÃO DE FROTA É
UTILIZADO POR CERCA DE 100.000
CLIENTES EM MAIS DE 40 PAÍSES

Aumentar a produtividade;
Minimizar os riscos;
Gerir os seus custos;
Aumentar a transparência com
relação ao uso de ferramentas;
• Otimizar os custos de processo.
•
•
•
•

Nos contate para saber como a gestão de frota da Hilti ajuda a reduzir os custos do
parque de ferramentas:

PROJECT MANAGEMENT
OFFICE
Soluções personalizadas que te auxiliam no
cumprimento de prazos e redução de custos.
Desde engenharia até execução, nosso departamento
de gerenciamento de projetos está aqui para facilitar
seu trabalho com um portfolio único de produtos,
softwares e serviços incluindo engenharia de detalhe,
cálculos estruturais, assistência técnica, treinamentos
e logística especial. Não importa a complexidade do
projeto, nossa equipe multidisciplinar de engenheiros,
gerentes de contrato e especialistas em logística estão
sempre disponíveis para lhe apoiar.

10X MAIS PRODUTIVIDADE ATÉ 25% EM REDUÇÃO DE CUSTOS

3D Plug-ins (SP3D, PDMS)

Para maiores informações e contato com o PMO: pmo-hla@hilti.com

SISTEMAS MODULARES
DE SUPORTE PARA
APLICAÇÕES EM O&G
Soluções Hilti de suporte modular para
aplicações de Offshore e Onshore, com
peso mínimo e flexibilidade máxima.
Os sistemas de suportes modulares permitem substituir as atuais
soluções de solda tradicional. Oferecem uma grande polivalência
durante a instalação e um elevado desempenho na estrutura final.
Os perfis Hilti combinam uma excelente capacidade de resistência
com um peso mínimo. As combinações de montagens são infinitas
e podem ser personalizadas para cada obra. Os nossos serviços
de pré-corte e pré-montagem dos perfis e suportes também
permitem ganhar tempo de execução em obra. É a solução ideal
para aplicações em Onshore e Offshore.

SOLUÇÕES
DE PROTEÇÃO
CONTRA INCÊNDIOS

A Hilti é sinônimo de inovação e segurança, mas
acima de tudo, de fornecer soluções completas
que beneficiem os nossos clientes.

Com mais de 40 anos de experiência em proteção
passiva contra incêndios e como fabricante direto
com laboratórios na Europa e nas Américas a Hilti
aconselha e fornece soluções para penetrações
de cabos em aplicações de vedação de aberturas,
proteção contra água, gás e fogo.
A Hilti, juntamente com a equipe do grupo austríaco
BST Brandschutztechnik Döpfl GmbH que adquiriu
em Janeiro de 2018, continua a desenvolver
sua oferta de um portfólio mais abrangente de
sistemas de vedação de cabos que aumenta a sua
produtividade no momento da instalação atendendo
aos requisitos de qualidade e segurança que o
negócio de Óleo & Gás requer.

CENTRO DE COMPETÊNCIA
DE ENGENHARIA
Pergunte aos Especialistas:

Uma equipe de suporte de engenharia da Hilti está
disponível via telefone 11 4134 9050, ou através do
email servicio.tecnico@hilti.com.

Nossa equipe de engenheiros altamente treinados estão prontos para apoiar os
profissionais do ramo da engenharia e prestadores de serviços, em uma ampla variedade
de questões técnicas e aplicações.
Nossa equipe pode apoiar engenheiros e arquitetos com perguntas sobre aplicações
de ancoragem, fixação direta em aço, proteção passiva contra incêndio, e até mesmo
sistemas de instalação e suportes de tubulação. Nossa equipe de engenheiros é
regularmente consultada por clientes para recomendação e seleção de produtos,
suportes com cálculos de projeto, envio de aprovações e certificações, que algumas
vezes, são solicitadas por proprietários, fiscalizadores ou inspetores do projeto.

SERVIÇOS DE ENGENHARIA HILTI

Hilti do Brasil Comercial Ltda
Alameda Rio Negro,500 | Torre A - 9º Andar CEP
06454-000 | Barueri-SP
Central de Relacionamento: 55 11 4134 9050
(Segunda a Sexta: Das 8:00 às 18:00 BRT)
Online:www.hilti.com.br/#contact

