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OFERTE SPECIALE ... PROMOŢII ... 
01.06.2015. 

 
Oferta Valabilitate 

  

GE oferă videoendoscopul XLVu 6120 (6,1 mm diametru şi 2 m lungime utilă), cu o 
reducere semnificativă de preţ : numai 11.600 EUR faţă de preţul de listă de 16.500 
EUR (preţuri fără TVA). Oferim reduceri şi pentru alte configuraţii de 
videoendoscoape GE Everest VIT, aşteptăm solicitarea Dvs. 
Detalii tehnice : http://www.tcontrol.ro/VT 

Iunie - 
Decembrie 

2015 

  

GE oferă defectoscoapele ultrasonice USM 36 DAC/S şi USM Go+ Advanced cu un 
număr gratuit de accesorii (palpatori, cabluri). 
Detalii tehnice : http://www.tcontrol.ro/UT 

Iunie - 
Septembrie 

2015 
  

GE oferă efectoscoapele şi aparatele de măsurare a grosimii cu ultrasunete de tip 
USM Go / DMS Go (cu joystick) cu o reducere de preţ de 15%. 
Detalii tehnice : http://www.tcontrol.ro/UT 

Până la 
epuizarea 
stocului 

  

GE oferă pachete cu microdurimetrul portabil MIC 10 DL (incluzând şi sonda MIC 
205-A, cablu PC şi software UltraHard), cu avantaj client la alegere : 30% reducere 
de preţ sau o sondă MIC 201-A gratuită. 
Detalii tehnice : http://www.tcontrol.ro/Hardness/MIC10 

Iunie 2015 

  

GE oferă defectoscoapele ultrasonice USM 36 şi USM Go+ cu o reducere de preţ de 
15% (şi mai mult, în cazul mai multor aparate schimbate simultan), în cadrul unei 
acţiuni de schimbare a aparatelor vechi. 
Detalii tehnice : http://www.tcontrol.ro/UT 

Iunie - 
Septembrie 

2015 

  

GE oferă pachete cu aparatul de măsurare cu ultrasunete a grosimii de tip DMS Go+ 
Expanded DR (incluzând şi unul din palpatoarele DA 501 / DA 512 / DA 503 / DA 590 
/ FH 2E, plus cablul necesar), la preţul unic de 3.600 EUR (fără TVA). 
Detalii tehnice : http://www.tcontrol.ro/UT 

Iunie 2015 

  

GE oferă un pachet cu aparatul de măsurare cu ultrasunete a grosimii de tip DM 5E 
(incluzând şi palpatorul DA 501 cu cablul DA 231), la preţul unic de 1.850 EUR (fără 
TVA). 
Detalii tehnice : http://www.tcontrol.ro/UT 

Iunie 2015 

  

Oferim R06-0435-045-56 - Endoscop rigid (Borescop) 6x435/45°/56° (diametru: 6 
mm, lungime utilă tijă: 435 mm, direcţie de vedere: 45°, câmp de vedere: 56°), sursă 
de lumină ultracompactă cu LED (cu acumulator şi încărcător reţea), geantă aluminiu, 
totul la preţul de numai 1.200 EUR (fără TVA). 

Până la 
epuizarea 
stocului 

  

Oferim videoendoscop XLVu+ 6130 (6,1 mm diametru şi 3 m lungime utilă). Include 
geantă de transport, acumulator 2 ore, încărcător acumulator / alimentator reţea, stick 
memorie 8 GB, adaptor vedere înainte (numai 1,8 kg) - aparat utilizat în demonstraţii 
de Total Control, stare perfectă. Preţ de numai 12.000 EUR faţă de preţul de listă de 
20.500 EUR (preţuri fără TVA). 
Detalii tehnice : http://www.tcontrol.ro/VT 

Până la 
epuizarea 
stocului 

  

Oferim Phasor XS 16/16 kit - Defectoscop ultrasonic (convenţional şi Phased Array 
max. 16 elemenţi) incluzând : geantă transport, acumulator Li-Ion, alimentator reţea / 
încărcător acumulator, set de 10 folii protecţie ecran, card memorie SD minim 512 
MB, cititor de card pe USB, diverse palpatoare - aparat utilizat în demonstraţii de 
Total Control, stare perfectă. În caz de interes, rugăm contact pentru pentru stabilirea 
accesoriilor dorite şi a reducerii (substanţiale) de preţ. 
Detalii tehnice : http://www.tcontrol.ro/UT 

Până la 
epuizarea 
stocului 
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