
soluţii profesionale complete



Compania Best Tools activează pe piaţa din România încă din anul 2006 în calitate
de importator şi distribuitor pentru echipamente şi utilaje profesionale, deţinând o experienţă 
îndelungată atât în domeniul vânzărilor cât şi al serviciilor post-vânzare.

Activitatea firmei a început cu două divizii: cea de echipamente de curăţenie şi divizia de 
echipamente de construcţii. În timp, compania s-a dezvoltat prin înfiinţarea a încă două 
departamente: unul care se ocupă de grupuri electrogene şi celalalt pentru utilaje de 
salubrizare.

Furnizorii companiei au fost selectaţi pe baza unor criterii foarte riguroase în ceea ce priveşte 
calitatea, durata îndelungată de utilizare şi uşurinţa în exploatare. Produsele înglobează 
tehnologii şi echipamente ultramoderne, rezultat al muncii unor departamente specializate în 
proiectare şi dezvoltare. Printre parteneri se numără companii de renume precum: SDMO, 
Bucher Schörling, Chicago Pneumatic, Probst, Saint Gobain, Contec, Comet, Elsea, RCM şi 
Mastervac.

despre BesT TOOLs



Fondată în anul 1966, compania SDMO Industries reprezintă astăzi unul dintre cei mai puter-
nici jucători la nivel mondial în piaţa grupurilor electrogene. Înfiinţată în oraşul Brest din 
Franţa, unde are încă sediul, deţine trei fabrici cu o suprafaţă totală de peste 50.000 mp. SDMO 
proiectează, produce şi instalează grupuri electrogene cu puteri pornind de la 1 la 3.300 kVA. 
În plus, datorită experienţei îndelungate din acest domeniu, există chiar şi un departament 
special în cadrul companiei care se ocupă cu proiectarea personalizată a centralelor electrice şi 
a soluţiilor speciale. Această experienţă tehnologică în combinaţie cu procedurile de fabricaţie 
high-tech redau companiei SDMO competenţele necesare pentru a produce echipamente ce 
pot fi folosite într-o multitudine de sectoare.
SDMO deţine la nivel global o reţea de distribuţie prezentă în peste 180 de ţări, 8 filiale în Ger-
mania, Argentina, Belgia, Brazilia, Spania, SUA, Anglia şi Nigeria, 5 reprezentanţe (Johannesburg, 
Algiers, Dubai, Cairo, Moscova), 4 platforme de depozitare (Miami, Le Havre, Lomé, Dubai). 
Compania îşi consolidează continuu poziţia sa pe piaţă datorită structurii solide create de-a 
lungul timpului şi datorită reţelei complexe de distribuţie la nivel global. 

Generatoare pentru închirieri
Gamă special proiectată de SDMO pentru domeniul 
închirierilor, generatoarele sunt dotate cu panouri 
de sincronizare extrem de uşor utilizat, de orice 
operator.

Soluţii mobile
SDMO furnizează soluţii mobile, pornind de la 
grupuri electrogene pe remorcă până la soluţii în 
container, montate pe şasiu de camion.

Grupuri electrogene sincronizate
Panourile de automatizare furnizate de  SDMO pot 
realiza sincronizarea atât cu reţeaua cât şi între mai 
multe generatoare de curent.

Generatoare de sudură
Disponibile atât în variante pe benzină cât şi diesel. 
Acestea sunt destinate aplicaţiilor de şantier şi pentru 
condiţii grele de lucru.

Turnuri de lumină
Soluţiile mobile se adaptează oricărei aplicaţii, 
funcţionând atât ca sursă de lumină cât şi de 
energie electrică. 

Centrale electrice
SDMO este unul dintre cei mai mari furnizori de 
centrale electrice din lume, având unităţi livrate a 
căror putere instalată depăşeşte 250 MW.          

Mitshibishi
7.5 to 44kVA

Volvo
220 to700kVA

Mitshubishi
1400 to 2200kVA

MTU                                               
715 to 3300kVA

Doosan
300 to 800kVA

John Deere
22 to 440kVA

Honda/Kohler
1 to 20kVA



Bucher Municipal reprezintă un nume foarte mare în industria utilajelor pentru curăţenie şi 
întreţinere stradală, din grup făcând parte producători renumiţi pe piaţa de profil:

Bucher Schörling – liderul echipamentelor de măturat stradal, cu o gamă completa de mașini, 
atât compacte cât și suprastructuri, pornind de la 1 mc până la 8 mc, acoperind astfel orice 
aplicație: de la parcări, centre comerciale, perimetrele fabricilor, trotuare sau străzi înguste, 
ajungând la bulevarde, autostrăzi și șantiere de construcții. Maşinile au o putere de aspirare 
foarte mare, sunt robuste şi eficiente, putând fi utilizate şi în condiţii extreme. De asemenea, pot 
fi dotate şi cu accesorii pentru iarnă.

Giletta / Gmeiner – unii dintre cei mai renumiţi producători de echipamente pentru întreţinere 
stradală pe timp de iarnă. Aceste companii se dedică să asigure fiabilitate mașinilor, durată 
lungă de viață și necesitate de întreținere scăzută, astfel că achiziționarea reprezintă o investiție 
cu cel mai mic cost final.
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Cositoare cu braţ articulat 
Braţul articulat reversibil stabileşte un nou 
standard de siguranţă. Având capete interschimba-
bile şi lungime considerabilă, poate fi folosit pentru 
tăierea vegetaţiei pe ambele laturi ale drumului.

Suprastructuri pentru colectarea, 
compactarea şi transportul deşeurilor 
Ţelul nostru este satisfacerea diferitelor nevoi 
ale clienţilor chiar şi pentru nevoi tehnologice 
speciale.

Economice şi uşor de utilizat
Robusteţea si rezistenţa la uzură fac aceste 
echipamente să fie de încredere şi durabile. 
Produsele noastre sunt uşor operabile, de întreţinut 
şi se potrivesc montării pe orice tip de şasiu.

Freză de zăpadă 
Ataşament pentru întreţinere în condiţii dificile de 
iarnă, zăpada foarte mare nereprezentând o problemă.
Construcţia robustă şi puterea dezvoltată pot face 
posibilă curăţarea până la 500 tone pe oră.

Multihog: un şasiu, un şofer, 
nenumărate aplicaţii
Perie de zapadă – măturare de la adapostul şi 
confortul cabinei, toate comenzile fiind controlate 
din interior.                     

PSS - exclusiv Bucher Schörling 
Operare simplă și monitorizare continuă
PSS afișează toate informațiile relevante cu privire 
la parametrii de operare a vehiculului şi memorează 
configurațiile aplicațiilor folosite în mod frecvent.       

Furnizăm şi soluţii multifuncţionale, pe acelaşi 
autoşasiu putându-se monta suprastructuri 
interschimbabile: de măturat stradal primavara-
vara-toamna şi respectiv de împrăştiat material 
antiderapant iarna.



Departamentul pentru echipamente curăţenie reprezintă în Romania un număr mare de 
producători internaţionali, în special din Italia. Este cunoscut faptul că Italia reprezintă al doilea 
mare producător de echipamente de curăţenie din lume, după SUA.
Prin firmele partenere reuşim să acoperim toata gama produselor de curăţenie, pornind de la 
curăţenie manuală până la sisteme de aspirare industrială.

Parteneri: 
- EUROMOP – echipamente de curăţenie manuală (mop-uri, cărucioare multifuncţionale, pentru 
hoteluri, etc.);
- COMET - echipamente de spălat cu presiune;
- ELSEA – aspiratoare profesionale;
- MASTERVAC – sisteme de aspiraţie industrială;
- SANTOEMMA – maşini profesionale de spălat mochete;
- RCM - maşini de măturat industriale şi stradale, maşini de spălat pardoseli.

echipamenTe de curăţenie

uTiLaje de cOnsTrucţii

Maşini de tăiat beton asfalt
Disponibile în variantă diesel, benzină sau cu motor 
electric şi diametre ale discului de până la 1.200 
mm, maşinile  Norton Clipper sunt soluţii ideale 
pentru aplicaţii heavy-duty.

Finisoare de suprafaţă
Cu diametre de 600, 900 şi 1.200 mm, elicopterele 
de beton simple sau duble TREMIX acoperă orice 
tip de aplicaţie dorită.

Rigle şi grinzi vibrante
Capabile să realizeze turnări pe lăţimi de 25 m 
sub unghiuri diferite, grinzile profesionale TREMIX 
reprezintă vârful de gamă în domeniul aplicaţiilor de 
turnare beton.

Aparate profesionale de spălat cu jet 
Dotate cu pompe profesionale şi cu pistoane ceramice, 
spălătoarele cu jet de apă COMET pot face faţă cu suc-
ces oricărei aplicaţii.

Aspiratoare pentru şpan şi ulei
Destinate instalării în fluxul de producţie, cu 
performanţe deosebite de aspirare a şpanului, 
pulberilor metalice dar şi a uleiului, 
aspiratoarele sunt capabile să lucreze 24/7.                 

Maşină de spălat şi măturat
Utilajul combinat produs de RCM este capabil să 
spele şi să măture, reprezentând o soluţie idelă 
pentru parcări subterane şi spatii interioare mari.        

CHICAGO PNEUMATIC
Brandul Chicago Pneumatic este prezent încă din anul 1901, în calitate de producător de echipamente 
inovatoare. Astăzi, Chicago Pneumatic, parte a grupului Atlas Copco, produce o gamă largă de produse 
destinate sectorului construcţiilor, iar divizia sa de echipamente pentru construcţii oferă o gamă completă 
de utilaje de mică mecanizare, ce conţine: plăci compactoare simple şi reversibile, maiuri şi rulouri com-
pactoare, compresoare mobile, scule pneumatice şi hidraulice, ciocane şi plăci compactoare hidraulice sau 
echipamente pentru beton. 
 

PROBST
De mai bine de 45 de ani, PROBST se detaşează ca o companie de vârf extrem de inovativă pe segmen-
tul dezvoltării şi producţiei utilajelor de montat pavele şi manipulare, a echipamentelor conexe. Atenţia 
deosebită acordată calităţii produselor ce are la bază o experienţă vastă atât în zona de cercetare şi proiec-
tare dar şi în cea de producţie au adus firmei PROBST reputaţia unui brand cu o calitate excelentă în mai 
mult de 100 de ţări din întreaga lume.

CONTEC 
De peste 15 ani, utilizarea echipamentelor pentru sablat, şlefuit, frezat sau polizat fabricate în Germania de 
Contec a însemnat pentru firmele de profil economisirea de timp şi bani în operaţiuni complexe. Echipa-
mentele de frezat, polizat sau sablat sunt folosite pentru repararea şi întreţinerea zonelor betonate, refac-
erea pardoselilor realizate din diverse materiale şi eliminarea stratului de protecţie, activităţi de reabilitare a 
drumurilor şi multe alte operaţiuni. 

NORTON CLIPPER
Compania Norton Clipper este specializată în producţia utilajelor de tăiat ce utilizează tehnică diamantată 
folosite în sectorul construcţiilor. Printre avantajele acestor produse putem enumera:
- o gamă extrem de vastă de echipamente inovative şi de înaltă calitate;
- termene de livrare rapide;
- calitate garantată.



Servicii oferite

Suport tehnic
Consultanţă, asigurare garanţie, 
furnizare documentaţie, suport on-line, 
etc.

Contracte de întreţinere
Va punem la dispoziţie contracte 
integrale de întreţinere pen-
tru toate echipamentele. Acestea 
includ inspecţii periodice precum şi 
intervenţii în caz de avarii.

Training
- la fiecare livrare, odată cu punerea în 
funcţiune, asigurăm gratuit training cu 
personalul operator;
- în funcţie de cerinţele şi necesităţile 

dvs, asigurăm sesiuni perfecţionare şi 
specializare;
- în fiecare an organizăm sesiuni de 
training cu partenerii noştri împreună 
cu clienţii finali, pentru toate gamele 
de echipamente şi utilaje pe care le 
importăm.

Piese de schimb
- avem permanent disponibile în stoc 
o gamă largă de piese de schimb, de 
origine, precum şi consumabile,kit-uri 
de întreţinere, etc;
- programele specializate furnizate de 
producători ne furnizează informaţiile 
necesare legate de piesele de schimb 
preventive, care trebuie aprovizionate;

- livrăm în cel mai scurt timp, în orice 
zonă din România, direct către clientul 
final.

Acoperire naţională
Intervenţiile se pot realiza atât în 
atelierul propriu de service, auto-labo-
ratoarele mobile dar şi prin intermediul 
reţelei de dealeri, dezvoltata la nivel 
naţional.

Proiecte speciale
Asigurăm consultanţă pentru proiecte, 
atât în privinţa alegerii şi dimensionării 
echipamentelor, cât şi a condiţiilor spe-
ciale de finanţare, transport, instalare şi 
punere în funcţiune, etc.

Bazata pe o experienţă obţinuta 
ca urmare a diversităţii instalărilor 
şi intervenţiilor realizate de către 
Departamentul de Service, din 
cadrul Best Tools Company, oferim 
servicii de înaltă calitate, atât prin 
intermediul auto-laboratoarelor 
mobile pentru intervenţii „on-site” 
cât şi în atelierul de service, dotat 
astfel încât să fie capabil să 
asigure orice tip de intervenţie 
pentru toate echipamentele şi 
utilajele comercializate.



BT BesT Tools Company sRl
Bvd. Iuliu Maniu Nr. 246, Sector 6
Bucuresti - 061129 - România 
Tel.: (40-21) 318.36.87
Fax: (40-21) 318.36.89
office@best-tools.ro

www.best-tools.ro


