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JAK FACHOWO 
PRZYGOTOWAĆ
WYPOSAŻENIE 
BUDOWY
NA START

WSTĘP
WYPOSAŻENIE PLACU 
BUDOWY NA START 
Plac budowy to wydzielony, ogrodzony teren 
przeznaczony do prowadzenia robót budow-
lanych. Trzeba wiedzieć, że dobrze zorganizo-
wany plac budowy to niższe  koszty inwestycji 
oraz lepsza jakość prac budowlanych. Waż-
nym aspektem jest również uwzględnienie 
pakietu „sprzętów”, który powinien się znaleźć 
jako standard. Przeprowadziliśmy wywiad  
z Regionalnym Kierownikiem Sprzedaży firmy 
Kiloutou, z Panem Piotrem Tonder, na temat 
wyposażenia placu budowy. 

1. Jaka powinna być właściwa 
 organizacja placu budowy?
Plac budowy powinien być tak zorganizo-
wany żeby był bezpieczny dla użytkowników 
wewnętrznych, czyli pracowników jak i ze-
wnętrznych czyli dostawców. Powinna być 
w nim zachowana odpowiednia komunikacja 
wewnętrzna i przede wszystkim powinien być 
bezpieczny. 

2. Jak wygląda ogrodzenie placu budowy? 
Ogrodzenie placu budowy powinno być 
szczelne, widoczne, i bezpieczne dla użytkow-
ników. 

3. Jak powinien być oznaczony 
 plac budowy?
Plac budowy powinien być oznaczony w spo-

sób widoczny i zrozumiały dla każdego użyt-
kownika jak i  osoby pobocznej – niekoniecznie 
związanej z budową. 

4. Jak powinno wyglądać 
 zorganizowanie zaplecza budowy?  
Zaplecze budowy powinno być przede 
wszystkim bardzo dobrze skomunikowane  
z całą resztą budowy. Jest kanałem, który jest 
powiązany bezpośrednio z dostawami z ze-
wnątrz, a także organizacją i nośnikiem prze-
syłania materiałów bądź narzędzi wewnątrz 
budowy. 

5. Jakie sprzęty są niezbędne 
 do rozpoczęcia prac budowlanych?
Do rozpoczęcia prac budowlanych potrze-
bujemy na pewno agregat prądotwórczy  
w przypadku braku prądu na budowie. Kolej-
nymi elementami są ogrodzenia, kontenery. 
Masztu oświetleniowego będziemy potrze-
bować w warunkach pracy po zmroku bądź  
w porach roku w których dni są krótsze od 
nocy. Aby niekorzystne warunki atmosfe-
ryczne nie przerwały nam pracy nieocenione 
będą pompy spalinowe do wody.

Piotr Tonder
Regionalny Kierownik Sprzedaży KILOUTOU
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DANE TECHNICZNE:
Zużycie (l/h): 8
Pojemność zbiornika paliwa (l): 416
Zasilanie: Diesel
Wysokość (m): 2
Szerokość (m): 1
Sposób odbioru: Dostawa lub 
odbiór własny
Długość (m): 4
Funkcje: 96 dB(A)
Moc: 40
Napięcie dostarczane (V): 400

DANE TECHNICZNE:
Zużycie (l/h): 2
Pojemność zbiornika paliwa (l): 6
Sposób odbioru: Dostawa lub 
odbiór własny
Moc: 7
Napięcie dostarczane (V): 400

ZALETY:
Agregat prądotwórczy na ramie wyposażony w akumulator rozrucho-
wy. Może być uruchamiany automatycznie dowolnym przyciskiem ste-
rowania. Ucho do podnoszenia pozwala ustawić go w dowolnym miej-
scu. Umożliwia zasilanie pomp, opryskiwaczy, małych dźwigów, placów 
budowy, kontenerów budowlanych, namiotów i innych elementów in-
frastruktury, stale lub awaryjnie, krótko- lub długotrwale. 

ZALETY:
Ten kompaktowy agregat prądotwórczy spełni wymagania nawet naj-
bardziej wymagających klientów. Jest on wyposażony w ochronę elek-
tryczną i woltomierz do kontroli napięcia. Agregat przełącza się auto-
matycznie na niższe obroty, co zmniejsza hałas i zużycie paliwa.

Agregat prądotwórczy
model GRO40D

Agregat 
prądotwórczy
model GRO7TR

od

52,00
PLN/dzień*

BUDOWAnaSTART 

od

126,00
PLN/dzień*

BUDOWAnaSTART 
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ZALETY:
Sygnalizacja świetlna osadzona na pod-
stawie, służąca jako tymczasowa sygna-
lizacja wahadłowa. Trójkolorowa sygna-
lizacja została zaprojektowana tak, by 
jej wywrócenie nie było możliwe nawet  
w czasie silnego wiatru. Sygnalizatory 
składają się, nie wymagają więc szcze-
gólnego transportu. Dodatkowymi atry-
butami są wytrzymałe akumulatory 
(do 550 godzin), łatwość w transporcie, 
szybkość zastosowania oraz wyjątkowa 
stabilność.

ZALETY:
Wyposażone są w wyłączniki awaryjne oraz wyłącznik rożnicoprądowy. 
Zaciski rozgałęźne są istotnym uzupełnieniem stacjonarnych i rucho-
mych instalacji elektrycznych oraz agregatów prądotwórczych. Ta 
przenośna, jednofazowa skrzynka o gumowanej obudowie jest wodo-
szczelna i odporna na wstrząsy. Wyposażona w kabel o długości 20 m 
i wtyczki męskie. Umożliwia podłączenie sprzętu elektrycznego dzięki 
wodoodpornym wtyczkom chronionym przez wyłącznik różnicowoprą-
dowy, do prac wewnętrznych lub zewnętrznych.

ZALETY:
Obsługa każdej funkcji za pomocą jednego przycisku sprawia, że roz-
dzielnia elektryczna przeznaczona jest do eksploatacji na terenie bu-
dowy, w przemyśle, rolnictwie oraz w innych miejscach wymagają-
cych utworzenia tymczasowej, przenośnej instalacji elektrycznej, jak 
np. imprezy masowe. Mogą być użytkowane zarówno na zewnątrz jak  
i wewnątrz budynków.

DANE TECHNICZNE: 
Rozdzielnie wykonane są zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN 
60439-4:2008, PN-HD 60364-7-704:2010. Posiadają stopień ochro-
ny IP44 oraz podlegają badaniom wyrobu w oparciu o powyższe nor-
my. Wyniki badań są rejestrowane i pozostają dostępne na podstawie 
indywidualnego numeru seryjnego każdej rozdzielnicy. Rozdzielnie po-
siadają obudowę wykonaną z tworzywa sztucznego oraz dwa warian-
ty stelaża. Standardowo jest to stojak, umożliwiający łatwe nawinięcie 
przewodu zasilającego, wyposażony w wygodny uchwyt do przenosze-
nia. Rozdzielnia może być zasilana przewodem z wtyczką 16-32A lub 
wtykiem tablicowym  wyposażona maksymalnie w 6 gniazd jednofazo-
wych lub trójfazowych.

Rozdzielnie prądu
model COFCHA

*

*

od

23,00
PLN/dzień*

BUDOWAnaSTART 

od

1,00
PLN/dzień*

BUDOWAnaSTART 

od

59,00
PLN/dzień*

BUDOWAnaSTART 

Przedłużacze
model RALL18

Sygnalizatory 
świetlne
model FEUTRI
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DANE TECHNICZNE: 
Model: GRL 500 H
Dokładność: 0,05 mm/1 m
Zasięg: 500 m z detektorem 
LR 50 (średnica)
Prędkość obrotowa: 600 min-1
Tryb pracy: w płaszczyznach 
poziomej i pochylonej
Zakres regulacji spadku: 10%/5,7°
Kompensator: zakres 10%, 
samopoziomowanie, sygnalizacja 
niespoziomowania
Zasilanie: akumulator Li-Ion 
(25 h ciągłej pracy)
Waga: 2,2 kg

ZALETY:
Dwustronna komunikacja radiowa pozwoliła na wprowadzenie do ni-
welatora Bosch GRL 500 H/HV Professional niezwykle przydatnej 
i rzadko spotykanej w produktach konkurencji funkcji Center Line do 
automatycznego ustawiania spadków. Operator naciska na odbiorni-
ku przycisk, a niwelator rozpoczyna pochylanie wiązki laserowej i ska-
nuje nią odbiornik na łacie. Na bieżąco otrzymuje z sensora informa-
cję zwrotną o położeniu linii i dotąd pochyla głowicę, aż wiązka trafi  
w środek czujnika. Spadek mamy ustawiony w kilkanaście sekund 
 i dodatkowo na ekranie czujnika wyświetla się jego wartość wyrażona  
w procentach.

ZALETY:
Obsługa każdej funkcji za pomocą jednego przycisku sprawia, że jest to 
wyjątkowo łatwe w użyciu urządzenie. Niewrażliwość na słońce i inne 
źródła światła dzięki technologii PulsePower. Cyfrowy pomiar precy-
zyjnie wskazuje użytkownikowi, jak bardzo wynik pomiaru odbiega od 
wartości docelowej. Pojedynczy ręczny tryb nachylenia do 60% przy 
użyciu adaptera nastawnego PRA 79. Wydłużone okienko detektora 
promienia 12 cm do szybkiej detekcji wiązki laserowej w całym zakresie 
roboczym. Głównie niwelator jest potrzebny do różnego rodzaju wyko-
pów, ustawiania deskowań i wylewania betonu, przenoszenia i spraw-
dzania wysokości odniesienia oraz wytyczania spadków. 

DANE TECHNICZNE:
Niwelator laserowy PR 2-HS A12
Dokładność: ±0.5 mm do 10 m
Zakres roboczy z detektorem promienia (średnica): 2 - 600 m
Klasa lasera: <4.85 mW, 620 - 690 nm, Klasa 2 (EN 60825), 
Klasa II (FDA CFR 21 art. 1040)
Zakres samopoziomowania w temperaturze pokojowej: ± 5 °
Prędkość obrotowa: 300 obr./min
Zakres temperatur pracy: -20 – 50 °C
Maksymalny czas pracy: 16 h

Niwelator Hilti 
model PR 2-HS A12

od

51,00
PLN/dzień*

BUDOWAnaSTART 

od

51,00
PLN/dzień*

BUDOWAnaSTART 

Niwelator Bosch
model NIVCHA GRL 500 H
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ZALETY: 
Niwelator laserowy RL-SV2S Digital marki 
Topcon jest wielozadaniowym niwelatorem 
laserowym z widzialną wiązką lasera w ko-
lorze czerwonym. Laser umożliwia pracę za-
równo w poziomie jak i pionie z dużą dokład-
nością rzędu 2,4 mm / 50 m, a jego zakres 
pracy z czujnikiem laserowym wynosi 800 m 
(średnica pracy). Zarządzanie funkcjami la-
sera odbywa się za pośrednictwem panelu 
sterującego z podświetlanym wyświetlaczem 
LCD na instrumencie lub z pilota (także z wy-
świetlaczem LCD). Obsługa lasera nie spra-
wia najmniejszych kłopotów, funkcje uak-
tywniają się natychmiastowo. Po włączeniu 
zasilania sprzęt poziomuje się automatycznie. 

Niwelator zbudowany jest w oparciu o elek-
troniczny kompensator, eliminujący drgania 
i zapewniający precyzyjne poziomowanie 
płaszczyzny laserowej. Sprzęt wyposażono  
w funkcję TILT, zabezpieczającą go przed nie-
pożądaną zmianą wysokości ustawienia la-
sera. RL-SV2S Digital jest odporny na dzia-
łanie kurzu i wody, potwierdzony klasą IP66. 

Ponadto głowica rotacyjna osłonięta jest 
szklanym korpusem, a obudowa lasera po-
siada dwa poręczne uchwyty, ułatwiające 
bezpieczne przenoszenie i ustawianie go na 
statywie. Pakiet ładowalnych akumulator-
ków zapewnia tydzień roboczy pracy na jed-
nym naładowaniu. Akumulatorki mogą być 
w szybki sposób zdemontowane z szuflady 
zasobowej i zastąpione zwykłymi bateriami 
(czas pracy zwiększa się dwukrotnie), co za-
bezpiecza pracę lasera w przypadku, gdy za-
pomnimy naładować akumulatorki. Działanie 
lasera może być zawieszone – funkcja „uśpie-
nia”, co w praktyce umożliwia oszczędzanie 
energii. 

Sprzęt pomiarowy, wykorzystywany na bu-
dowie poddawany jest najwyższym próbom 
wytrzymałościowym. Pracując zarówno  
w zapylonych pomieszczeniach jak i w trud-
nych warunkach terenowych, w otoczeniu 
ciężkich maszyn powinien on zapewnić stabil-
ną pracę – poprawne pomiary. 

DANE TECHNICZNE: 
• Ciężar: 2,6 kg
• Czas pracy: Akumulatorki: ok. 55 godz. 
 pracy, baterie alkaliczne: ok. 90 godz. pracy
• Dokładność: +/- 10” (2,4 mm/50 m)
• Długość: 196 x 177 x 217 mm
• Klasa odporności: IP66
• Pochylenie płaszczyzny: +/- 15% 
 (w obu osiach X, Y)
• Szybkość obrotów głowicy: 300/600 obr./min.
• Zakres samopoziomowania: 
 Poziom/pion: +/- 5°
• Zakres temperatury pracy: -20°C do +50°C
• Zasięg pracy: 800 [m]
• Zasilanie: Akumulatorki Ni-MH (w zestawie)
• Źródło światła: Laser widzialny, czerwony   
 (635 nm), klasa 3R, 2.4 mW
• Czujnik cyfrowy (digital) w zestawie: Tak
• Pochylenie płaszczyzn: Dwie osie
• Kolor wiązki laserowej: Czerwona
• Wyświetlacz: Tak

KILOUTOU zaopatruje nasze budowy w sposób rzetelny, poka-
zując swój profesjonalizm oraz wysoką jakość obsługi. Zama-
wiany sprzęt jest bardzo dobrej jakości i pozwala on sprawnie 
realizować każdy etap budowy.
Polecam każdemu.

MUSING BUD Sp. z o.o. Sp. K.

OPINIA NASZEGO KLIENTA

od

51,00
PLN/dzień*

BUDOWAnaSTART 

Niwelator Topcon
model NIVCHA RL-SV2S Digital
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Już wkrótce nadejdzie długo oczekiwany mo-
ment otwarcia oddziału Wypożyczalni Kilo-
utou przy ul. Tynieckiej 11. Oddział ten połą-
czy dwie wypożyczalnie przy ul. Kaczeńcowej 
2-8 oraz ul. Kwiatkowskiego 15. Nowe miejsce  
o wysokim standardzie, spełniającym normę 
ISO 9001, umożliwi zrównoważoną działal-
ność Kiloutou na rynku dolnośląskim, a także 
zapewni większą dostępność sprzętu i wyższy 
poziom obsługi klienta.

Obiekt, oprócz znanej już podstawowej funkcji 
centrum obsługi klienta oraz centrum serwi-
sowego, ma spełniać również nowe funkcje. Po 
pierwsze, ma być centrum handlowych spo-
tkań z klientami i miejscem spotkań dla pra-
cowników w przyjaznej atmosferze. Po drugie, 
ma być centrum szkoleniowym dla klientów 
i pracowników. Po trzecie, ma być wizytówką 
Kiloutou jako odpowiedzialnego za środowisko 
podmiotu gospodarczego (obiekt spełnia naj-
wyższe standardy z zakresu ochrony środowi-
ska). Po czwarte, ma pełnić rolę sklepu w któ-
rym każdy z klientów będzie mógł zaopatrzyć 
się we wszystkie akcesoria niezbędne do wypo-
życzonych maszyn i urządzeń.

Głównym usprawnieniem jest więcej miejsca, 
w którym z łatwością i wygodnie można poroz-
mawiać z naszymi doradcami i następnie wy-
nająć sprzęt. Wydzielone strefy parkowania, 
dedykowane strefy zwrotu i wydań maszyn, 
wydzielona strefa myjni oraz strefa ładowania 
akumulatorów mają zdecydowanie przyspie-
szyć obsługę. Dodatkowe klimatyzowane po-
mieszczenia biurowe, a wśród nich przestronna 
sala szkoleniowa, mają zdecydowanie zwięk-
szyć komfort klientów i pracowników. 

Nowa infrastruktura zawierać w sobie bę-
dzie również to, co dotychczas wyróżnia 
Wypożyczalnię Kiloutou, tj. począwszy od 
najlepszej akości maszyn, przechodząc do 
zespołu kompetentnych doradców i serwi-
santów, kończąc na rodzinnej atmosferze.

Czym jest jednak sam budynek bez uśmiech-
niętych twarzy ludzi, którzy go odwiedzają? 
Dlatego aby obiekt mógł w pełni spełnić swoją 
rolę zapraszamy wszystkich klientów i pracow-
ników do jego odwiedzenia, a pierwszą okazją 
do tego będzie Wielkie Otwarcie połączone  
z licznymi prezentacjami. Będzie można dowie-
dzieć się ciekawych informacji na temat maszyn 
z naszej oferty, spotkać innych klientów z branży, 
wspólnie obejrzeć maszyny w akcji, spróbować 
świeżo przygotowanych potraw z grilla oraz 
wygrać liczne nagrody (m.in. elektronarzędzia 
Bosch, myjki do okien Karcher). Dla każdego  
z Gości przewidziany jest upominek.

Specjalnie na tą okazję we wszystkich od-
działach we Wrocławiu i w oddziale w Ja-
worze w okresie od 1 lutego do 30 czerwca 
2020 r. obowiązuje promocja „Maszyna na 
powitanie”. Każdy klient po okazaniu specjal-
nego vouchera może wynająć dowolną ma-
szynę na 1 dzień za 1 zł (szczegóły u doradców  
i w regulaminie https://www.kiloutou.pl/kon-
kurs-maszyna-wroclaw).
Już teraz serdecznie zapraszamy.
      
Marcin Muchorowski 

NOWY ODDZIAŁ 
KILOUTOU WE WROCŁAWIU

Bądź na bieżąco – ŚLEDŹ NASZ FANPAGE na 
KILOUTOU Polska (Wrocław Bielany) i KILOUTOU Polska
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ADRES 

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. Piskorskiego 4, 70-809 Szczecin

ul. Ściegiennego 39, 70-354 Szczecin

ul. Olszynki Grochowskiej 22, 70-790 Szczecin

ul. Naramowicka 225, 61-611 Poznań

ul. Wichrowa 28, 60-449 Poznań

ul. Bodawska 9, 60-101 Poznań

ul. Przemysłowa 4, 62-052 Komorniki

ul. Krzywoustego 82-86, 51-166 Wrocław

ul. Bardzka 60, 50-517 Wrocław

ul. Cukrownicza 33, 59-400 Jawor

ul. Tyniecka 11,  52-407 Wrocław

ul. Skośna 22, 30-383 Kraków

Cholerzyn 467, 32-060 Liszki (k/Krakowa)

ul. Hagera 17, 41-800 Zabrze

ul. Podmiejska 39 A, 41-940 Piekary Śląskie

ul. Katowicka 72, 41-406 Mysłowice

Świlcza 815, 36-072 Świlcza

ul. Zaczernie 982 A, 36-062 Zaczernie

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. Załogowa 6, 80-557 Gdańsk

ul. Hutnicza 25 A, 81-061 Gdynia

ul. Łęczycka 6, 85-737 Bydgoszcz

ul. gen. Józefa Bema 7/9, 87-100 Toruń

ul. Kartuska 464, 80-298 Gdańsk

ul. Zielona 14, Zielonka, 86-005 Białe Błota

ul. 1 Maja 191, 25-646 Kielce  

TELEFON

22 42 40 151 

22 73 32 330 

690 606 194  22 886 35 00

22 846 00 01 

91 464 51 05 

601 376 228  91 831 27 78

91 431 36 95 

61 824 28 37 

601 662 441  61 628 05 18

723 860 003  61 667 37 80

61 839 94 18  61 839 94 00

71 325 51 62 

71 781 55 80 

663 050 005  76 743 98 09

71 364 85 02 

12 262 05 90 

12 340 94 26 

32 376 41 65  32 271 34 33

666 833 333  32 733 81 88

32 291 00 40 

 17 860 06 45 

662 129 939  17 783 55 08

81 746 14 23 

42 641 64 64 

42 231 50 78 

42 250 32 03 

58 343 21 91 

58 661 20 05 

603 553 556  52 523 90 47

56 652 85 97 

58 682 31 22 

52 349 46 42 

41 342 70 27 

E-MAIL

oddzialp001@kiloutou.pl

oddzialp002@kiloutou.pl

oddzialp003@kiloutou.pl

oddzialp005@kiloutou.pl

oddzialp020@kiloutou.pl

oddzialp021@kiloutou.pl

oddzialp025@kiloutou.pl

oddzialp030@kiloutou.pl

oddzialp031@kiloutou.pl

oddzialp034@kiloutou.pl

oddzialp040@kiloutou.pl

oddzialp050@kiloutou.pl

oddzialp051@kiloutou.pl

oddzialp053@kiloutou.pl

oddzialp055@kiloutou.pl

oddzialp061@kiloutou.pl

oddzialp065@kiloutou.pl

oddzialp070@kiloutou.pl

oddzialp072@kiloutou.pl

oddzialp075@kiloutou.pl

oddzialp080@kiloutou.pl

oddzialp081@kiloutou.pl

oddzialp090@kiloutou.pl

oddzialp120@kiloutou.pl

oddzialp121@kiloutou.pl

oddzialp125@kiloutou.pl

oddzialp130@kiloutou.pl

oddzialp131@kiloutou.pl

oddzialp132@kiloutou.pl

oddzialp133@kiloutou.pl

oddzialp134@kiloutou.pl

oddzialp135@kiloutou.pl

oddzialp140@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

MIASTO

Warszawa - Ząbki

Warszawa - Lubiczów

Warszawa - Okęcie 

Warszawa - Sokołów 

Szczecin - Piskorskiego

Szczecin - Turzyn

Szczecin - Kijewo

Poznań - Naramowice

Poznań - Wichrowa

Poznań - Szczepankowo

Komorniki

Wrocław - Psie Pole

Wrocław - Tarnogaj 

Jawor - Mercedes

Wrocław - Bielany

Kraków - Ruczaj

Kraków - Balice

Zabrze - Hagera

Piekary Śląskie 

Mysłowice - Katowicka

Rzeszów - Świlcza

Rzeszów - Zaczernie

Lublin - Janowska

Łódź - Brzezińska

Łódź - Teofilów

Łódź - Widzew

Gdańsk - Letnica

Gdynia - Hutnicza

Bydgoszcz - Łęczycka

Toruń - Bema

Gdańsk - Kartuska

Bydgoszcz - Białe Błota

Kielce


