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STWÓRZ
SOBIE WARUNKI 
DO PRACY 
ZIMĄ

WSTĘP
NASZA ZIMA 
(NIE TAKA) ZŁA 

Współczesne tempo prac budowlanych wy-
maga zabezpieczenia możliwości pracy rów-
nież w zmiennych warunkach atmosferycz-
nych. Wynika to między innymi z wymogu 
pracy w określonej temperaturze przy wy-
korzystaniu konkretnych materiałów, a także 
– przede wszystkim – z niedogodnością dla 
pracowników.

Zimowa aura oraz niskie temperatury mogą 
skutkować przeróżnymi problemami na bu-
dowie, w tym opóźnieniami dla całej realizacji 
oraz dodatkowymi kosztami. Rozwiązaniem 
tego problemu jest możliwość wypożyczenia 
pełnej gamy sprzętu budowlanego, dedyko-
wanego pracom w niskich temperaturach. 
Podjęciu właściwej decyzji w wyborze sprzę-
tu z pewnością pomoże ten numer gazetki 
KILOUTOU, w której prezentujemy urządze-
nia idealne do wypożyczenia w tym sezonie 
(nagrzewnice, osuszacze i wentylatory) oraz 
wskazujemy na ich główne zalety. 

W naszej ofercie znajdą Państwo pełną gamę 
sprzętu przeznaczonego do prac w niskich 
temperaturach. Każdy ze sprzętów może-
my dostarczyć bezpośrednio na budowę. Na 
miejscu jesteśmy w stanie dokonać również 
wszelkich prac konserwacyjnych oraz ser-
wisowych. A co najważniejsze – w każdym 
przypadku doradzimy, jaki sprzęt warto wy-
pożyczyć, by praca w okresie zimowym poszła 
szybko, sprawnie i bez opóźnień.

Zachęcamy do kontaktu z najbliższą wypoży-
czalnią, w której nasi pracownicy udzielą Pań-
stwu wszelkich informacji. Dane kontaktowe 
do sektorów znajdują się na ostatniej stronie 
gazetki.

Z zimowymi pozdrowieniami,

Mirosław Błoniarz
Koordynator techniczny KILOUTOU
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PRAKTYCZNE ZALETY:
Profesjonalne wykonanie.
Możliwość wielostopniowej regulacji 
temperatury.
Wbudowany termostat dla utrzymania 
stałej temperatury.
Zabezpieczenie przed przegrzaniem 
zapewniające bezpieczeństwo użytko-
wania.
Ochrona termiczna silnika.
Kratka z przodu sterująca strumieniem 
powietrza.
Praktyczny uchwyt transportowy.

DANE TECHNICZNE:
Moc grzewcza: 5 do 15 kW
Przepływ powietrza: 1.293 m³/h
Moc przyłączeniowa: 400 V
Pobór prądu: 21,7 A
Przyłącze zasilania: wtyk 32 A
Norma ochrony: IPX 4
Wymiary dł. x szer. x wys.: 370 x 430 x 
555 mm
Waga: 14,5 kg

DANE TECHNICZNE:
Maks. wydajność osuszania / 24 h: 70 l
Przedział roboczy temperatury: 5°- 32°C
Przedział roboczy wilgotności: 
32 - 100 % RH
Ilość powietrza: 1000 m³/h
Zasada działania: osuszanie na zimno
Automatyczne odszranianie: gorącym 
gazem
Napięcie przyłączeniowe: 230V (50Hz)
Maks. pobór mocy: 1,27 kW
Zbiornik wody: 6 l
Poziom hałasu dB (A): 54
Długość: 450 mm
Szerokość: 510 mm
Wysokość: 720 mm
Ciężar: 39 kg

C15KWH – nagrzewnica elektryczna to kompaktowy grzejnik, do-
skonały do zastosowania w przemyśle, w budownictwie, w dużych po-
mieszczeniach jak i niewielkich magazynach. Urządzenie to ma bardzo 
dużą wydajność, co doskonale widać w osuszaniu obiektów podczas 
budowy. W przeciwieństwie do olejowych lub gazowych systemów 
grzewczych nadaje się do osuszania na budowie.

PRAKTYCZNE ZALETY:
Wyposażony w niebarwiące, w pełni ogumione kółka.
Wykonanie wózka jezdnego umożliwia łatwy transport.
Maksymalna ochrona przed pyłem i wilgocią wszystkich części elektrycznych.
Zorientowany na praktykę niemiecki design przemysłowy.
Możliwość ustawiania w kombinacji – jeszcze lepszy handling.
Konserwacja osuszacza TTK z serii S jeszcze nigdy nie była tak łatwa.

DES100 - dzięki swojemu
solidnemu wykończeniu 
stanowi optymalny osuszacz 
do różnorodnych zastosowań 
(pomieszczenie mieszkalne, 
warsztat).

C15KWH 
– nagrzewnica elektryczna, szara.

DES100
– osuszacz, żółty

ZIMA2020

*od 1 do 4 dni

ZIMA2020

*od 1 do 4 dni

od

46,00
PLN/dzień*

od

82,00
PLN/dzień*
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PRAKTYCZNE ZALETY:
Wytwarzają w 100% czyste ciepło, dlate-
go są bezpieczne dla zdrowia. Mają moż-
liwość podłączenia przewodów giętkich 
i doskonale sprawdzą się w ogrzewaniu 
pomieszczeń na wyższych kondygna-
cjach, namiotów lub hal. Możliwość pod-
łączenia termostatu pomieszczeniowego 
oraz opcjonalnie zewnętrzny zbiornik pa-
liwa. Dodatkowe akcesoria umożliwiają-
ce dostosowanie urządzeń do indywidu-
alnych potrzeb np. podgrzewacz paliwa, 
elementy systemu odprowadzania spa-
lin, pokrowiec przeciwdeszczowy. Wy-
trzymała konstrukcja. Wysokiej jakości 
komponenty zapewniają bezawaryjną 
pracę oraz efektywne działanie.
 

DANE TECHNICZNE:
Przepływ powietrza: 1550 m³/h
Moc: 20 kW
Zużycie paliwa: 1,67 kg/h
Pojemność zbiornika: 36 l
Zasilanie: 220-240/50-60 V/Hz
Temperatura wydmuchu: 93 °C
Moc silnika: 0,30kW
Czas pracy na zbiorniku: 19 h
Zużycie energii: 1,5 A
Wyłącznik fotokomórkowy: w standar-
dzie
Wymiary (dł. x sz. x wys.): 1200 x 400 x 
530 m
Waga netto / brutto: 33 / 37 kg 

DANE TECHNICZNE:
Linia: CED
Moc grzewcza: 
29 kW 99300 Btu/h 25000 kcal/h
Regulacja mocy: brak
Przepływ powietrza: 800 m³/h
Termostat pomieszczeniowy: opcjonalny 
zewnętrzny
Typ opcjonalnego termostatu: TH-5
Paliwo: olej napędowy/opałowy
Zużycie paliwa: 2,3 kg/h
Szerokość 60 cm
Głębokość / długość: 107,5 cm
Wysokość: 48 cm

CID 390 – nagrzewnice olejowe (z odprowadzaniem spalin)  – są 
idealnym rozwiązaniem do ogrzewania pomieszczeń zamkniętych (hal 
produkcyjnych, magazynów, obiektów rolniczych, myjni, warsztatów, 
namiotów).

CHA 180 - nagrzewnice olejowe (bez odprowadzenia spalin) – są 
idealnym rozwiązaniem do ogrzewania warsztatów, garaży i pomiesz-
czeń magazynowych.

PRAKTYCZNE ZALETY:
Mobilność, łatwa obsługa, szybka instalacja, niskie koszty eksploatacji.
Prosta instalacja i szybkie efekty w postaci natychmiastowego wzrostu 
temperatury. Wygodne koła i uchwyty umożliwiające łatwy transport.
Bardzo wytrzymała, odporna na uszkodzenia obudowa. Opcjonalnie 
można podłączyć termostat pomieszczeniowy, mechaniczny lub elek-
troniczny zapewniający ekonomiczne spalanie i lepszą kontrolę kosztów 
ogrzewania. Silnik z zabezpieczeniem termicznym. Elektroniczna kon-
trolka płomienia. Dwa filtry oleju: filtr zbiornika oleju oraz filtr ssania.
Komora spalania wykonana ze stali nierdzewnej. Nowy triak – w przy-
padku spięcia na żarniku tylko bezpiecznik ulega uszkodzeniu.

CID 390
– nagrzewnica olejowa 
z odprowadzeniem spalin.

CHA 180
– nagrzewnica olejowa bez odprowadzenia spalin.

ZIMA2020

*od 1 do 4 dni

ZIMA2020

*od 1 do 4 dni

od

93,00
PLN/dzień*

od

82,00
PLN/dzień*
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DANE TECHNICZNE:
Max. wydajność: 29 / 43 kW
99 300 / 146 900 Btu/h
25 000 / 37 000 Kcal/h
Metraż ogrzewanej powierzchni: 25 m²
Paliwo: olej opałowy / napędowy
Zużycie paliwa: 2,3 / 3,37 kg/h
Pojemność zbiornika paliwa: 60 l
Czas pracy na pełnym zbiorniku: 21 lub 
14 h – w zależności od mocy 
Regulacja termostatem: możliwa (opcjo-
nalnie)
Pobór prądu: 190 W
Napięcie zasilania: 230 V / 50 Hz
Prąd znamionowy: 0,7 A
Wymiary opakowania (dł. x sz. x wys.): 
710 x 970 x 990 mm
Waga netto / brutto: 69/85 kg

DANE TECHNICZNE:
Przepływ powietrza 6.600 m³/h
Zasilanie: 220 – 240/50 V/Hz 
Wymiary urządzenia: 690 x 200 x 675 
mm
Prędkość wentylatora: 3
Pobór mocy: 98/100/107 W
Średnica wentylatora: 50 cm 
Rodzaj wentylatora: 50 cm

INF350 XL91 – Promiennik ciepła (olejowy) – emitowane ciepło 
pada bezpośrednio na ludzi i powierzchnie. W przeciwieństwie do tra-
dycyjnych nagrzewnic promienniki na podczerwienie nie tracą energii 
na ogrzanie powietrza.

PRAKTYCZNE ZALETY:
Ciepło promieniowania. Brak strumienia powietrza. 
Wentylacja końcowa. Wskaźnik poziomu oleju. Filtr 
w pompie oleju, filtr ssania oraz filtr na wlewie nie-
zastąpione w sytuacjach ogrzewania wyznaczonej 
strefy na dużej przestrzeni. Sprawdzi się w sytu-
acjach rozmrażania zamarzniętych przedmiotów. 
Wskaźnik poziomu oleju umożliwia kontrolę urzą-
dzenia przed i w trakcie pracy. Możliwość zainstalo-
wania termostatu.

PRAKTYCZNE ZALETY:
Skutecznie usuwają nieprzyjemne zapachy, szkodliwe gazy lub nadmiar 
wilgoci. Urządzenia przenośne, nie wymagają stałej instalacji, dosto-
sowane do wielu miejsc w zależności od naszych potrzeb. Regulowany 
strumień nadmuchu, trzystopniowa regulacja prędkości wentylatora 
(rotacja w pionie, jak i w poziomie). Trwała i wytrzymała konstrukcja.
Wytrzymała obudowa malowana proszkowo pozwala na jego wyko-
rzystanie nawet w bardzo wymagających warunkach pracy, zwłaszcza 
w branży rolniczej.

VEN17K - profesjonalne wentylatory zapewniają sku-
teczną cyrkulację powietrza w restauracjach, namio-
tach, kuchniach oraz wielu innych pomieszczeniach ho-
telowych i magazynowych. 

INF350 
Promiennik ciepła 
(olejowy) 

VEN17K
wentylator  
przemysłowy

ZIMA2020

*od 1 do 4 dni

ZIMA2020

*od 1 do 4 dni

od

46,00
PLN/dzień*

od

72,00
PLN/dzień*



6

NA BUDOWIE CZAS 
TO PIENIĄDZ
Co łączy pierwsze, powstałe około 2,5 mln 
lat temu narzędzia, z agregatem prądo-
twórczym 15kva 230/400 v? Zarówno pre-
historyczne otoczaki, pięściaki czy odłupki jak 
i współczesne urządzenia powstały w tym 
samym celu - by na różne sposoby ułatwiać 
ludziom życie. W porównaniu do Prehistorii, 
dziś praca może być zdecydowanie prostsza 
i wiązać się z dodatkowymi korzyściami. Roz-
wój to ułatwienie, które idzie w parze z – jakże 
by inaczej – oszczędnością pieniędzy.

Jak oszczędzać pieniądze, a nie je tracić?
Dobrze zorganizowana budowa to maszyna, 
która musi działać, niezależnie od warunków. 
Gdy któryś element nawali – pojawiają się 
 

problemy. Wśród tych głównych wymie-
nić należy brak odpowiednich narzędzi oraz 
zmienne warunki atmosferyczne, szczegól-
nie w obecnym okresie zimowym. Czasowe 
wstrzymanie prac wiąże się z zastojem całej 
budowy – zarówno inwestycji, jak i ekipy. Jed-
no zdarzenie pociąga za sobą kolejne – dlate-
go warto zainwestować w niezawodny sprzęt, 
dzięki któremu unikniemy niepotrzebnych 
opóźnień i dodatkowych kosztów.
Jak oszczędzać? Tutaj odpowiedź jest zde-
cydowanie prostsza – „nie kupuj tego, co 
możesz wypożyczyć, a co przyda Ci się tyl-
ko na chwilę”. Żyjemy w zdecydowanie cie-
kawszych czasach, w których po pierwsze 
– mamy możliwość tego typu „subskrypcji”,  
a po drugie - narzędzia nie tylko ułatwiają 

Opis: Przeznaczony do składowania i we-
wnętrznej dystrybucji oleju napędowego 
wszędzie tam, gdzie używane są pojazdy  
z silnikami wysokoprężnymi (samochody, ma-
szyny rolnicze itp.).
Wyróżniki: Urządzenie zaprojektowano tak, 
by maksymalnie ograniczyć jakąkolwiek po-
trzebę zabiegów konserwacyjnych w trak-
cie eksploatacji. Wydajność pompy to 79 l/
minutę. Obsługę ułatwia wąż dystrybucyj-
ny o długości 6 m, automatyczny nalewak 
oraz wskaźnik poziomu oleju napędowego 
Watchman Sonic Plus (umożliwiający zdal-
ne monitorowanie poziomu cieczy w zbiorni-
ku). KINGSPAN 2500 l posiada aż 10-letnią 
gwarancję na szczelność oraz bardzo szeroki 
zakres dodatkowych udogodnień, takich jak: 
system dystrybucyjny rejestrujący ilość wy-
danego paliwa dla poszczególnych użytkow-
ników lub pojazdów, autoryzację dostępu (np. 
kierowca/pojazd, kierownik/pracownik itp.) 
czy możliwość kontroli lokalizacji zbiornika 
dzięki modułowi GPS. 

pracę, ale również przekładają się na kon-
kretne oszczędności. Wypożyczyć można 
wszystko – a poniższe zestawienie jest tego 
najlepszym potwierdzeniem.

Cena za wypożyczenie: 

7500PLN* 
netto 6700PLN* 

netto
6000PLN* 

netto
od 1 do 4 dni od 5 do 10 dni od 11 dni

Pojemnik dwupłaszczowy na paliwo 
KINGSPAN FuelMaster® 2500 l

Każdy z opisywanych sprzętów można zamówić z odbiorem 
własnym lub dostawą na wskazany adres. W razie chęci 
skorzystania z usługi, lub w razie jakichkolwiek pytań zwią-
zanych z wypożyczeniem, zachęcamy do kontaktu z biurem 
obsługi klienta KILOUTOU. Dane kontaktowe znajdują się 
na ostatniej stronie naszej gazetki.
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Opis: Sprzęt, który sprawdzi się zarówno  
w przypadku awarii sieci stacjonarnej, jak  
i w miejscach, w których brakuje innych źródeł 
energii. 
Wyróżniki: Główny wyróżnik to małe gaba-
ryty w stosunku do oferowanej mocy urzą-
dzenia. Na uwagę zasługuje również: silnik 
o mocy 24 KM, rozruch elektryczny, zabez-
pieczenie różnicowo-prądowe, stabilizacja 
napięcia (AVR) oraz gniazda 230 / 400 V. 
Spalanie 5 l na godzinę przy zbiorniku o po-
jemności 20 litrów.

Opis: Po każdej pracy przychodzi czas na 
sprzątanie, a z miniładowarką Bobcat będzie 
to zdecydowanie szybsze i prostsze. W wersji 
z zamiatarką urządzenie zamiata, zbiera i wy-
rzuca śmieci i zanieczyszczenia, przez co ide-
alnie sprawdzi się w przypadku prac na ze-
wnątrz (parkingi, chodniki, place budowy), jak 
i wewnątrz budynków (galerie handlowe, lot-
niska, inne miejsca użyteczności publicznej).
Wyróżniki: Możliwość czyszczenia i zamia-
tania zarówno podczas jazdy do przodu, jak 
i wstecz. Urządzenie może być wykorzystane 
również do równomiernego rozsypywania 
materiału. Urządzenie jest wielofunkcyjne 
– poza zamiatarkami, możliwość montażu 
również łyżki, wideł lub wiertnicy. Na uwagę 
zasługują wysokiej jakości szczotki o długiej 
żywotności, dostępne w wersjach plastikowej, 
stalowej lub mieszanej.
Cena za wypożyczenie: 

Bobcat: Kod: BOB553

Zamiatarka: Bal743

Cena za wypożyczenie: 

18600PLN* 
netto

34600PLN* 
netto

18100PLN* 
netto

16700PLN* 
netto

31100PLN* 
netto

16200PLN* 
netto

15000PLN* 
netto

27900PLN* 
netto

14500PLN* 
netto

od 1 do 4 dni

od 1 do 4 dni

od 1 do 4 dni

od 5 do 10 dni

od 5 do 10 dni

od 5 do 10 dni

od 11 dni

od 11 dni

od 11 dni

Agregat prądotwórczy 
15kva 230/400 v

Miniładowarka 
BOBCAT BC-7138898 

Dzięki współpracy z Wypożyczalnią KILOUTOU zawsze otrzy-
muję „skrojone na miarę” rozwiązania w zakresie sprzętu, któ-
rego potrzebuję. Ich wsparcie pozwala mi zaoszczędzić czas 
i daje komfort zarządzania budową w sposób, który jest dla 
mnie optymalny.

Marek Rapacz, 
Prezes Zarządu WELDBUD 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

OPINIA NASZEGO KLIENTA
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MIASTO BYDBY-
BYDGOSZCZ
BYDGOSZCZ
GDAŃSK
GDAŃSK
GDYNIA
JAWOR
KIELCE
KRAKÓW
KRAKÓW
LUBLIN
ŁÓDŹ
ŁÓDŹ
ŁÓDŹ
MYSŁOWICE
PIEKARY ŚL.
POZNAŃ
POZNAŃ
POZNAŃ
POZNAŃ
RZESZÓW
RZESZÓW
SZCZECIN
SZCZECIN
SZCZECIN
TORUŃ
WARSZAWA
WARSZAWA
WARSZAWA
WARSZAWA
WROCŁAW
WROCŁAW
WROCŁAW
WROCŁAW
ZABRZE

ADRES 

ul. Łęczycka 6, 85-737 Bydgoszcz

ul. Zielona 14, 86-005 Zielonka

ul. Załogowa 6, 80-557 Gdańsk

ul. Kartuska 464, 80-298 Gdańsk

ul. Hutnicza 25 A, 81-061 Gdynia

ul. Cukrownicza 33, 59-400 Jawor

ul. 1 Maja 191, 25-646 Kielce

ul. Skośna 22, 30-383 Kraków

ul. Cholerzyn 467, 32-060 Liszki

ul. Janowska 52, 20-509 Lublin

ul. Brzezińska 236, 92-703 Łódź

ul. Szparagowa 4, 91-205 Łódź

ul. Rokicińska 142 L, 92-412 Łódź

ul. Katowicka 72, 41-406 Mysłowice

ul. Podmiejska 39A, 41-940 Piekary Śląskie

ul. Przemysłowa 4, 62-052 Komorniki

ul. Naramowicka 225, 61-611 Poznań

ul. Wichrowa 28, 60-449 Poznań

ul. Bodawska 9, 61-309 Poznań

ul. Świlcza 815, 36-072 Świlcza

ul. Zaczernie 982 A, 36-062 Rzeszów

ul. Piskorskiego 4, 70-809 Szczecin

ul. Ściegiennego 39, 70-354 Szczecin

ul. Olszynki Grochowskiej 22, 70-790 Szczecin

ul. Bema 7/9, 87-100 Toruń

ul. Radzymińska 322, 05-091 Ząbki

ul. Warszawska 93, 05-082 Stare Babice

ul. Maciejki 12, 02-181 Warszawa

ul. Sokołowska 15, 05-806 Sokołów

ul. Bolesława Krzywoustego 82-86, 51-166 Wrocław

ul. Tyniecka 11, 52-407 Wrocław

ul. Kwiatkowskiego 15, 52-326 Wrocław

ul. Bardzka 60, 50-517 Wrocław

ul. Hagera 17, 41-800 Zabrze

TELEFON

603 553 556

52 349 46 42

58 343 21 91

58 682 31 22

58 661 20 05

663 050 005

41 342 70 27

12 340 94 26

12 340 94 26

81 746 14 23

42 641 64 64

42 231 50 78

46 250 32 03

32 291 00 40

666 833 333

66 839 94 00

62 824 28 37

602 662 441

724 860 003

17 860 06 45

666 833 333

91 464 51 05

601 376 228

91 431 36 95

56 652 85 97

22 42 40 151

22 73 32 330

22 88 63 550

22 846 00 01

72 325 51 62

607 839 102

71 364 85 02

72 781 55 80

32 376 41 65

E-MAIL

bydgoszcz-leczycka@kiloutou.pl

bydgoszcz-bialeblota@kiloutou.pl

gdansk-letnica@kiloutou.pl

gdansk-kartuska@kiloutou.pl

gdynia-hutnicza@kiloutou.pl

jawor-mercedes@kiloutou.pl

kielce-piaski@kiloutou.pl

krakow-ruczaj@kiloutou.pl

krakow-balice@kiloutou.pl

lublin-janowska@kiloutou.pl

lodz-brzezinska@kiloutou.pl

lodz-teofilow@kiloutou.pl

lodz-widzew@kiloutou.pl

myslowice-katowicka@kiloutou.pl

piekary-slaskie@kiloutou.pl

komorniki@kiloutou.pl

poznan-naramowice@kiloutou.pl

poznan-wichrowa@kiloutou.pl

poznan-szczepankowo@kiloutou.pl

rzeszow-swilcza@kiloutou.pl

rzeszow-zaczernie@kiloutou.pl

szczecin-piskorskiego@kiloutou.pl

szczecin-turzyn@kiloutou.pl

szczecin-kijewo@kiloutou.pl

torun-bema@kiloutou.pl

warszawa-zabki@kiloutou.pl

warszawa-lubiczow@kiloutou.pl

warszawa-okecie@kiloutou.pl

warszawa-sokolow@kiloutou.pl

wroclaw-psiepole@kiloutou.pl

wroclaw-osobowice@kiloutou.pl

wroclaw-bielany@kiloutou.pl

wroclaw-tarnogaj@kiloutou.pl

zabrze-hagera@kiloutou.pl

NASZE ODDZIAŁY Zadzwoń do Centrali: 42 672 61 02

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej gazetce promocyjnej mają charakter informacyjny na dany rok kalendarzowy i nie stanowią oferty  
w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Informacja skierowana jest zarówno do osób nieprowadzących działalności gospodarczej, do dużych jak 
i małych przedsiębiorców. Zamieszczone zdjęcia sprzętów oraz szczegółowa specyfikacja techniczna mają charakter poglądowy i mogą różnić się 
od sprzętów wynajmowanych w ramach konkretnej umowy najmu. Podane ceny są cenami maksymalnymi na datę druku i mogą ulec zmianie. Ceny  
wyrażone są w złotych polskich netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wymaganej wysokości, a także nie obejmują kosztów dostawy oraz 
akcesoriów. Kiloutou Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do pomyłek oraz błędów w druku.  Pełna informacja  dostępna jest na stronie https://
www.kiloutou.pl/. 

KILOUTOU POLSKA Sp. z o.o. Centrala Łódź, ul. Rokicińska 142Z, 92-412 Łódź


