
Шановні партнери!
Пропонуємо Вам розглянути нашу компанію в якості постачальника

генераторного обладнання для Вашого підприємства
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Генераторна компанія «PROFI-TEC» проєктує, виготовляє та постачає

Бензинові та портативні генератори

Дизельні генератори малої, середньої та великої потужності до 1000 кВт

Зварювальні бензинові та дизельні генератори

Наша компанія є власником торгової марки генераторного обладнання 
«PROFI-TEC Power Energy та MAX Power», продукція яких виготовляється за технічни-
ми умовами високих стандартів на заводах-партнерах в Європі, Туреччині та Китаю.

Основними перевагами продукції PROFI-TEC є:

           - Найбільший вибір генераторного обладання в Україні
           - Професійне обладнання виробництва Туреччини та Китаю
           - Все наше обладнання сертифіковане в Україні та має авторизовані сервісні центри
           - Наявність контролю якості обладнання та його подальше обслуговування
           - Метою компанії є створення надійних систем, яка буде відповідати всім вимогам замовників.

Більш детальну інформацію можна знайти на сайті
(для переходу на сайт - відскануйте QR код)

www.PROFITEHNIKA.com.ua              тел. 050 0446204



2

!"#$%&'"( )$'$*+,-* #+.*",-)- 
,"/0 PROFI-TEC RDSG-62-3

1+.2"1+%&'+ /-,03'42,&: 50 .5,

!"#$%&'"( )$'$*+,-* #+.*",-)- 
,"/0 PROFI-TEC WDSG-62-3

1+.2"1+%&'+ /-,03'42,&: 50 .5,

Офіційна ціна: $ 7490
Ціна для «Your Camp»: $ 5840 

Офіційна ціна: $ 11391 
Ціна для «Your Camp»: $ 8774
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Дизельні генератори 
PROFI-TEC RDSG-62-3 Super Silent
PROFI-TEC WDSG-62-3 Super Silent
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Weichai Power Engine
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Weifang Ricardo Diesel Engine
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