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NA CO WARTO ZWRÓCIĆ 
UWAGĘ PRZY WYBORZE 
ELEKTRONARZĘDZI? 

Rozmaitość działań z zakresu budownictwa i nie 
tylko, często wymaga wykorzystania wielu  spe-
cjalistycznych elektronarzędzi. Często pojawia 
się dylemat, jaki sprzęt będzie najlepiej dostoso-
wany do potrzeb wykonywanego zadania.  Jaką 
wybrać markę, rodzaj, moc, zasilanie sieciowe 
czy akumulatorowe, koszty serwisowe, składo-
wanie oraz cenę  – to najczęstsze nurtujące nas 
kwestie. Spróbujemy pokrótce odpowiedzieć na 
te wszystkie pytania.

Jakiego producenta wybrać przy wyborze 
urządzenia?
Na rynku znajdziemy wielu producentów elektro-
narzędzi. Ilu użytkowników tyle opinii na temat 
producenta. Wypożyczalnia Kiloutou w swo-
im parku maszynowym posiada najlepszych 
i sprawdzonych producentów elektronarzędzi, 
np. Hilti, Milwaukee, Bosch.  Zależy nam na tym, 
żeby klient wykonał swoje zadanie precyzyjnie, 
bezpiecznie i z jak najmniejszym nakładem siły.

Elektronarzędzia akumulatorowe  
czy sieciowe?
Zapewne wielu z Was wybierze elektronarzędzia 
sieciowe, ze względu na większą moc. Nowo-
czesne akumulatory charakteryzują się bardzo 
dużą wydajnością i często przewyższają moc 
narzędzi sieciowych. Zanim się zdecydujesz na 
wybór to rozważ pierwszą i podstawową kwe-
stię. Jeżeli w zasięgu nie masz dostępu do żad-
nego przyłącza do sieci elektrycznej, albo istnie-
ją ograniczone możliwości manewru, to kabel 
sieciowy stworzy dodatkowy problem. Przewód 
elektryczny, często zwiększa ryzyko potknięcia 
się o niego, w rezultacie obniżając nasz komfort 
pracy.  Ważną kwestią jest to, że sprzęt akumu-
latorowy jest bezpieczniejszy od elektronarzędzi 
sieciowych podczas prac w trudnych warunkach 
otoczenia. Duża wilgotność powietrza lub praca 

WYWIAD
Z EKSPERTEM

NAJWIĘKSZYM KOSZTEM
UŻYTKOWANIA SPRZĘTU
JEST NIEUŻYWANIE NARZĘDZIA

WYNAJMIJ. WYKONAJ ZADANIE,
ZWRÓĆ i CIESZ SIĘ EFEKTAMI
SWOJEJ PRACY

w pobliżu zbiorników wodnych to zwiększone ry-
zyko porażenia prądem.

Co z serwisem urządzeń?
Każde urządzenie wymaga odpowiedniego trak-
towania. Intensywnie użytkowany sprzęt, żeby 
wyglądał jak nowy, wymaga systematycznej 
konserwacji. Kluczowe jest zachowanie czystości 
oraz odpowiedni dobór akcesoriów i użytkowa-
nie danego elektronarzędzia zgodnie z przezna-
czeniem. 

Ile to wszystko będzie mnie kosztować?
Największym kosztem jest nieużywanie narzę-
dzia. Wynajmij, wykonaj zadanie, zwróć i ciesz się 
efektami swojej pracy. Parafrazując najsłynniej-
szą reklamę w Polsce - wyłączamy wysokie ceny. 
Zapraszamy do KILOUTOU. 

Gdzie mogę wynająć elektronarzędzia?
Zachęcam do kontaktu z najbliższą wypożyczal-
nią KILOUTOU, w której nasi fachowi doradcy 
dobiorą odpowiednie narzędzie wraz z akceso-
riami. Dane kontaktowe do sektorów znajdują 
się na ostatniej stronie gazetki. Serdecznie za-
praszamy.

Marcin Sofij 
Dyrektor Regionalny w KILOUTOU
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Szlifierka kątowa Milwaukee to akumulatorowe 
urządzenie dedykowane do cięcia i szlifowania 
metalu

Wkrętarko-wiertarka Milwau-
kee to akumulatorowe urzą-
dzenie dedykowane do prac 
w warsztatach, budownictwie 
i przemyśle ciężkim

SPECYFIKA URZĄDZEŃ AKUMULATOROWYCH MILWAUKEE 

Nasza oferta to najszersza w branży gama narzędzi 
akumulatorowych. Dostarczamy ponad 200 produk-
tów w systemie M18™ (18V), ponad 80 produktów 
w systemie M12™ (12V) oraz przeszło 4000 narzędzi 
ręcznych i akcesoriów, w tym produkty do transpor-
towania oraz przechowywania narzędzi. Dodatko-
wo w tym roku chcemy rozszerzyć portfolio narzędzi 
ręcznych o prawie 500 produktów. Naszą najnowszą 
platformą są narzędzia serii MX FUEL™, którą zapre-
zentowaliśmy w zeszłym roku. W ciągu 5 lat chcemy 
ją rozszerzyć o ponad 100 produktów i mamy am-
bicje zastąpienia wielu narzędzi spalinowych oraz 
średniej wielkości urządzeń tradycyjnych na rynku. 
Dużą zaletą marki Milwaukee jest różnorodność na-
rzędzi dostosowanych do jednego typu akumulatora 
w systemie 18V i 12V. Kolejnym argumentem na ko-
rzyść takich urządzeń jest ich moc i wciąż wydłużony 

czas pracy. Urządzenia akumulatorowe jeszcze kilka lat 
temu nie były w stanie konkurować mocą do urządzeń 
sieciowych. W chwili obecnej praktycznie każde urzą-
dzenie akumulatorowe jest tak samo wydajne w kon-
tekście mocy co narzędzie sieciowe. Narzędzia akumu-
latorowe Milwaukee nadawać się będą do każdego typu 
prac wykończeniowych, stolarskich, specjalistycznych 
etc. spotykanych na budowie. Ich trwałość i niezawod-
ność zadowoli każdego użytkownika od domowego maj-
sterkowicza po doświadczonych pracowników szukają-
cych najlepszych i niezawodnych urządzeń.

Konrad Marciniak
Sales Manager Milwaukee PL

SZLIFIERKA KĄTOWA 
model M18 CAG125XPDB-502X

WKRĘTARKO-WIERTARKA
Z UDAREM 
model M18 ONEPD2-502X

ZASTOSOWANIE:
• Prace naprawcze  

i wykończeniowe
• Przemysł motoryzacyjny
• Szeroko pojęte prace budowlane

ZASTOSOWANIE:
• Prace naprawcze i wykończeniowe
• Przemysł motoryzacyjny
• Szeroko pojęte prace budowlane
• Przemysł hydrauliczny 

DANE TECHNICZNE:
• Średnica tarczy 125 mm
• Prędkość bez obciążenia 8500 obr/min
• Masa narzędzia 2,7 kg
• Pojemność akumulatora 5,0 Ah

DANE TECHNICZNE:
• Maks. moment obrotowy  

300 Nm
• Masa narzędzia 1,8 kg
• Pojemność akumulatora 5,0 Ah
• Uchwyt narzędzia ½” kwadra-

towy

W ZESTAWIE:
• 2x akumulatory M18 B5
• Ładowarka M12-18 FC
• Walizka

W ZESTAWIE:
• 2x akumulatory M18 B5
• Ładowarka M12-18 FC
• Walizka

JUŻ od

51,50
PLN/dzień*

TERAZ W PROMOCJI

JUŻ od

28,00
PLN/dzień*

TERAZ W PROMOCJI
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ZASTOSOWANIE:
• Mocowanie drewna i różnego rodzaju blach 

do betonu, muru z bloczków wapienno-pia-
skowych lub stali

• Mocowanie kantówek 2x4 do betonu
• Mocowanie folii drenażowych i membran do 

konstrukcji z betonu lub z bloczków CMU
• Mocowanie ścian obwodowych, uchwytów 

kompensacyjnych do stali i betonu

ZASTOSOWANIE:
• Ręczne wiercenie na mokro w celu osadzania 

wielkośrednicowych kotew i prętów zbroje-
niowych

• Ręczne wiercenie na sucho w murze rur insta-
lacyjnych i wodno - kanalizacyjnych, grzew-
czych i klimatyzacyjnych

• Mocowanie kominów i pieców, balustrad 
i barier

• Wiercenie ze statywu na mokro przepustów 
w betonie, korytek kablowych i przewodów

DANE TECHNICZNE:
• Wymiary (dł. x szer. wys.) 486 x 72 x 180 mm
• Masa narzędzia 3,64 kg
• Długość elementu mocującego 14 - 72 mm
• Rodzaj nabojów 6,8/11 M10
• Moc maksymalna 325 J

OSPRZĘT:
• Gwoździe X-U MX i X-C MX
• Naboje 6,8/11 M10

OSPRZĘT:
• Wiertło koronowe

DANE TECHNICZNE:
• Wymiary (dł. x szer. wys.) 516 x 129 x 159 mm
• Masa narzędzia 8,35 kg
• Zakres średnic 8 - 162 mm
• 3 biegi: 1: 840 obr./min; 2: 1640 obr./min;  

3: 3070 obr./min
• Materiał podłoża: beton, żelbeton, asfalt, 

kamień

Osadzak automatyczny Hilti do zastosowania w betonie i stali, de-
dykowany do przyspieszenia prac ogólnobudowlanych, elektrycz-
nych i mechanicznych

Korzystając z elektronarzędzi Hilti wyposażonych w innowacyj-
ne rozwiązania i systemy takie jak ATC (aktywna kontrola mo-
mentu obrotowego), AVR (aktywny system tłumienia wibracji) 
czy Smart Power (elektroniczne zarządzanie mocą), wykonasz 
swoje zadanie szybciej, bezpieczniej i z mniejszym nakładem 
siły. Znajdziesz je w naszych wypożyczalniach!

Uniwersalna wiertnica diamentowa Hilti do wiercenia z „ręki”  
lub statywu, w zakresie średnic 8 - 162 mm

Osadzak automatyczny
model DX-5

Wiertnica diamentowa
model DD-150 U

JUŻ od

43,50
PLN/dzień*

TERAZ W PROMOCJI

JUŻ od

67,00
PLN/dzień*

TERAZ W PROMOCJI

ZWIĘKSZAJ
PRODUKTYWNOŚĆ
WYKONYWANEJ PRACY
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Wiertnica 
diamentowa
model MXF DCD150-601C KIT

Pilarka ręczna
model M18 BLCS66-502X 

ZASTOSOWANIE:
• Wiercenie bez statywu do maksymalnej średnicy 

152mm, dzięki podwójnemu zabezpieczeniu użyt-
kownika przed niekontrolowanym obrotem

• Do zastosowania na sucho i na mokro przy 
pracach instalacyjnych, konserwatorskich, prze-
wiertach w trudno dostępnych miejscach, bez 
dostępu do sieci 220V

• Mocowanie kominów i pieców, balustrad i barier
• Wiercenie w betonie na sucho i mokro ze staty-

wem przepustów, balustrad i przewodów

ZASTOSOWANIE:
• Szeroko pojęte prace stolarskie

DANE TECHNICZNE:
• Średnica tarczy 190 mm
• Maks. gł. cięcia przy 45° 48 mm
• Maks. gł. cięcia przy 90° 66 mm
• Masa narzędzia 4,0 kg
• Pojemność akumulatora 5,0 Ah

W ZESTAWIE:
• 2x akumulatory M18 B5
• Ładowarka M12-18 FC
• Walizka

W ZESTAWIE:
• 2x akumulatory MXFCP406
• Ładowarka MXF C
• Walizka

DANE TECHNICZNE:
• Maksymalna średnica wiertła: 152 mm
• Masa narzędzia 12,4 kg
• 2 biegi: 1: 800 obr./min; 2: 1600 obr./min;
• Materiał podłoża: beton, żelbeton, asfalt, kamień

Akumulatorowa wiertnica diamentowa do betonu 
do wiercenia z maksymalną średnicą 152 mm

Pilarka tarczowa Milwaukee to akumulatorowe urządzenie 
dedykowane do cięcia drewna i tworzyw sztucznych

JUŻ od

47,50
PLN/dzień*

TERAZ W PROMOCJI

JUŻ od

95,00
PLN/dzień*

TERAZ W PROMOCJI
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Szlifierka kątowa 
model AG 125-19SE

Szlifierka do betonu  
model DG 150

Wydajna szlifierka kątowa 1900 W do 
cięcia i szlifowania metalu. Wyposa-
żona w regulację prędkości, do tarcz 
o średnicy maks. 125 mm

Szlifierka do betonu, do szlifowania przy dużych obciążeniach, do 
gradowania betonu oraz usuwania farb i powłok z tarczą diamen-
tową o średnicy 150 mm

JUŻ od

75,00
PLN/dzień*

TERAZ W PROMOCJI

DANE TECHNICZNE:
• Średnica tarczy: max 125 mm
• Masa narzędzia: 2,5 kg
• 6 biegów: 1: 2800 obr./min; 2: 4300 obr./min; 

3: 5800 obr./min; 4: 7300 obr./min;  
5: 8800 obr./min; 6: 11500 obr./min

• Włącznik stale włączony

ZASTOSOWANIE:
• Szlifowanie powierzchni betonu, zaprawy 

i płytek
• Usuwanie farb i klejów z powierzchni betonu

DANE TECHNICZNE:
• Średnica tarczy: max 150 mm
• Masa narzędzia: 4,1 kg
• 1 bieg: 6600 obr./min
• włącznik stale włączony
• Materiał podłoża: beton, powłoki klejone 

i epoksydowe, cement

Kiloutou od 6 lat zaopatruje nas w elektronarzędzia. Korzysta-
my z różnego rodzaju sprzętu począwszy od: wiertarek, mło-
towiertarek, młotów wyburzeniowych, oraz innych profesjo-
nalnych narzędzi. Kiloutou oferuje sprzęt sprawdzony i pewny, 
który ułatwia wykonanie każdej pracy. Wypożyczane urządze-
nia są bardzo wysokiej jakości. 

PHU POLBUD PLUS

OPINIA NASZEGO KLIENTA

ZASTOSOWANIE:
• Cięcie i szlifowanie stali oraz materiałów mineralnych
• Cięcie i szlifowanie zgrubne i dokładne metali i podłoży 

mineralnych
• Usuwanie powłok na cemencie i jastrychu
• Renowacja fug mineralnych
• Usuwanie powłok na cemencie i jastrychu
• Renowacja fug

OSPRZĘT:
• Tarcza diamentowa
• Tarcza korundowa
• Tarcza wieńcowa

OSPRZĘT:
• Tarcza wieńcowa diamentowa

JUŻ od

18,00
PLN/dzień*

TERAZ W PROMOCJI
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Szlifierka kątowa 
model AG 230-24D 

Wiertnica diamentowa
model DD-250

ZASTOSOWANIE:
• Wiercenie perforacyjne pod przepusty, przewody wentyla-

cyjne i kable
• Wiercenie rdzeniowe otworów pod przyłącza, w sufitach, 

ścianach i podłogach bez udary i drgań

DANE TECHNICZNE:
• Wymiary (dł. x szer. x wys.) 630 x 190 x 215 mm
• Masa narzędzia 15,3 kg
• Zakres średnic 12 - 450 mm
• 4 biegi: 1: 240 obr./min; 2: 580 obr./min;  

3: 1160 obr./min; 4: 2220 obr./min
• Materiał podłoża: beton

Wiertnica diamentowa Hilti do dużych obciążeń w zakresie 
średnic 12 - 450 mm JUŻ od

103,50
PLN/dzień*

TERAZ W PROMOCJI

ZASTOSOWANIE:
• Cięcie i szlifowanie stali i innych metali
• Cięcie betonu
• Wycinanie bruzd w betonie i cegle

DANE TECHNICZNE:
• Średnica tarczy: max 230 mm
• Masa narzędzia: 6,5 kg
• 1 bieg: 6500 obr./min
• Wyłącznik bezpieczeństwa

Szlifierka kątowa 2400 W z wyłącznikiem bezpieczeństwa, 
do cięcia i szlifowania metalu oraz betonu do tarcz o średnicy 
maks. 230 mm

JUŻ od

23,00
PLN/dzień*

TERAZ W PROMOCJI

OSPRZĘT:
• Tarcza diamentowa
• Tarcza korundowa

OSPRZĘT:
• Wiertło koronowe
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KILOUTOU POLSKA Sp. z o.o. Centrala Łódź, ul. Rokicińska 142Z, 92-412 Łódź

NASZE ODDZIAŁY

GDZIE MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z PROMOCJI?

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 ro-
zumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Informacja skierowana jest zarówno do osób nieprowadzących działalności gospodarczej, do dużych jak i ma-
łych 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/.  

BYDGOSZCZ - Białe Błota ul. Zielona 14, Zielonka, 86-005 Białe Błota 52 349 46 42 bydgoszcz-bialeblota@kiloutou.pl

BYDGOSZCZ - Łęczycka ul. Łęczycka 6, 85-737 Bydgoszcz 52 523 90 47 bydgoszcz-leczycka@kiloutou.pl

GDAŃSK - Kartuska ul. Kartuska 464, 80-298 Gdańsk 58 682 31 22 gdansk-kartuska@kiloutou.pl

GDAŃSK - Letnica ul. Załogowa 6, 80-557 Gdańsk 58 343 21 91 gdansk-letnica@kiloutou.pl

GDYNIA - Hutnicza ul. Hutnicza 25 A, 81-061 Gdynia 58 661 20 05 gdynia-hutnicza@kiloutou.pl

KIELCE ul. 1 Maja 191, 25-646 Kielce 41 342 70 27 kielce@kiloutou.pl

KRAKÓW - Balice Cholerzyn 467, 32-060 Liszki (k/Krakowa) 12 340 94 26 krakow-balice@kiloutou.pl

KRAKÓW - Ruczaj ul. Skośna 22, 30-383 Kraków 12 262 05 90 krakow-ruczaj@kiloutou.pl

LUBLIN - Janowska ul. Janowska 52, 20-509 Lublin 81 746 14 23 lublin-janowska@kiloutou.pl

ŁÓDŹ - Brzezińska ul. Brzezińska 236, 92-703 Łódź 42 641 64 64 lodz-brzezinska@kiloutou.pl

ŁÓDŹ - Teofilów ul. Świętej Teresy 91, 91-341 Łódź 42 231 50 78 lodz-teofilow@kiloutou.pl

ŁÓDŹ - Widzew ul. Rokicińska 142 L, 92-412 Łódź 42 250 32 03 lodz-widzew@kiloutou.pl

MYSŁOWICE - Katowicka ul. Katowicka 72, 41-406 Mysłowice 32 291 00 40 myslowice-katowicka@kiloutou.pl

PIEKARY ŚLĄSKIE ul. Podmiejska 39 A, 41-940 Piekary Śląskie 32 733 81 88 piekaryslaskie@kiloutou.pl

ZABRZE - Hagera ul. Hagera 17, 41-800 Zabrze 32 376 41 65 zabrze-hagera@kiloutou.pl

POZNAŃ - Komorniki ul. Przemysłowa 4, 62-052 Komorniki 61 839 94 18 komorniki@kiloutou.pl 

POZNAŃ - Naramowice ul. Naramowicka 225, 61-611 Poznań 61 824 28 37 poznan-naramowice@kiloutou.pl

POZNAŃ - Szczepankowo ul. Bodawska 9, 60-101 Poznań 61 667 37 80 poznan-szczepankowo@kiloutou.pl

POZNAŃ - Wichrowa ul. Wichrowa 28, 60-449 Poznań 61 628 05 18 poznan-wichrowa@kiloutou.pl

RZESZÓW - Świlcza Świlcza 815, 36-072 Świlcza 17 860 06 45 rzeszow-swilcza@kiloutou.pl

SZCZECIN - Kijewo ul. Olszynki Grochowskiej 22, 70-790 Szczecin 91 431 36 95 szczecin-kijewo@kiloutou.pl

SZCZECIN - Piskorskiego ul. Piskorskiego 4, 70-809 Szczecin 91 464 51 05 szczecin-piskorskiego@kiloutou.pl

SZCZECIN - Turzyn ul. Ściegiennego 39, 70-354 Szczecin 91 831 27 78 szczecin-turzyn@kiloutou.pl

TORUŃ ul. Polna 121, 87-100 Toruń 56 652 85 97 torun-bema@kiloutou.pl

WARSZAWA - Lubiczów ul. Warszawska 93, 05-082 Stare Babice 22 73 32 330 warszawa-lubiczow@kiloutou.pl

WARSZAWA - Okęcie ul. Maciejki 12, 02-181 Warszawa 22 88 63 550 warszawa-okecie@kiloutou.pl

WARSZAWA - Sokołów ul. Sokołowska 15, 05-806 Sokołów 22 846 00 01 warszawa-sokolow@kiloutou.pl

WARSZAWA - Ząbki ul. Radzymińska 322, 05-091 Ząbki 22 42 40 151 warszawa-zabki@kiloutou.pl

WROCŁAW - Bielany ul. Tyniecka 11, 52-407 Wrocław 71 364 85 02 wroclaw-bielany@kiloutou.pl

WROCŁAW - Psie Pole ul. Krzywoustego 82-86, 51-166 Wrocław 71 325 51 62 wroclaw-psiepole@kiloutou.pl

WROCŁAW - Tarnogaj ul. Bardzka 60, 50-517 Wrocław 71 781 55 80 wroclaw-tarnogaj@kiloutou.pl


