
În perioada 03.09.2018 - 31.01.2019 îți propunem noua ofertă de generatoare                                       și
portabile, generatoare de curent si sudură, precum si generatoare staționare:
- prețuri de listă promoționale;
- carduri valorice MOL la achiziția generatoarelor semnalizate in ofertă;

- 2% back-bonus la achiziția de minim 50 de generatoare în perioada de valabilitate a promoției;

- 2% back-bonus la achiziția de generatoare in valoare de minim 40.000 lei fără TVA, în perioada de valabilitate a promoției.

Prețurile afișate sunt PREȚURI de LISTĂ PROMO, exprimate în lei și nu conțin TVA.

Comenzile se vor trimite pe adresa de mail distributie@g360.ro și se vor procesa în limita stocului disponibil.

Pentru orice clarificări suplimentare vă rugăm sa ne contactați.

Oferta nr.13 valabilă în perioada 03.09.2018 - 31.01.2019 , în limita stocului disponibil.
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G-EC1200

✓ motor  4T, 87 cmc, 3.5 CP
✓ putere maximă generată: 1100 W
✓ ieșire în curent continuu: 12V/8.3A
✓ capacitate rezervor: 6 L
✓ echipat cu regulator de tensiune (AVR)

G-EC3800

✓ motor  4T, 212 cmc, 7 CP
✓ putere maximă generată: 3000 W
✓ ieșire în curent continuu: 12V/8.3A
✓ capacitate rezervor: 15 L
✓ echipat cu regulator de tensiune (AVR)

G-EC950

✓ motor 2T, 63 cmc, 2 CP
✓ putere maximă generată: 750 W
✓ ieșire în curent continuu:  12V/8.3A
✓ capacitate rezervor: 4 L
✓ pornire manuală, la sfoară

Preț de listă

PROMO
Preț de listă

PROMO
Preț de listă

PROMO

Oferta nr.13 valabilă în perioada 03.09.2018 - 31.01.2019 , în limita stocului disponibil.

1 CARD VALORIC MOL in 
valoare de 50 LEI, la fiecare
3 generatoare G-EC950 
achiziționate pe aceeași factură.

1 CARD VALORIC MOL in 
valoare de 50 LEI, la fiecare
generator G-EC1200
achiziționat.

1 CARD VALORIC MOL in 
valoare de 50 LEI, la fiecare
generator G-EC3800
achiziționat.
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G-EC6500

✓ motor 4T, 389 cmc, 13CP
✓ putere maximă generată: 5500 W
✓ ieșire în curent continuu: 12V/8.3A
✓ capacitate rezervor: 15L
✓ echipat cu regulator de tensiune (AVR)

G-EC6000

✓ motor 4T, 389 cmc, 13 CP
✓ putere maximă generată: 4300 W
✓ ieșire în curent continuu:  12V/8.3A
✓ capacitate rezervor: 15L
✓ echipat cu regulator de tensiune (AVR)

Preț de listă

PROMO
Preț de listă

PROMO

Oferta nr.13 valabilă în perioada 03.09.2018 - 31.01.2019 , în limita stocului disponibil.

2 CARDURI VALORICE MOL in 
valoare de 50 LEI fiecare, la achiziția 
unui generator G-EC6000.

2 CARDURI VALORICE MOL in 
valoare de 50 LEI fiecare, la achiziția 
unui generator G-EC6500.
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G-EC220DC

Preț de listă

PROMO

Oferta nr.13 valabilă în perioada 03.09.2018 - 31.01.2019 , în limita stocului disponibil.

✓ motor KOHLER 4T, 429 cmc, 14 CP, benzină
✓ putere maximă la 400V/230V: 6100 W/2800 W
✓ curent de sudură: 50-220 A
✓ echipat cu disjunctor termic, priza 16A/230 V

Schuko (2P+T), priza 400V/16A, stecher 230V, 
stecher 400V

2 CARDURI VALORICE MOL in 
valoare de 50 LEI fiecare, la achiziția 
unui generator G-EC220DC.

✓ motor KOHLER 4T, 277 cmc, 9.5 CP, benzină
✓ putere maximă generată: 4100 W
✓ ieșire în curent continuu:  12V/8.3A
✓ capacitate rezervor: 7 L
✓ echipat cu disjunctor termic, voltmetru analog și

doua prize 16A/230 Schuko (2P+T)

TGK5000
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LDG6500S

✓ 418cmc, 13CP, 12V/27.7A, 15L
✓ motor LA186FA, 4T
✓ pornire electrică la cheie
✓ combustibil: motorină.

Preț de listă

PROMO

Oferta nr.13 valabilă în perioada 03.09.2018 - 31.01.2019 , în limita stocului disponibil.

2 CARDURI VALORICE MOL 
in valoare de 50 LEI fiecare, 
la achiziția unui generator 
LDG6500S.




