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Best Tools Company activează pe piața din România de peste 15 ani, în calitate de importator și distribuitor de 
echipamente și utilaje profesionale. În tot acest timp, compania s-a maturizat, fără a-și pierde din entuziasm, 
acumulând o experiență importantă atât în domeniul vânzărilor, cât și în cel al serviciilor post-vânzare. 
Activitatea firmei a început cu două divizii: cea de echipamente de curățenie și divizia de echipamente și 
utilaje pentru 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 care importă, asamblează și distribuie 
utilaje de salubrizare. În ultimii ani s-a pus accentul pe inovare și punerea în practică a unor proiecte 
proprii, în principal în domeniul managementului deșeurilor, punându-se astfel bazele intrării Best Tools 
Company în rândul producătorilor de echipamente și soluții pentru zonele urbane ”smart”. În tot acest timp, 
departamentul Service a evoluat și s-a aliniat la rigorile impuse de producătorii de renume mondial pe care 
Best Tools îi reprezintă în România. 
În acest moment, Best Tools este prezentă în București, Oradea și Cluj-Napoca, având peste 45 de angajați, 
numărul acestora fiind în continuă creștere.
Best Tools Company a funcționat încă de la începuturi în baza unor principii bine definite, unde calitatea, 
atât în rândul serviciilor post-vânzare, cât și în rândul produselor distribuite, a fost pusă pe primul loc. De 
asemenea, durata îndelungată de utilizare, ușurința în exploatare și oferirea celor mai mici costuri totale 
aferente posesiei sunt și ele criterii reprezentative. 
Produsele distribuite înglobează tehnologii ultramoderne, rezultate din munca unor departamente 
specializate în proiectare și dezvoltare. Printre parteneri se numără companii de prestigiu mondial, care 
inovează și setează trenduri, precum: KOHLER-SDMO, Bucher Municipal, Geesinknorba, Multihog, Probst, 
Swepac, Energreen, Sibilia, RCM și Delfin.
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Best Tools Company este unicul distribuitor al Bucher Municipal în România. Ca rezultat al 
colaborării cu renumitul producător elvețian, Best Tools distribuie în România automăturători, 
utilaje pentru deszăpezire, dar și utilaje multifuncționale de salubrizare. Din grupul Bucher fac 
parte și alți producători consacrați, cum ar fi Johnston, Giletta, Assaloni, Beam și Gmeiner. 
Bucher Municipal este liderul producătorilor de echipamente de măturat stradal. Cu o gamă 
completă de mașini, care se întinde de la automăturători compacte până la suprastructuri 
montate pe aproape orice tip de autoșasiu, cu capacități între 1 m³ și 8 m³, Bucher acoperă orice 
aplicație: parcări interioare și exterioare, centre comerciale, perimetrele fabricilor, trotuare, străzi 
înguste, șantiere de construcții, dar și bulevarde, autostrăzi și piste de aeroporturi. Indiferent 
de dimensiune și tip, automăturătorile au o putere de aspirare extrem de mare, sunt robuste și 
eficiente, putând fi utilizate și în condiții extreme. De asemenea, acestea pot fi dotate, la cererea 
clientului final, și cu accesorii pentru iarnă.

BUCHER MUNICIPAL
LIDER MONDIAL ÎN PRODUCTIA DE 

UTILAJE PENTRU SALUBRIZARE
,

Grupul Bucher înglobează, de asemenea, unii dintre cei mai renumiți producători de echipamente 
pentru întreținere stradală pe timp de iarnă. Astfel, Best Tools distribuie o gamă completă de 
pluguri de zăpadă, sărărițe, împrăștietori de soluții degivrante și freze de zăpadă. Fiabilitatea, 
durata lungă de viață și oferirea celui mai mic cost final aferent posesiei sunt principalele 
caracteristici ale acestor utilaje.  

Echipamente electrice pentru salubrizare
Bucher Municipal produce variante complet electrice ale tuturor tipurilor de utilaje de salubrizare 
din gama proprie. Astfel, Best Tools distribuie în România automăturători compacte sau montate 
pe șasiu și sărărițe complet electrice. La cererea clienților, suprastructurile pot fi montate pe 
camioane cu motoare electrice. Astfel, emisiile de noxe sunt eliminate din ecuație, iar poluarea 
fonică este mult diminuată.

UTILAJE PENTRU 
DESZÃPEZIRE



Geesinknorba Group este una dintre cele mai importante companii ce activează în industria de 
gestionare a deșeurilor. Geesinknorba produce, livrează și asigură, prin intermediul Best Tools, 
soluții de management al deșeurilor cu accent pe inovație și durabilitate în timp. Cuprinzând trei 
branduri de renume, Geesink, Norba și Kiggen, producătorul olandez oferă clienților autogunoiere 
și compactoare de toate dimensiunile, moderne, eficiente, cu utilizare ușoară și rapidă, având 
grijă de mediul înconjurător. 
În prezent, compania Geesinknorba pune accentul pe inovație și, folosind cele mai eficiente 
metode, creează suprastructuri dotate cu tehnologii de ultimă generație. Una dintre misiunile 
principale ale Geesinknorba este de a oferi o soluție eficientă pentru toate nevoile de colectare 
a deșeurilor. În consecință, gama de autogunoiere a producătorului olandez numără în prezent 
23 de modele.

*Toate categoriile de autogunoiere Geesinknorba, de la cele compacte până la cele mari, au 
o variantă complet electrică. 
Best Tools poate pune la dispoziție, la cererea clientului, aplicații software inovative, concepute 
pentru a eficientiza colectarea și gestionarea deșeurilor. Astfel, soluțiile IT le permit operatorilor 
locali să aplice modelul de plată în funcție de cantitatea și tipul de deșeuri generate, le oferă 
informații legate de nivelul de umplere a containerelor și pubelelor, sisteme de facturare directă, 
identificarea tuturor autogunoierelor din teren și crearea de rute eficiente. Toate cu scopul de a 
reduce poluarea, de a eficientiza colectarea selectivă și, nu în ultimul rând, de a reduce costurile.

GEESINKNORBA
150 DE ANI DE INOVARE ÎN DOMENIUL 

MANAGEMENTULUI DESEURILOR,

Platformele subterane reprezintă proiectul care a pus Best Tools Company pe harta producătorilor 
de echipamente și soluții pentru zonele urbane ”smart”. 
Sistemul este unul simplu, dar extrem de eficient. Platformele sunt poziționate în cea mai mare 
parte sub pământ, la exterior rămânând doar coșurile de inserție inscripționate cu tipul deseului 
colectat. În interior sunt patru containere care ies la suprafață doar atunci când autogunoiera vine 
să ridice deșeul colectat.
Pentru sporirea eficienței, acestea pot fi dotate cu numeroase tipuri de sisteme ”smart”: Acces cu 
card personal, cântărire, atenționare umplere containere subterane etc. De asemenea, platformele 
subterane de colectare pot fi integrate în sistemul smart al zonei urbane în care sunt poziționate 
(IOT). Astfel, operatorul de salubritate poate fi anunțat, prin intermediul unui software, atunci 
când un container este aproape de umplere și despre tipul de fracție colectat de acesta. Mai mult 
decât atât, softul creează rute eficiente pentru autogunoierele din teren.
Platformele sunt alternativa perfectă la țarcurile actuale, oferind numeroase beneficii: se 
integrează perfect în orice mediu, elimină din discuție mirosurile neplăcute, ocupă un spațiu mic, 
îndepărtează problema insectelor și rozătoarelor, reduc substanțial riscul de vandalizare etc.
Astfel, platformele subterane de colectare a deșeurilor eficientizează colectarea selectivă, ajută la 
reducerea cheltuielilor tuturor părților implicate și diminuează substanțial poluarea. 

PLATFORME SUBTERANE DE 
COLECTARE SELECTIVÃ 
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Best Tools, pe lângă producerea și instalarea platformelor subterane și distribuirea 
autogunoierelor și compactoarelor Geesinknorba, oferă soluții profesionale complete în 
domeniul managementului deșeurilor, ce acoperă toate etapele circuitului deșeurilor. 
Astfel, proiectăm și executăm:
• Stații de transfer
• Stații de sortare
• Stații de tratare mecano-biologică
• Sisteme personalizate
Best Tools Company este un veritabil integrator de proiecte în domeniul managementului 
deșeurilor, oferind soluții profesionale complete. De la proiectarea diferitelor tipuri de stații în 
baza normelor europene, până la livrarea echipamentelor, instalarea acestora și amenajarea 
spațiilor, Best Tools gestionează întregul proiect. Sistemele oferite sunt complet personalizabile 
astfel încât să se plieze perfect pe cerințele clientului.

MANAGEMENTUL 
DESEURILOR
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Energreen este un prestigios producător italian de utilaje multifuncționale speciale. Principalele 
aplicații în care utilajele Energreen pot fi folosite sunt: întreținerea drumurilor și a acostamentelor, 
lucrări silvice, pentru recuperarea spațiilor verzi forestiere, întreținerea spațiilor verzi, agricultură, 
construcții, întreținerea bazinelor hidrografice, a rețelelor naționale de electricitate sau gaz, a 
căilor ferate, activități specifice diferitelor industrii, serviciu rutier de iarnă și, în general, pentru 
aplicații ce implică acțiuni în locuri greu accesibile. Utilajele sunt împărțite în două game:
Gama Robo de la Energreen este compusă din trei mașini multifuncționale controlate de la 
distanță, prin telecomandă: RoboMINI, RoboGREEN Evo și RoboMAX. Diferența dintre ele este 
strâns legată de dimensiune, putere (23 CP, 40 CP și 75 CP), numărul și tipurile de accesorii cu care 
fiecare utilaj poate fi dotat. Acestea se montează ușor și garantează eficiența echipamentelor 
Robo. Siguranța este unul dintre punctele forte ale utilajelor Robo: mașinile nu expun direct 
operatorul la riscurile induse de activitățile de lucru, cum ar fi zgomotul, vibrațiile, gazele de 
evacuare, riscul de răsturnare etc. Operatorul poate manevra utilajul chiar și de la 150 m, în timp 
ce mașinile Robo execută lucrări pe terenuri accidentate și cu înclinație de până la 55° în siguranță 
deplină.
Gama ILF este compusă din 4 utilaje diferite ca dimensiuni și puteri: ILF Kommunal, ILF S1500 
(Alfa), ILF B1200 (Athena), ILF B2000. Acestea pot efectua zeci de tipuri de lucrări, prin simpla 
schimbare a accesoriilor, pe tot parcursul anului. Brațele telescopice detașabile permit execuția 
lucrărilor la distanțe de până la 17 metri față de utilaj. Cabina utilajelor le oferă o vizibilitate de 
360° operatorilor, pentru un confort sporit și un control total asupra echipamentelor, iar rotația 
turelelor susține și mai mult aceste caracteristici.

UTILAJE SPECIALE
ENERGREEN,
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Din poziția de partener oficial al producătorului irlandez Multihog, Best Tools distribuie în 
România utilaje multifuncționale ce pot fi folosite, în funcție de accesoriul montat, în peste 40 
de tipuri de aplicații. Tractoarele multifuncționale pot fi folosite în orice anotimp, pe orice tip de 
teren, sunt fiabile, versatile și oferă o manevrabilitate excelentă.
Chiar dacă are o istorie scurtă, Multihog a fost foarte bine primit pe piața Occidentală. Un mare 
avantaj îl reprezintă gama variată de tractoare multifuncționale pusă la dispoziție, constituită din 
utilaje cu puteri între 55 și 120 cai putere, cu dimensiuni și mase diferite. Producătorul irlandez 
iese în evidență prin utilajele sigure, confortabile, eficiente și versatile, produse la cele mai înalte 
standarde.
Dintre cele peste 40 de utilaje în care se poate transforma Multihog, prin montarea diferitelor 
accesorii, amintim: utilaj de deszăpezire, de tuns și udat iarba, măturătoare stradală, de întreținere 
a pistelor aeroporturilor etc.
În 2019, Multihog a lansat prima automăturătoare dedicată (1.5 m³). Aceasta păstrază din ADN-
ul producătorului, fiind ușor de manevrat și robustă. Mașina de măturat iese în evidență prin 
puterea sa de aspirare, fiind foarte utilă în zonele cu căi de acces înguste.

MULTIHOG
O MASINÃ, UN OPERATOR, 
NENUMÃRATE APLICATII

Best Tools Company oferă servicii de carosare și dotare cu echipamente a șasiurilor Unimog. Acesta 
poate fi transformat, de exemplu, într-un veritabil utilaj pentru deszăpezire, prin dotarea lui cu 
sărăriță și plug, dar și în alte utilaje pentru întreținere municipală și stradală. Multifuncționalitatea 
sa este recunoscută în domeniu. Fiabilitatea, calitatea, puterea mare și multitudinea de aplicații 
în care poate fi folosit fac din Unimog un utilaj multifuncțional perfect.

UNIMOG

Echipamentele urbane TSM Itala și TSM Aria sunt potrivite pentru curățarea tuturor spațiilor 
atât ziua, cât și noaptea. Acestea sunt dotate cu motoare electrice și, în consecință, sunt foarte 
silențioase și nu poluează. Datorită dimensiunilor reduse, măturătorile și aspiratoarele sunt 
perfecte pentru curățarea eficientă a parcărilor, a curților, a trotuarelor, a zonelor industriale și, în 
general, a locurilor greu accesibile. În plus, Best Tools distribuie și colectorul electric TSM Cubo, 
extrem de util în activitățile de curățenie interioară și exterioară.

TSM
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Best Tools este dealer exclusiv KOHLER SDMO în România și țările învecinate. Cu o experiență ce 
se întinde peste multe decenii, compania KOHLER SDMO reprezintă astăzi unul dintre cei mai 
puternici jucători la nivel mondial în piața grupurilor electrogene. 
*În 1920, KOHLER a produs primul generator electric modern.
Rețeaua KOHLER-SDMO însumează distribuitori în peste 180 de țări, 8 filiale, 5 reprezentanțe și 
4 platforme de depozitare. Astfel, producătorul americano-francez își consolidează continuu 
poziția pe piață, construind peste structura solidă creată de-a lungul timpului, producând grupuri 
electrogene de calitate și performante, inovând și setând trenduri în acest domeniu.
Best Tools Company distribuie și instalează grupuri electrogene KOHLER SDMO cu puteri cuprinse 
între 1 kVA și 4500 kVA, punând accentul pe serviciile post-vânzare complete. KOHLER SDMO 
cuprinde și un departament special de proiectare personalizată a centralelor electrice. Experiența 
tehnologică, în combinație cu procedurile de fabricație high-tech, redau companiei dreptul de a 
produce echipamente performante ce pot fi folosite într-o mulțime de sectoare, într-o multitudine 
de aplicații.

KOHLER SDMO inovează în domeniul de activitate și creează constant echipamente și soluții 
aliniate la cele mai înalte standarde mondiale de emisii de noxe, insonorizare și consum de 
combustibil:
•  Centrale electrice – KOHLER SDMO este unul dintre cei mai mari furnizori de centrale electrice 
din lume, având unități livrate ale căror putere instalată depășește 250 MW.
• Turnuri de lumină – Reprezentând soluții mobile adaptabile oricărei aplicații, acestea 
funcționează atât ca sursă de lumină, cât și de energie electrică.
• Generatoare de sudură – Disponibile în variante pe benzină și diesel, acestea sunt destinate 
aplicațiilor de șantier, fiind perfecte 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 – Best Tools furnizează soluții mobile, pornind de la grupuri electrogene KOHLER 
SDMO pe remorcă, până la generatoare cu carcase tip container, montate pe șasiu de camion.
• Grupuri electrogene sincronizate – Panourile de automatizare furnizate de KOHLER SDMO 
pot realiza sincronizarea atât cu rețeaua electrică, cât și între mai multe generatoare de curent.

GRUPURI 
ELECTROGENE



Best Tools Company deține cel mai nou parc din România de grupuri electrogene disponibile 
pentru închiriere. Flota Rental cuprinde peste 80 de grupuri electrogene cu puteri cuprinse între 
10 kVA și 1250 kVA. Generatoarele sunt destinate a fi utilizate în regim 24/7, în toate tipurile de 
aplicații: 
• Evenimente culturale – festivaluri, concerte, târguri, mitinguri;
• Construcții – alimentare utilaje, iluminare șantiere, echipamente de sudură, back-up;
• Domeniul militar – alimentare echipamente, iluminare, misiuni, exerciții militare planificate;
• Sectorul industrial – uzine, centrale, fabrici, depozite logistice;
• Aplicații critice – spitale, data center, situații de urgență, lanțuri de hipermarketuri;
Întreaga flotă de grupuri electrogene este Kohler SDMO, lucru ce garantează calitatea și fiabilitatea 
echipamentelor. Toate generatoarele disponibile pentru închiriere se aliniază la cele mai înalte 
standarde mondiale de insonorizare, consum de combustibil și de emisii de noxe.

DIVIZIA RENTAL
ÎNCHIRIERI GRUPURI ELECTROGENE

Experiența Best Tools Company în închirierea generatoarelor electrice este una bogată. 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 către client. Testarea cu load bank-ul din dotare este cea mai eficientă 
metodă de a verifica performanțele reale pe care generatoarele le pot atinge sau dacă există o 
avarie în sistem.

Asistență 24/7
Punem accent pe serviciul de asistență pentru întreaga perioadă de închiriere. În consecință, 
oferim soluții profesionale complete, pe lângă închirierea în sine: consultanță premergătoare 
pentru proiecte simple și speciale, transport, echipamente adiacente (cabluri, rezervoare de 
combustibil externe, panouri de distribuție, UPS-uri etc.) și suport tehnic permanent la locația 
finală, oriunde în țară și în țările din Europa de Est. Best Tools dispune de o flotă de 17 laboratoare 
Service mobile, gata oricând să intervină. Tehnicienii Best Tools sunt instruiți direct de către 
Kohler-SDMO, participând regulat la workshop-uri și traininguri în întreaga Europă.
Serviciul Best Tools de închirieri generatoare este disponibil în toată România și în țările 
din Estul Europei.

EXPERIENTÃ
SI MENTENANTÃ
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Best Tools Company, în colaborare cu KOHLER-SDMO, poate oferi soluții profesionale complete 
pentru orice necesitate legată de grupurile electrogene. Indiferent de magnitudinea proiectului, 
reprezentanții companiei asigură consultanță atât în privința alegerii și dimensionării 
echipamentelor, cât și a condițiilor speciale de finanțare, transport, punere în funcțiune etc. 
Experiența specialiștilor Best Tools în domeniu și strânsa colaborare cu departamentul de 
proiectare personalizată din cadrul KOHLER-SDMO, ne recomandă ca fiind un partener de 
încredere chiar și în cele mai dificile proiecte.

Data Center
Experiența în construirea de centre de date a companiei este în continuă expansiune. Crearea 
unui Data Center este un proces complex, dar dacă la baza sa se află o echipă bine pregătită care 
dispune de toate tehnologiile de ultimă generație necesare finalizării cu succes a unui asemenea 
proiect, rezultatul nu poate fi altul decât cel așteptat de către client. În plus, strânsa colaborare 
cu companii de prestigiu și cu experiență vastă în construirea de centre de date constituie un 
avantaj important. Best Tools Company este dealer exclusiv al companiei Kohler-SDMO, unul 
dintre cei mai importanți jucători în piața de centre de date. În același timp, strânsa colaborare cu 
producătorul italian Riello de surse UPS, o companie cu o istorie de peste 90 de ani, reprezintă un 
motiv în plus de încredere.

Best Tools Company distribuie în România gama completă de UPS-uri Riello. Riello Elettronica, parte 
a grupului Riello Industries, reprezintă un model italian pentru o companie globală. Marca Riello 
UPS este lider mondial în piața de surse neîntreruptibile de tensiune, inovând anual și stabilind noi 
standarde de calitate.
Producătorul italian oferă o gamă largă de echipamente, organizată în 22 de clase de surse 
neîntreruptibile de tensiune (UPS), bazate pe arhitecturi tehnologice de top. Riello deține două 
excelente centre de cercetare în Verona și Milano, dar și fabrici de talie mondială unde proiectează, 
dezvoltă și testează sursele neîntreruptibile de tensiune. Astfel, 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 neîntreruptibile de tensiune în Italia. În acest mod, 
producătorul poate menține un control direct asupra calității și standardelor de fiabilitate, urmărind 
întregul proces de fabricație, comercializare și post-comercializare, totul cu scopul de a eficientiza 
echipamentele produse. În procesul de îmbunătățire, Riello ia în calcul întotdeauna feedback-ul primit 
de la clienți.

RIELLO GROUP
SURSE NEÎNTRERUPTIBILE 

DE TENSIUNE

GRUPURI 
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Multe dintre echipamentele de curățenie pot fi adaptate și transformate în utilaje pentru 
dezinfecția spațiilor interioare și exterioare, prin simpla alimentare a acestora cu substanțele 
potrivite. Dar, în același timp, în gama Best Tools se regăsesc și echipamente dedicate acțiunilor 
de dezinfecție, dezinsecție și spălare cu presiune.
Nebulizatoarele și atomizoarele sunt concepute pentru activitățile tot mai dese de dezinfecție, 
dezinsecție și de reducere a prafului din spațiile exterioare, fiind astfel indinspensabile orașelor 
aglomerate și localităților industrializate.
Sistemele de spălare cu presiune din portofoliul Best Tools sunt împărțite în trei mari categorii. 
Cele portabile, ca un rucsac, sunt perfecte pentru spălarea cu presiune și dezinfecția spațiilor 
restrânse interioare și exterioare. Sistemele tractabile, proiectate ca remorci de mici dimensiuni, 
sunt ușor de transportat și spală cu presiune folosind apă fierbinte și aburi. Cea de a treia categorie 
este reprezentată de sistemele de spălare cu presiune ce pot fi montate în benele autoutilitarelor, 
fiind astfel eficiente în acțiuni ce presupun deplasări frecvente de la un punct de lucru la altul.

ECHIPAMENTE PENTRU 
DEZINFECTIE, DEZINSECTIE 
SI SPÃLARE CU PRESIUNE

Departamentul de echipamente de curățenie din cadrul Best Tools Company reprezintă în 
România și în țările învecinate un număr mare de producători internaționali, majoritatea din Italia. 
La fel ca și în celelalte departamente, furnizorii au fost selectați în baza principiilor companiei, 
fiind brand-uri cunoscute pentru echipamentele de curățenie de calitate superioară produse. 
Astfel, Best Tools distribuie:
• Mașini de măturat și spălat pardoseli marca RCM, cu sau fără om la bord. Acestea reprezintă o 
soluție ideală în mai multe aplicații industriale și stradale: Mall, fabrici, spitale, depozite, parcuri 
etc. 
• Aspiratoare industriale Mastervac. Datorită gamei largi de produse, aspiratoarele sunt capabile 
să satisfacă orice nevoie de aspirare din mediul industrial.
• Aspiratoare pentru aplicații grele Sibilia. Puternicele aspiratoare Sibilia sunt perfecte în 
următoarele industrii: prelucrarea metalelor, fabricarea cimentului, industria energetică, industria 
ambalajelor, a sticlei, cea alimentară, chimică, minerit, industria textilă etc. 
Best Tools Company distribuie, pe lângă echipamentele prezentate mai sus, aspiratoare 
profesionale, mașini profesionale de spălat mochete și echipamente industriale de spălat cu 
înaltă presiune. Printre furnizori se mai numără și ELSEA, SANTOEMMA, COMET, PTC.

ECHIPAMENTE DE CURÃTENIE
O GAMÃ COMPLETÃ DE MASINI SI UTILAJE DE 
CURÃTENIE PENTRU APLICATII INDUSTRIALE
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UTILAJE DE 
CONSTRUCTII

Departamentul care se ocupă cu distribuirea utilajelor de construcții este prezent în cadrul Best Tools 
Company încă de la înființare, de peste 15 ani. Experiența în domeniu este un fapt incontestabil, iar furnizorii 
reprezentați nu au nevoie de introducere:

PROBST
De mai bine de 50 de ani, PROBST se detașează ca o companie de vârf extrem de inovativă pe segmentul 
dezvoltării și producției utilajelor de montat și manipulat pavele. Compania germană iese în evidență prin 
deosebita atenție pe care o acordă fiecărui detaliu ce stă la baza calității echipamentelor produse.

CONTEC
De aproape două decenii, utilizarea echipamentelor pentru sablat, șlefuit, frezat sau polizat fabricate în 
Germania de Contec a însemnat pentru firmele de profil economisirea de timp și resurse financiare în 
operațiuni complexe. Echipamentele de frezat, sablat sau polizat 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 mică mecanizare: plăci de compactare 
simple și reversibile, maiuri compactoare, rulouri compactoare etc.

NORTON CLIPPER
Compania Norton Clipper este specializată în producția utilajelor de tăiat beton, asfalt și alte materiale dure, 
utilizănd tehnică diamantată. Best Tools distribuie în România gama completă de echipamente de tăiere 
produsă de compania cu o experiență de peste 80 de ani.

,

Cu o istorie bogată ce se întinde pe aproape un secol și datorită dorinței continue de a inova, Miller a ajuns 
cel mai important producător de aparate de sudură din lume. Best Tools Company distribuie în România toată 
gama de aparate a producătorului din Wisconsin, SUA:
• Surse MIG-MAG cu procese pe arc avansate până la 800A
• Surse TIG între 160A și 800A AC/DC
• Surse sudură sub strat de flux și automatizări complete
• Echipamente pentru tratament termic cu inducție
Echipamentele Miller sunt potrivite în orice tip de aplicație ce necesită sudură. Astfel, cu ajutorul aparatelor 
de sudură se pot executa lucrări în domenii precum cel petrochimic, naval, al instalațiilor, în confecționarea 
conductelor, fabricarea țevilor, domeniul minier, în reparații, industria alimentară, industria aerospațială, 
fabricarea cu precizie etc. 

MILLER ELECTRIC
LIDER MONDIAL ÎN PRODUCTIA DE 

ECHIPAMENTE PENTRU SUDURÃ
,



Suport tehnic
Consultanță, asigurare garanții, 
furnizare documentație completă, 
suport on-line și telefonic.

Contracte de întreținere
Best Tools pune la dispoziție contracte 
integrale de întreținere pentru toate 
echipamentele distribuite. Contractele 
includ inspecții periodice și intervenții 
în caz de avarii.

Training
La fiecare livrare, odată cu punerea 
în funcțiune, tehnicienii Best Tools 
asigură gratuit training cu personalul 
operator. De asemenea, sunt susținute 

sesiuni de perfecționare și specializare. 
În plus, anual, se organizează sesiuni 
de training pentru partenerii și 
clienții finali, pentru toate gamele 
de echipamente și utilaje importate, 
produse și distribuite.

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 
preventiv informațiile legate de piesele 
de schimb necesare. Astfel, întârzierile 
sunt eliminate din discuție. 

Acoperire națională
Intervențiile se pot realiza atât în laboratorul 
de service propriu, situat la sediul central 
din București, cât și oriunde în țară și în 
țările învecinate. Auto-laboratoarele de 
service, 17 la număr, sunt mereu pregătite 
să intervină pe întreg teritoriul țării. De 
asemenea, rețeaua de dealeri este în 
continuă expansiune, dezvoltându-se la 
nivel național.

Suport operativ
Best Tools Company asigură consultanță 
pentru proiecte atât în privința alegerii 
și dimensionării echipamentelor, cât și a 
condițiilor speciale de finanțare, transport, 
instalare și punere în funcțiune. 

Experiența Best Tools în serviciile post-vânzare este vastă. Aceasta a fost clădită prin diversitatea 
instalărilor și intervențiilor realizate de către departamentul Service. Astfel, oferim servicii de 
înaltă calitate, atât la sediul central din București, cât și prin intermediul laboratoarelor mobile, 
în număr de 17, dar și prin intermediul colegilor din teritoriu. Departamentul Service este dotat 
astfel încât să fie capabil să asigure orice tip de intervenție pentru toate echipamentele și utilajele 
comercializate.
Tehnicienii din cadrul Best Tools Company sunt pregătiți să facă față tuturor provocărilor, indiferent 
de echipamentul sau utilajul care necesită intervenție. Personalul din cadrul departamentului 
de service este instruit direct de către furnizorii Best Tools, participând regulat la traininguri 
organizate de producători în întreaga Europă. 
Alinierea departamentului Service la standardele impuse de producătorii premium pe care Best 
Tools îi reprezintă în România a fost o sarcină însușită. Acum, departamentul funcționează în 
concordanță cu cerințele stricte ale furnizorilor.

DEPARTAMENTUL DE SERVICE
SERVICII POST-VÂNZARE COMPLETE

SERVICII OFERITE



B.T. BEST TOOLS COMPANY SRL
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Domnesti – Ilfov – Romania – 077090

Tel.: (40-21) 318.36.87
Fax: (40-21) 318.36.89
vanzari@best-tools.ro

Urmărește Best Tools Company și pe: 

www.best-tools.ro
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