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Compania Best Tools activează de peste 13 ani pe piața din România, în calitate de importator și distribuitor 
pentru echipamente și utilaje profesionale, deținând o experiență îndelungată atât în domeniul vânzărilor 
cât și al serviciilor post-vânzare.
Activitatea firmei a început cu două divizii: cea de echipamente de curățenie și divizia de echipamente de 
construcții. În timp, compania s-a dezvoltat prin înființarea a încă două departamente – unul care se ocupă 
cu vânzarea și închirierea grupurilor electrogene și altul ce se ocupă cu importul și distribuția utilajelor de 
salubrizare.
În acest moment, Best Tools este prezent în București, Oradea și Cluj, având peste 40 de angajați, numărul 
acestora fiind în continuă creștere.
Furnizorii companiei au fost selectați pe baza unor criterii foarte riguroase în ceea ce privește calitatea, 
durata îndelungată de utilizare și ușurința în exploatare. Produsele înglobează tehnologii și echipamente 
ultramoderne, rezultat al muncii unor departamente specializate în proiectare și dezvoltare. Printre 
parteneri se numără companii de renume precum: KOHLER SDMO, Bucher Municipal, Geesinknorba, 
Multihog, Swepac, Probst, Sibilia, RCM și Delfin.

DESPRE NOI



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 cum ar fi: 
Bucher, Johnston si Beam.
Bucher – 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 / Assaloni / 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.

BUCHER MUNICIPAL
LIDER MONDIAL ÎN PRODUCTIA DE
ECHIPAMENTE PENTRU CURÃTENIE 

STRADALÃ

Geesinknorba Group este una dinte cele mai importante companii ce activează in industria de 
gestionare a deşeurilor, producând, livrând şi asigurând soluţii de management al deşeurilor cu 
accent pe inovaţie şi durabilitate în timp. Cu trei branduri de renume Geesink, Norba şi Kiggen, 
Geesinknorba Group oferă clienţilor soluţii eficiente, moderne, cu utilizare uşoară şi rapidă de 
către operator, având grijă de mediul înconjurător.
Autogunoierele Geesinknorba se regăsesc în mai multe dimensiuni potrivite mediului urban 
aglomerat, cu motorizari diesel, hibrid sau electrice si aplicaţii software inovative.

GEESINKNORBA
MANAGEMENTUL MODERN AL
DESEURILOR, ÎNCÃ DIN 1875
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SISTEM DE IDENTIFICARE A PUBELELOR
EcoMobile reprezintă o soluție IT pentru companiile de gestionare a deșeurilor municipale. 
Acesta combină componente de hardware special create pentru a fi instalate pe autogunoiere 
și o aplicație software. Sistemul permite aplicarea modelului de plată în funcție de deșeurile 
generate (“Pay-as-you throw”) pentru eliminarea deșeurilor municipale pe baza criteriilor de 
volum sau masă.
• Identificare automată a pubelelor și containerelor pentru deșeuri
• Transfer wireless (GPRS) în timp real
• Legătură directă cu software-ul de facturare existent (ERP)
• Facturare conform volumului și numărului de goliri sau greutate

ECOMOBILE
SISTEME TEHNOLOGIZATE
PENTRU MANAGEMENTUL 

DESEURILOR
Utilajele multifuncţionale reprezintă o categorie specială, deoarece sunt utilaje ce pot folosi mai 
multe tipuri de accesorii şi pot fi folosite în toate anotimpurile. Tractoarele multifuncţionale, pe 
langă versatilitate, prezintă avantajul manevrabilităţii şi capacitaţii sporite de rulare, chiar şi pe 
terenuri accidentate. Multihog este producătorul de utilaje multifuncţionale ce poate oferi soluţia 
optimă chiar şi celor mai pretenţioşi clienti.
Multihog este un producator irlandez de tractoare multifuncţionale ce a fost foarte bine primit 
pe piata vest-europeană. Un mare avantaj îl reprezintă gama variată de tractoare începând de la 
55 pana la 120 cai putere de dimensiuni şi greutăţi diferite. Producătorul se poate mândri cu o 
maşină sigură, comfortabilă, eficientă şi nu în ultimul rând versatilă. După cum spune şi motto-ul 
Multihog: “O MAŞINĂ - UN ȘOFER – NENUMĂRATE APLICAŢII”.

MULTIHOG
PRODUCÃTOR DE UTILAJE 

MULTIFUNCTIONALE

ENQUIRE NOW
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Cu o experiență de peste 50 de ani, compania KOHLER SDMO reprezintă astăzi unul dintre cei mai 
puternici jucători la nivel mondial în piața grupurilor electrogene.
KOHLER SDMO deține la nivel global o rețea de distribuție prezentă în peste 180 de țări, 8 filale, 
5 reprezentanțe, 4 platforme de depozitare, consolidându-și continuu poziția pe piață datorită 
structurii solide create de-a lungul timpului și calității produselor oferite spre distribuție la nivel 
global.
KOHLER SDMO produce și instalează grupuri electrogene cu puteri pornind de la 1 la 4.200 kVA, 
având inclusive un department special de proiectare personalizată a centralelor electrice și a 
soluțiilor personalizate. Experineța tehnologică în combinație cu procedurile de fabricație high-
tech redau companiei experiența necesară pentru a produce echipamente ce pot fi folosite într-o 
mulțime de sectoare pentru o multitudine de aplicații.

Centrale electrice – KOHLER SDMO este unul dintre cei mai mari furnizori de centrale electrice 
din lume, având unități livrate a căror putere instalată depășește 250 MW.
Turnuri de lumină – Prezentând soluții mobile adaptabile oricărei aplicații, acestea funcționează 
ca sursă de lumină cât și de energie electrică.
Generatoare de sudură – Disponibile atât în variante pe benzină cât și diesel, acestea sunt 
destinate aplicațiilor de șantier și pentru condiții grele de lucru.
Generatoare pentru închirieri – Gamă special proiectată de KOHLER SDMO pentru domeniul 
închirierilor, generatoarele sunt dotate cu panouri de sincronizare ce permit utilizarea facilă de 
către orice operator.
Soluții mobile – KOHLER SDMO furnizează soluții mobile pornind de la grupuri electrogene pe 
remorcă, până la soluții în container, montate pe șasiu de camion.
Grupuri electrogene sincronizate – Panourile de automatizare furnizate de SDMO pot realiza 
sincronizarea atât cu rețeaua electrică, cât și între mai multe generatoare de curent.

GRUPURI 
ELECTROGENE



Riello Elettronica, parte a grupului Riello Industries , reprezintă un model italian pentru o companie 
globală. Marca Riello UPS este acum lider mondial în piața neîntreruptibilă a surselor de alimentare.
Riello UPS oferă o gamă largă de produse, organizată în 22 de clase de surse neîntreruptibile de 
tensiune (UPS), bazate pe arhitecturi tehnologice de top. Datorită celor două centre de cercetare 
din Legnago (Verona) și Cormano (Milano), fabrici de talie mondială privind proiectarea, dezvoltarea 
si testarea surselor neîntreruptibile de tensiune, Riello UPS își poate moderniza din mers propriul 
portofoliu de produse, menținându-l în top ca performanță, fiabilitate și competitivitate. 
Riello UPS proiectează și produce sursele neîntreruptilbile în Italia. Astfel poate menține un control 
direct asupra calitații și standardelor de fiabilitate, urmărind întregul proces de fabricație, comercializare 
si post-comercializare, și oferă un proces de îmbunătățire continuă, monitorizând opinia clientului în 
vederea ajustări rapide a caracterisiticilor cerute de piață.

RIELLO GROUP
SURSE NEÎNTRERUPTIBILE 

DE TENSIUNE

Best Tools Company deține cel mai nou parc de grupuri electrogene destinate închirierii, din 
România, în ceea ce privește orele de funcționare și anul producției echipamentelor.
Flota disponibilă cuprinde peste 100 de grupuri electrogene cu puteri cuprinse între 10 și 1.250 
KVA destinate a fi utilizate în regim 24/7, în orice tip de aplicații precum: evenimente și concerte, 
sector militar, șantiere de construcții, aplicații industriale șamd.
Adițional, echipamentele de electroalimentare pot fi livrate la cerere cu: rezervoare de combustibil, 
remorci omologate, cabluri și cutii de distribuție și echipament de testare load bank.
Printre nenumăratele avantaje oferite putem enumera: posibilitatea de sincronizare a grupurilor 
electrogene, consumul redus de combustibil datorat motoarelor de ultimă generație, autonomie 
de lucru mare, nivel al insonorizării extrem de redus.

DIVIZIA RENTAL
GRUPURI ELECTROGENE 

DE ÎNCHIRIAT



Departamentul pentru echipamente de curățenie Best Tools reprezintă în România un număr 
mare de producători internaționali, în special din Italia. Este cunoscut faptul că Italia reprezintă 
al doilea mare producător de echipamente de curățenie din lume, după SUA. Astfel, reușim să 
acoperim toată gama produselor de curățenie, pornind de la curățenie manuală până la sisteme 
de aspirare industrială.

Distribuim cu succes pe piața din România următoarele brand-uri de calitate superioară:
RCM – mașini de măturat industrial și stradale, mașini de spălat pardoseli
SIBILIA – sisteme fixe și mobile de aspirare industrial de foarte mare capacitate
MASTERVAC – aspiratoare industriale
ELSEA – aspiratoare profesionale
SANTOEMMA – mașini profesionale de spălat mochete
COMET – echipamente de spălat cu presiune
PTC – soluții industrial de spălat cu înaltă presiune

Mașină de spălat și măturat – utilaj combinate produs de RCM capabil să spele și să mature, 
reprezentând o soluție ideală pentru parcări subterane și spații interioare mari.
Aspiratoare industriale pentru aplicații grele – Aspiratoarele industrial de la Sibilia asigură 
echilibrul perfect între debitul de aer și vid, oferind fie o configurație cu două motoare electrice, 
fie un motor Diesel. Combinate cu preseparatoare de colectare, acestea sunt soluția perfectă 
pentru toate nevoile dificile de aspirație.

ECHIPAMENTE DE 
CURÃTENIE

UTILAJE DE 
CONSTRUCTII

PROBST
De mai bine de 45 de ani, PROBST se detașează ca o companie de vârf extrem de inovativă pe segmentul 
dezvoltării și producției utilajelor de montat pavele și manipulare, a echipamentelor conexe. Atenția 
deosebită acordată calității produselor ce are la bază o experiență vastă atât în zona de cercetare și proiectare, 
dar și în cea de producție, au adus firmei PROBST reputația unui brand cu o calitate excelentă în mai mult de 
100 de țări din întreaga lume.

CONTEC
De peste 15 ani, utilizarea echipamentelor pentru sablat, șlefuit, frezat sau polizat fabricate în Germania 
de Contec a însemnat pentru firmele de profil economisirea de timp și bani în operațiuni complexe. 
Echipamentele de frezat, polizat sau sablat sunt folosite pentru repararea și întreținerea zonelor betonate, 
refacerea pardoselilor realizate din diverse materiale și eliminarea stratului de protecție, activități de 
reabilitare a drumurilor și multe alte operațiuni.

SWEPAC
Producătorul suedez SWEPAC oferă o gamă completă de utilaje de mica mecanizare, ce conține: plăci 
compactare simple și reversibile, maiuri și rulouri compactoare precum și echipamente pentru beton.

NORTON CLIPPER
Compania Norton Clipper este specializată în producția utilajelor de tăiat ce utilizează tehnica diamantată 
folosite în sectorul construcțiilor.
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SERVICII OFERITE

Suport tehnic
Consultanță, asigurare garanție, furnizare 
documentație, suport on-line, etc.

Contracte de întreținere
Vă punem la dispoziție contracte 
integrale de întreținere pentru toate 
echipamentele. Acestea include inspecții 
periodice precum și intervenții în caz de 
avarii.

Training 
La fiecare livrare, odată cu punerea în 
funcțiune, asigurăm gratuit training cu 
personalul operator. Asigurăm sesiuni 

de perfecționare și specializare, iar în 
fiecare an organizăm sesiuni de training 
cu partenerii noștri și clineții finali, pentru 
toate gamele de echipamente și utilaje 
pe care le importăm.

Piese de schimb
Avem permanent disponibile în stoc 
o gamă largă de piese de schimb, de 
origine, precum și consumabile, kit-uri de 
întreținere, etc.
Programele specializate furnizate de către 
producători ne furnizează informațiile 
necesare legate de piesele de schimb 
preventive, care trebuie aprovizionate.

Acoperire națională
Intervențiile se pot realiza atât în atelierul 
propriu de service, auto-laboratoarele 
mobile, cât și prin intermediul rețelei de 
dealer, dezvoltată la nivel național.

Suport operativ
Asigurăm consultanță pentru proiecte, 
atât în privința alegerii și dimensionării 
echipamentelor, cât și a condițiilor 
speciale de finanțare, transport, instalare 
și punere în funcțiune

Bazata pe o experienţă 
obţinută 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 
a u t o - l a b o r a t o a r e l o r 
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.
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