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ИНОВАЦИИТЕ HILTI ПОЛУЧАВАТ НАГРАДАТА RED DOT ЗА 

ДИЗАЙН 

 
Шаан (FL), 10 юли 2018 г. – При годишното връчване на Red Dot Design Award, Hilti 

получи наградите за три продукта и една група от продукти. Компанията печели 

наградата за най-добър продукт в категорията и освен това получава други 

признания за последната генерация на иконата с марка Hilti: червен куфар. 

 
Комбинираният перфоратор Hilti TE 50-AVR печели в своята категория, като получава 

наградата "meglio del meglio” (най-добрият от най-добрите). Журито споменава 

"максимално качество на проектиране и новаторски дизайн". Инструментът предоставя 

подобрена производителност с по-малко тегло от предходните поколения, като освен 

това представя една приставка със съединител, която позволява една по-голяма 

безопасност за потребителя. 

 
"наградата 'meglio del meglio' (най-добрият от най-добрите) за новият комбиниран 

перфоратор, представя едно признание за нашата стратегия за дизайн, която се 

фокусира върху постоянството и увеличаването на признанието марката и на 

продукта, както и за действителната употреба на самия продукт", заявява Директорът 

на Отдел Проектиране, Стефан Нихаус. 

 
Също и шестата генерация на куфара Hilti е получила една награда Red Dot Design 

Award. Известната икона на марката е преработена в сферата на операция за 

цялостен преглед на своята марка, от страна на Hilti. Оборудван е с допълнителни 

функции, като една въртяща се връзка, която позволява да се носят удобно две касети 

в една ръка и едно ново вътрешно пространство, което подлежи на отделна 

конфигурация, за да помества различни аксесоари. 

 
Между другите продукти Hilti, които са получили една награда Red Dot Awards, 

представят фамилията от акумулаторни режещи инструменти, инструментите за 

кримпване на тръби и пробиване. Независимо от това, че гамата от продукти е нова за 

Hilti, изключителният дизайн заслужи наградата на журито. Същото може да се 

потвърди за акумулаторния перфоратор TE 6-A36, който също е победител на награда. 

 
Кандидатурите на Red Dot Award се дават въз основа на критерии, като степен на 

иновация, ергономичност, функционалност и официално качество. 
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Едно видео, което представя новия куфар Hilti може да се намери в нашия канал 
youtube: https://www.youtube.com/watch?v=bjR3WfI2sv0 

 
 
 
 

Описание 
Комбинираният перфоратор Hilti TE 50-AVR наречен "il meglio del meglio” (най-добрият от най-
добрите). Присъдени са награди също и на новият дизайн на куфара Hilti, на акумулаторния 
перфоратор TE 6-A36 и на новото семейство режещи инструменти, кримпване и пресоване с 
акумулатор. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Групата Hilti предоставя продукти, системи, софтуер и авангардни услуги, от технологична гледна точка, 
които предлагат на професионалистите от световния строителен сектор, иновативни решения, както и по-
голяма добавена стойност. Групата има около 27.000 служители в повече от 120 Държави, които работят 
със страст за удовлетворение на клиентите и за едно по-добро бъдеще. През 2017 Hilti е направила 
годишен оборот от CHF 5,1 милиарда. Фирмената култура Hilti се базира на интегритет, работа в екип, 
ангажимент и кураж при справянето с промените. Основното седалище на групата Hilti се намира в Шаан, 
в Лихтенщайн. 

https://www.youtube.com/watch?v=bjR3WfI2sv0

