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De la platformele de foraj offshore pânã la condiØiile dure din deÆert, de la activitãØile din 
construcØii pânã la cele mai interesante industrii, grupurile electrogene KOHLER-SDMO Æi-au 
demonstrat întotdeauna performanØa Æi fiabilitatea. Cu ajutorul acestor grupuri electrogene 
performante, compania a devenit una dintre cele mai importante din domeniu, 
consolidându-Æi astfel poziØia de lider în Europa, dar Æi locul al treilea la nivel mondial.
Best Tools Company, dealer exclusiv KOHLER-SDMO în România, Øine pasul cu marele 
producãtor Æi oferã atât grupuri electrogene performante într-o gamã extrem de largã spre 
vânzare Æi închiriere, cât Æi servicii de mentenanØã de cea mai înaltã calitate. Best Tools este 
un veritabil integrator de proiecte Æi are în centrul atenØiei necesitãØile clienØilor, închirierea 
fiind doar primul serviciu dintr-o serie lungã de soluØii de care beneficiarii se pot bucura.
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 Cel mai nou parc de grupuri electrogene destinate închirierii din România 

 Peste 100 de grupuri disponibile pentru închiriere

 Gamã largã de generatoare - între 10kVA Æi 1250kVA

 Calitate, fiabilitate – întreaga flotã de grupuri electrogene este Kohler-SDMO

 Echipamente adiacente: rezervoare de combustibil, cabluri, panouri de distribuØie, load bank

 SoluØii complete: consultanØã, livrare, punere în funcØiune, suport tehnic 24/7 în toatã Øara

 Toate grupurile electrogene din flota Best Tools se aliniazã la cele mai înalte 

 standarde mondiale de insonorizare, consum de combustibil Æi de emisii de noxe.
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APLICA¥II

EVENIMENTE  CUL TU RA LE

Concerte • Festivaluri • Târguri • Mitinguri

C ONSTRUC¥ I I

Alimentare utilaje • Iluminare Æantiere • Echipamente de sudurã • Furnizare temporarã de energie

D OME NIUL  M IL ITAR

Alimentare echipamente • Iluminare • Misiuni • ExerciØii militare planificate

SECTORUL  INDUS TRIAL

Uzine • Centrale • Fabrici • Depozite logistice

AP L ICA¥ I I  CR IT ICE

Spitale • Data center • SituaØii de urgenØã • LanØuri de hipermarketuri



ExperienØa Best Tools Company în închirierea generatoarelor electrice este una bogatã. În ultimii 
ani, grupurile electrogene din flota proprie au fost închiriate în peste 3000 de proiecte de o mare 
diversitate.

Grupurile electrogene oferite spre închiriere sunt revizuite cu regularitate înainte de fi expediate de 
la sediul Best Tools cãtre client. Testarea cu load bank-ul este cea mai eficientã metodã de a verifica 
performanØele reale pe care generatoarele le pot atinge sau dacã existã o avarie în sistem.

Punem accent pe serviciul de asistenØã pentru întreaga perioadã de închiriere. În consecinØã, oferim 
soluØii profesionale complete, pe lângã închirierea în sine: consultanØã premergãtoare pentru proiecte 
simple Æi speciale, transport, echipamente adiacente (cabluri, rezervoare de combustibil externe, 
panouri de distribuØie, UPS-uri etc.), Æi suport tehnic permanent la locaØia finalã, oriunde în Øarã. 

    Best Tools dispune de o flotã de 15 auto-laboratoare mobile, gata oricând sã intervinã.

    Tehnicienii Best Tools sunt instruiØi direct de cãtre Kohler-SDMO, participând regulat la      
    workshop-uri Æi traininguri în întreaga Europã.

EXPERIEN¥Ã & MENTENAN¥Ã

ASISTEN¥Ã 24/7



www.best-tools.ro
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Best Tools Company activeazã pe piaØa din România 

încã din anul 2006, acumulând în acest timp o experienØã 

importantã atât în domeniul importului Æi distribuØiei de 

echipamente Æi utilaje, al închirierii de echipamente 

profesionale, cât Æi în cel al serviciilor post-vânzare.

Activitatea companiei nu se rezumã la o singurã 

gamã de produse, aceasta fiind împãrØitã în cinci mari 

categorii: Grupuri Electrogene, Utilaje de Salubrizare, 

Managementul DeÆeurilor, Echipamente de CurãØenie Æi 

Echipamente pentru ConstrucØii. 

În ultimii ani s-a pus accentul pe inovare Æi punerea în 

practicã a unor proiecte proprii, în special în domeniul 

managementului deÆeurilor, punându-se astfel bazele 

intrãrii Best Tools în rândul producãtorilor de 

echipamente Æi soluØii pentru zonele urbane ”smart”.
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