UZINA TURNĂTORIE DIN MIKULINTSY
Societatea cu răspundere limitată BULAT
48120, Ucraina, regiunea Ternopil, or. Mikulintsy, str.Ternopiliska,35
Tel.: (03551) 5-10-00, tel./fax : (03551) 5-13-00

w w w.bulat.te.ua
info@bulat.te.ua

Societatea cu răspundere limitată «Bulat» este una din puținele uzine turnătorii din vestul
Ucrainei. Turnătoria a fost fondată acum 60 de ani şi era destinată pentru producerea uneltelor agricole
precum: pinioane, roți dinţate, flanşe, carcase de rulmenţi, console, etc. În anul 1991 a fost inaugurată
secţia de oţelărie, însușind tehnologia de topire a oțelului în cuptoare cu arc electric.
De-a lungul anilor S.R.L. «Bulat» a cîştigat încrederea şi angajamentul clienţilor, cât şi a
partenerilor. Principalele domenii de activitate a acesteia sunt fabricarea produselor de turnătorie din
fier și oțel și tratamentul termic (strunjirea, sudarea, frezarea, asamblarea, etc.). Personalul nostru este
compus din ingineri cu experiență vastă în domeniu și lucrători cu înaltă calificare, dintre care
majoritatea lucrează la companie de ani de zile. Noi îmbunătățim în mod constant cunoștințele noastre
de turnătorie, studiind experiența partenerilor occidentali, descoperind noi tehnologii din industrie.
Echipa noastră lucrează permanent la îmbunătățirea calității produselor, folosind date oferite de
laboratorul uzinei și departamentul de control tehnic. Partenerii noștri sînt lideri în inginerie, construcții,
alimentare cu gaz si societăți agricole. Clienţii nostri sunt întreprinderi din Ucraina, Georgia, Rusia şi
U.E., iar materia primă pentru fabricarea mărfii noastre vine din Polonia, Turcia, Cehia, Germania,
Kazahstan şi Turkmenistan.

SRL «BULAT» este câștigătoare a etapei regionale din Ucraina a concursului:

«100 cel mai bune produse a Ucrainei-2015»

Ceasul unic cu trei laturi a fost deschis pe 28 septembrie
2014 pe bulevardul Taras Shevcenko din Ternopil.
Articolele de turnătorie şi metal rulment au fost fabricate
de SRL «Bulat».

Tunurile antice din Mukachevo au fost restaurate în
2016 și au devenit unele dintre decorurile castelului
local Palanok.

TURNARE CUPTOARE

Noutăți 2017
Noutățile anului 2017 sunt uşiţele din fier şi oţel pentru şeminee şi cuptoare cu sticlă
termorezistentă a mărcii germane Robax, precum şi plite cu ochi cu diametru de pînă la 35 cm.

Ușiță dublă cu
sticlă
termorezistentă
Vișivanka
Sticlă
termorezistentă
ROBAX +600C

Dimensiuni, mm

Externe
270*490
De montaj
225*445

Greutate, kg

9,04 kg

Cant. pe palet

100 buc.

АRTICOL:

78

Vopsea
refractară +800C

Dimensiuni, mm

Ușiță cu sticlă
termorezistentă
Vișivanka

Externe
270*255
De montaj
225*212

Greutate, kg

4,94 kg

Cant. pe palet

150 buc.

АRTICOL:

77

Sticlă
termorezistentă
ROBAX +600C
Vopsea
refractară +800C

Plită
cu un ochi
Diametru ochi/
gaură ochi, mm

70/68
170/150
250/230
340/310

Dimensiuni, mm

410*410

Greutate, kg

12,7 kg

Cant. pe palet

150 buc.

АRTICOL:

12н

PLITE DIN FONTĂ
Plitele din fontă sunt produse în forme de nisip şi betonită. Acest tip de forme, comparativ cu turnarea
la rece, asigură evitarea fisurilor ce afectează stabilitatea mecanică și cauzează deformare în timpul
exploatării, în comparație cu producția în modele de polistiren sau amestec de întărire la rece cu un preț
de 30-40% mai ieftin.
Piesele produse sunt curăţate de nisip şi nu conţin bule de aer sau zgură. Plitele cu un ochi permit
alegerea mărimilor potrivite pentru montare, deoarece acestea pot fi conectate unele cu altele, precum şi
cu plitelefără ochiuri.

Plită cu 2 ochiuri
Diametru ochiuri/
gaură ochiuri, mm

70/68
170/150
250/230

Plită fără ochiuri

Dimensiuni, mm

710*410 mm

17,1 kg

580*340 mm
710*410 mm

Dimensiuni, mm

Plită cu 1 ochi

70/68
170/150
250/230 *
* — nu există pentru articolul 05

Cant. pe palet

ARTICOL:

06

12,4 kg

100 buc.
100 buc.

22 kg

80 buc.

18

Greutate, kg

Cant. pe palet

ПД-2

ARTICOL:

710*410 mm

17,5 kg

100 buc.

09

620*320 mm

11,7 kg

100 buc.

08

620*190 mm

7,7 kg

200 buc.

07

Dimensiuni, mm
Diametru ochiuri /
gaură ochiuri, mm

Greutate, kg

Greutate, kg

Cant. pe palet

ARTICOL:

620*320 mm

13,1 kg

100 buc.

05

410*410 mm

10,45 kg

150 buc.

12

410*370 mm

9,1 kg

150 buc.

16

360*370 mm

9,6 kg

150 buc.

17

GRĂTARE, REȘOURI ȘI BARE PENTRU GRĂTAR
Reșou din fontă

Reșou cu bare suplimentare care
extind termenul de exploatare și
păstrează proprietățile mecanice.

Grătar din fontă

Se utilizează, de obicei, în
cuptoare mici de uz casnic și
cazane pe combustibil solid. Este
popular în regiunile vestice și
Transcarpatia.

Dimensiuni, mm

Greutate, kg

Cant. pe palet

ARTICOL:

300*205 mm

3,5 kg

300 buc.

01

350*205 mm

300 buc.

35

300*260 mm

4,5 kg
5,4 kg

300 buc.

08

300*100 mm

2,4 kg

400 buc.

122

290*180 mm

4,9 kg

300 buc.

101

420*190 mm

6,92 kg

300 buc.

110

290*90 mm

2,54 kg

300 buc.

174

416*105 mm

4,2 kg

300 buc.

173

366*153 mm

5,25 kg

300 buc.

113

416*190 mm

8,3 kg

200 buc.

102

516*190 mm

9,9 kg

200 buc.

103

366*190 mm

7,0 kg

300 buc.

108

466*190 mm

9,12 kg

300 buc.

107

616*190 mm

16,5 kg

50 buc.

118

Dimensiuni, mm

Greutate, kg

Cant. pe palet

ARTICOL:

290*220 mm

3,8 kg

300 buc.

28

270*190 mm

3,5 kg

400 buc.

27

225*165 mm

2 kg

500 buc.

26

225*165 mm

1,37 kg

500 buc.

26н

185*135 mm

1,8 kg

500 buc.

014

238*138 mm

2,1 kg

500 buc.

016

253*160 mm

2,8 kg

500 buc.

22

317*160 mm

3,2 kg

500 buc.

023

280*167 mm

3,2 kg

500 buc.

36

Grătar rotund din fontă

Greutate, kg

Dimensiuni, mm

310*280 mm

3,9 kg

Cant. pe palet

300 buc.

ARTICOL:

34

Grătarul este des utilizat în sobe și cazane mici.

Grătar din fontă tip
НИИСТУ

Folosit în cazane pe
combustibil solid. Datorită
barelor masive asigură
funcționarea lor pe termen
lung.

Cahlă din fontă

Se referă la categoria de supape, din
conducta de aer ale dispozitivului de
încălzire. Aceasta este turnată coplet
din fontă, ceea ce ii adaugă duritate
şi rezistență la deformare.

Cant. pe palet

ARTICOL:

608*312 mm

24,5 kg

40 buc.

104

608*272 mm

21,2 kg

40 buc.

112

608*260 mm

21,2 kg

40 buc.

111

440*210 mm

9,5 kg

100 buc.

525*210 mm

16 kg

60 buc.

182
158

Bară de grătar

Acest grătar permite ajustarea
dimensiunii focarului în construcţia
sobelor şi cazanelor. Pentru a
diversifica alegerea și dorințele
clienților sunt două tipuri de bare de
grătar (normale și întărite), în funcție
de dimensiuni.

Greutate, kg

Dimensiuni, mm

Greutate, kg

Dimensiuni, mm

Cant. pe palet

ARTICOL:

300*28 mm

0,55 kg

1000 buc.

300

350*28 mm

0,65 kg

1000 buc.

350

300*30 mm

0,85 kg

1000 buc.

300/1

350*30 mm

0,9 kg

1000 buc.

350/1

400*30 mm

1,2 kg

1000 buc.

400/1

CAHLE DIN FONTĂ
Dimensiuni,
mm

Dimensiuni
Țeavă
montare, mm trecere, mm

Greutate, kg

Cant. pe palet

ARTICOL:

335*180 280*180 230*125

2,9 kg

320 buc.

40

335*230 260*230 220*165

3,6 kg

280 buc.

49

265*190 180*190 125*125

2,1 kg

350 buc.

50

290*190 230*190 150*210

2,8 kg

350 buc.

51

UȘIȚE PENTRU SOBĂ

UȘIȚE DIN FONTĂ DUBLE, MARI, MICI ȘI PENTRU HORN “VIȘIVANCA”
Uşiţele din seria ,, Vîşivanca’’ 2015 sunt produse cu un ornament modern ucrainean. Cârligul liniar unic reduce
transferul căldurii şi ajută la evitarea arsurilor la deschidere. Uşiţa pentru horn completează linia de produse la
achiziţia uşiţelor din această serie.

Ușiță dublă «Vișivanca»

Dimensiuni, mm

265*480 mm

Greutate, kg

9,1 kg

Cant. pe palet

100 buc.

ARTICOL:

75

Dimensiuni montare:

225*445 mm

Ușiță mare «Vișivanca»

Dimensiuni, mm

265*250 mm

Ușiță mică «Vișivanca»

Dimensiuni, mm

265*165 mm

Greutate, kg

4,6 kg

Greutate, kg

3,3 kg

Cant. pe palet

200 buc.

Cant. pe palet

200 buc.

ARTICOL:

72

ARTICOL:

73

Dimensiuni montare:

225*130 mm

Ușiță pentru horn «Vișivanca»

Dimensiuni, mm

160*125 mm
Dimensiuni montare:

138*98 mm

Greutate, kg

1,8 kg

Cant. pe palet

300 buc.

ARTICOL:

76

UȘIȚE PENTRU SOBĂ

UȘIȚE DIN FONTĂ CU CÂRLIG MARI, MICI ȘI DUBLE
Uşiţe tradiţionale din fontă care sunt utilizate, de obicei, în interiorul cuptorului. De-a lungul anilor de producere și vânzări,
produse au reușit să se ridice la nivelul așteptărilor și nevoilor clienților. Este o gamă largă capabilă de a satisface clienții cu
gusturi variate din diferite regiuni. Ermeticitatea, durabilitatea, practicitea și prețul rezonabil sunt principalele avantaje ale acestei
game de produse.
Cant. pe palet
Ușiță dublă
ARTICOL:
Dimensiuni, mm
Greutate, kg

270*490 mm

10,45 kg

100 buc.

04

Dimensiuni montare:

204*395 mm

Ușiță mare

Dimensiuni, mm

260*220 mm

Greutate, kg

4,4 kg

Cant. pe palet

200 buc.

ARTICOL:

02

Dimensiuni montare:

240*195 mm

Ușiță mică

Dimensiuni, mm

240*165 mm

Greutate, kg

3,3 kg

Cant. pe palet

200 buc.

ARTICOL:

03

Dimensiuni montare:

220*142 mm

Ușiță mare

Dimensiuni, mm

240*240 mm

Greutate, kg

4,5 kg

Cant. pe palet

200 buc.

ARTICOL:

24

Dimensiuni montare:

205*205 mm

Ușiță mică

Dimensiuni, mm

240*175 mm
Dimensiuni montare:

205*140 mm

Greutate, kg

3,2 kg

Cant. pe palet

200 buc.

ARTICOL:

25

UȘIȚE PENTRU SOBĂ
UȘIȚE CU MÂNER ROTUND, MARI, MICI, DUBLE ȘI PENTRU CURĂȚATUL HORNULUI
Uşiţele pentru sobă cu mâner rotund sunt foarte populare în partea de sud şi est. Punctul important și
caracteristica acestor uşi este mânerul rotabil care facilitează proiectarea cuptoarelor şi cazanelor, având
posilibilitatea de a apărea în stânga sau dreapta uşiţei în funcție de necesitate.
Ușiță dublă

Dimensiuni, mm

270*490 mm

Greutate, kg

9,7 kg

Cant. pe palet

100 buc.

ARTICOL:

65

Dimensiuni montare:

212*432 mm

Ușiță dublă cu rotire

Dimensiuni, mm

265*490 mm

Greutate, kg

10 kg

Cant. pe palet

100 buc.

ARTICOL:

64

Dimensiuni montare:

205*140 mm

Ușiță mare cu mâner stâng

Dimensiuni, mm

270*250 mm
Dimensiuni montare:

Greutate, kg

4,6 kg

Cant. pe palet

200 buc.

ARTICOL:

62

212*200 kg
Ușiță mică cu mâner stâng

Dimensiuni, mm

270*160 mm
Dimensiuni montare:

Greutate, kg

3,4 kg

Cant. pe palet

200 buc.

ARTICOL:

63

212*130 mm
Ușiță mare cu mâner drept

Dimensiuni, mm

265*215 mm
Dimensiuni montare:

Greutate, kg

5,4 kg

Cant. pe palet

200 buc.

ARTICOL:

10

248*190 mm
Ușiță mică cu mâner drept

Dimensiuni, mm

265*160 mm
Dimensiuni montare:

Greutate, kg

4,5 kg

Cant. pe palet

200 buc.

ARTICOL:

11

248*135 mm
Ușiță pentru horn

Dimensiuni, mm

160*140 mm
Dimensiuni montare:

128*116 mm

Greutate, kg

1,8 kg

Cant. pe palet

300 buc.

ARTICOL:

13

UȘIȚE PENTRU SOBĂ

UȘIȚE CU SPIRALĂ “POLSKI”
Uşiţele Polski mari, mici şi duble din fontă sunt foarte populare în regiuni acoperite de păduri dese. Focarul de
dimensiuni mari permite sa folosiţi la maxim orice combustibil, iar suportul din fontă şi spirala oferă ermeticitate;
deasemenea ușițele sunt comode la deschidere - închidere.
Ușiță dublă
«Polska»

Dimensiuni, mm Dimensiuni
montare, mm

270*410

Ușiță mare «Polska»

Ușiță mică
«Polska»

205*370

Dimensiuni, mm Dimensiuni,
montare, mm

Greutate, kg

11 kg

Greutate, kg

Cant. pe palet

100 buc.

Cant. pe palet

ARTICOL:

СП

ARTICOL:

365*330

280*255

10,4 kg

100 buc.

П-3

335*290

280*235

7,7 kg

100 buc.

ОД

270*240

205*235

6,7 kg

150 buc.

П-1

Dimensiuni, mm Dimensiuni
montare, mm

270*200

205*105

Greutate, kg

4,5 kg

Cant. pe palet

АРТИКУЛ:

150 buc.

П-2

Toate uşiţele sunt produse pentru a avea un termen de exploatare lung și termorezistență înaltă. Lipsa
deformării în planul cadrului permite instalarea acestora fiabil, fără probleme. În caz de necesitate, pot fi echipate
cu unghiuri suplimentare, pentru a facilita montarea.

DIVERSE
Decorticator de porumb

Dimensiuni, mm

Greutate, kg

8 kg

Cant. pe palet

100 buc.

ARTICOL:

КЛ

PIESE PENTRU TEHNICA AGRICOLĂ
Piese de schimb pentru tractoare și echipamente tehnice de prelucrare a solului
Contragreutate stângă L38449
Dimensiuni, mm
Greutate, kg
Contragreutate dreaptă L38450

525*490 mm
525*490 mm

50 kg

Cant. pe palet

20 buc.

10 stânga, 10 dreapta

ARTICOL:

207
206

Contragreutatea stângă L38449 și dreaptă L38450 se utilizează ca accesorii pentru partea din
față a tractoarelor marca “John Deere” (toate seriile) pentru evitarea ridicării acestora în timpul
lucrului pe câmp.

Contragreutate rotundă

Dimensiuni, mm

Ø845*300 mm

Greutate, kg

625 kg

Cant. pe palet

2 buc.

ARTICOL:

204

Contragreutatea se utilizează în partea interioară a roții din spate a tractoarelor marca “John Deere”
(seria 8 și 9) pentru o aderență mai bună a echipamentelor la suprafața solului în condiții de câmp.

Contragreutate rotundă

Dimensiuni, mm

Ø700*400 mm

Greutate, kg

57,5 kg

Cant. pe palet

6 buc.

ARTICOL:

208

Contragreutatea se utilizează în partea exterioară a roții din spate a tractoarelor marca “John Deere”
(seria 6 și 7) pentru o aderență mai bună a echipamentelor la suprafața solului în condiții de câmp.

Tăvălug inelar Farmet

Dimensiuni, mm

Ø400*77 mm

Greutate, kg

16,6 kg

Cant. pe palet

30 buc.

ARTICOL:

201

Tăvălugul inelar se utilizează în tehnica marca “FARMET” pentru afânarea solului. Partea interioară
se centrează și prelucrează mecanic, ceea ce extinde termenul de exploatare.

Tăvălug cu bare Farmet

Dimensiuni, mm

Ø400*2000 mm

Greutate, kg

154 kg

Cant. pe palet

3 buc.

ARTICOL:

220

Tăvălugul cu bare se utilizează în compactoarele marca “FARMET” pentru afânarea solului. Se
centrează mecanic și este produs în lungimi de 2000 mm și 3000 mm.

Tăvălug inelar Strom

Dimensiuni, mm

Ø330 mm

Greutate, kg

11,2 kg

Cant. pe palet

50 buc.

ARTICOL:

203

Tăvălugul inelar se utilizează în tehnica de marcă «BEDNAR»,«STROM» pentru afânarea solului.
Dimensiune orificiu 40x40 mm.

Disc КЗК-6.05.00.002

Dimensiuni, mm

Ø470 mm

Disc compact КЗК-6.05.00.001

Dimensiuni, mm

Ø450 mm

Greutate, kg

12,5 kg

Greutate, kg

24,6 kg

Cant. pe palet

30 buc.

Cant. pe palet

30 buc.

Discurile se utilizează în tehnica de marcă КЗК -6. Orificiul interior se prelucrează mecanic, ceea ce le oferă
un termen de exploatare îndelungat.

ARTICOL:

215

ARTICOL:

216

ARTICOLE TURNATE PENTRU SPAȚIILE COMUNALE
Capacele de canalizare şi scurgere din fontă sunt destinate pentru infrastructurile inginereşti subterane: reţelele termice, gaze,
cablu şi alimentare cu apă. Ele pot fi instalate în zone de spații verzi, zone pietonale, parcări auto, trotuare, drumuri urbane cu trafic
intens, drumuri magistrale și în zone cu sarcini mari (aeroport, doc) . De asemenea, există posibilitatea de a instala dispozitivul de
blocare antivandalism, ceea ce complică furtul capacului.

În funcție de clasa de încărcare, capacele de canalizare se împart în:
Denumire /tip
Capac ușor, mic
ЛМ*(А15)

Sarcina
nominală, kN

Deschidere
completă D,nu
mai mică, mm

Adâncimea de
instalare in carcasă
h, nu mai mică, mm

Locuri de instalare recomandate

450
15

20

Zone cu spații verzi, zone pietonale

550

Capac ușor Л(А15)
Capac mediu С(В125)

125

550

25

Parcări auto, trotuare și părți
carosabile din parcurile urbane

Capac greu Т(С250)

250

550

35

Drumuri urbane cu trafic
intens

Tipul capacului de canalizare este ales în funcție de utilitate și locul de instalare conform DSTU B V.2.5-26:2005
(GOST 3634-99) - acesta ar putea fi destinat pentru alimentarea cu apă, hidranți de incendiu; canalizare de uz casnic
și industrială, colectare apă de ploaie, sisteme de încălzire, rețea de gaze sau rețea de cablu urban.

Capac de canalizare ușor,
mic
Clasă încărcare: Л(А15)

Capac de canalizare ușor
Clasă încărcare: Л(А15)

Capac de canalizare mediu
Clasă încărcare: С(B125)

Capac de canalizare greu
Clasă încărcare: Т(С250)

Dimensiuni, mm
carcasă: Ø680, H=50 mm
capac: Ø620 mm

Dimensiuni, mm
carcasă: Ø760, H=70 mm
capac : Ø580

Dimensiuni, mm
carcasă: Ø720, H=70 mm
capac: Ø580 mm

Dimensiuni, mm
carcasă: Ø840, H=100 mm
capac: Ø580 mm

Cant. pe palet

ARTICOL:

20 buc.

ЛКП60

Cant. pe palet

ARTICOL:

20 buc.

ЛКЛ47

Cant. pe palet

ARTICOL:

20 buc.

ЛКС

Cant. pe palet

ARTICOL:

8 buc.

ЛКB20

ARTICOLE TURNATE PENTRU SPAȚII COMUNALE
Capac telefonie ușor

(cu dispozitiv de blocare pe capacul
de fontă și cu capac interior de oțel)

Sarcină
nominală - 6,7t

Capac telefonie greu
(cu dispozitiv de blocare pe capacul
de fontă și cu capac interior de oțel)

Sarcină
nominală - 17t

Grătar scurgere 2010 mare
Sarcină
nominală - 25t

Grătar scurgere 2010 mic
Sarcină
nominală - 25t

Grătar scurgere mic
Sarcină
nominală - 25т

Grilaj scurgere
Sarcină
nominală - 15т

Dimensiuni, mm
carcasă: Ø765, H=90 mm
capac: Ø670 mm

Dimensiuni, mm
carcasă: Ø830, H=130 mm
capac: Ø670 mm

Dimensiuni, mm
carcasă: 900*565*120 mm
capac: 800*400*40 mm

Dimensiuni, mm
carcasă: 640*485*115 mm
capac: 575*295*40 mm

Dimensiuni, mm
carcasă: 650*550*125 mm
capac: 480*380*40 mm

Dimensiuni, mm

160*500 mm
130*500 mm

Cant. pe palet

ARTICOL:

8 buc.

ЛТЛ

Cant. pe palet

ARTICOL:

8 buc.

ЛТВ

Cant. pe palet

ARTICOL:

12 buc.

451

Cant. pe palet

ARTICOL:

20 buc.

452

Cant. pe palet

ARTICOL:

20 buc.

454

Cant. pe palet

ARTICOL:

200 buc.
200 buc.

41
42

Grilajele de scurgere se utilizează pentru scurgerea apelor reziduale de pe partea carosabilă a drumurilor, se instalează în
șanțurile din parcările auto, benzinării, intrări în curte.

Suspensie cu cârlig
pentru verificarea gurii de vărsare

Dimensiuni, mm

183*290 mm

Cant. pe palet

500 buc.

ARTICOL:

420

Suspensia se instalează în gurile de canalizare pentru a asigura coborârea și ridicarea personalului de serviciu, cât și pentru
verificarea gurii de vărsare.

Pâlnie de scurgere ВР-100

Dimensiuni, mm
grilaj formă conus cu capac

Ø300-Ø100/Ø350

Cant. pe palet

500 buc.

Pâlnia este utilizată pentru scurgerea apei de pe acoperișul caselor. Este rezistentă la coroziune și deformare.

ARTICOL:

420

TURNARE ARTISTICĂ
Băncile sunt parte integrantă și obligatorie a parcurilor, grădinilor, curților si clădirilor multi-etajate, ceea ce face ieșirile la aer
liber mai confortabile și plăcute. Băncile se bucură de popularitate în rîndul persoanelor de diferite tipuri de vârsta, fie că sunt oraşe
sau sate, precum şi în toate ţările lumii. Principalul avantaj al băncilor din fontă este durabilitatea lor, rezistenţa la coroziune şi
deformare. Noi oferim atât producerea pereţilor laterali din fontă, cât şi asamblarea lor. Părțile laterale forate și acoperite în vopsea
anticoroziune, facilitează foarte mult instalarea și oferă un aspect prezentabil.

BANCĂ REGALĂ

BANCĂ DE PARC
Cant.
pe palet

30 buc.
ARTICOL:630

BANCĂ DECORATIVĂ
Cant.
pe palet

Cant.
pe palet

20 buc.

40 buc.

ARTICOL: 633

ARTICOL: 631

BANCĂ RETRO

Cant.
pe palet

20 buc.
ARTICOL: 632

PIESE TURNATE PENTRU SPAȚII UTILATE CU GAZE
Capacele şi răsuflatoarele sunt folosite pentru utilităţi subterane de gaz. Acestea pot fi instalate în zone de spații
verzi, zonă pietonală, parcări auto, trotuare, parcuri si pe drumuri urbane cu trafic intens conform proiectului și în
conformitate cu DSTU B V.2.5_26:2005, cu sarcină nominală de 25 kN.

Răsuflător gaze
Sarcină nominală
- 250kN.

Capac greu pentru гețeaua
de gaze ДУ700
Sarcină nominală
- 250kN

Dimensiuni, mm
carcasă: Ø300/Ø235 mm
înălțime: Ø250 mm
capac: Ø200 mm

Dimensiuni, mm
carcasă: Ø850 mm
capac: Ø730 mm
(Ø trapă 700 mm)

Piese turnate pentru supape

ГDimensiuni, mm

Turnare carcase filtru, robinete cu bilă,
regulatoare, supape cu diafragmă.

Cant. pe palet

20 buc.

Cant. pe palet

8 buc.

Cant. pe palet

ARTICOL:

505

ARTICOL:

ЛГВ

ARTICOL:

până la 1 t

Piesele pentru uz tehnic sunt utilizate pentru transportarea lichidelor și gazelor neagresive,
cât și pentru condiții de presiune mare, temperaturi scăzute și foarte scăzute, vid, etc.

Electrozi anozi seria ЗФС

Dimensiuni, mm

Ø65*1500 mm

Cant. pe palet

24 buc.

ARTICOL:

470

Electrozii seria ЗФС sunt utilizați ca anod de împământare la protecția electrochimică a structurilor metalice subterane împotriva
coroziunii. Împământarea este proiectată pentru a lucra cu unități de proiecție catodică în diferite zone climatice. Numărul de
electrozi este definit în proiectul de protecție electrochimică. Produsul este fabricat dintr-un aliaj de fier și siliciu în conformitate cu
TUU 23909150.001-99. Avantajele sunt reprezentate de ultimele tehnologii in materie de calitate și durabilitate a anodului de
împâmântare, îmbunătățirea calității nodurilor de contact, extinderea termenului de exploatare până la 30 ani datorită noilor
tehnologii. Cu ajutorul laboratoarelor chimico-tehnologice se determină rapid și precis structurile metalice, compoziția chimică și
proprietățile mecanice.

PIESE TURNATE PENTRU UZINELE DE CĂRĂMIDĂ
Produse utilizate pentru fabrici de cărămidă și linii de marca JMC, USM, YAPD, RYESH de uscare și de coacere a
cărămizii. Avantajele la exploatarea corespunzătoare sunt durabilitatea, rezistența crescută la uzură, sortiment larg,
prezența permanentă în stoc, viteza de producție şi posibilitatea de prelucrare suplimentară.

Roată pentru vagonetă cu capac

Dimensiuni, mm

Ø230/Ø200*70 mm
Roată pentru vagon
cuptor cu capac

Con cuptor asamblat

Dimensiuni, mm

Ø350/Ø300*130 mm

Dimensiuni, mm

Ø680*570 mm

Linia de produse СМК 496, 497, 516, 517

Cant. pe palet

100 buc.
Cant. pe palet

20 buc.

Cant. pe palet

2 buc.

ARTICOL:

308.2
ARTICOL:

100

ARTICOL:

310

Cant. pe palet ARTICOL:

1-10 buc.

СМК12

PRODUSE DE EXPORT
GOP-01

GOP-02

Bare de grătar și reșouri utilizate în cazanele pe combustibil solid «OPOP»
Dimensiuni, mm

Greutate, kg

Cant. pe palet

ARTICOL:

295*180 mm

4,6 kg

200 buc.

193

295*180 mm

4,5 kg

200 buc.

194

Bare de grătar și reșouri utilizate în cazanele pe combustibil solid «SKOLOV»

GSL-01

Dimensiuni, mm

310*220 mm

Greutate, kg

4,6 kg

Cant. pe palet

200 buc.

ARTICOL:

171

Bare de grătar și reșouri utilizate în cazanele pe combustibil solid «DAKON»

GDA-051

Dimensiuni, mm

350*80 mm

DOR-32

DOR-24

DOR-24/32

Dimensiuni, mm

Greutate, kg

1,64 kg

Greutate, kg

Cant. pe palet

400 buc.

Cant. pe palet

ARTICOL:

155

ARTICOL:

350*124 mm

3,6 kg

350 buc.

153

350*124 mm

2,3 kg

350 buc.

154

324*178 mm

4,0 kg

350 buc.

152

REȘOU №1 DOR32
REȘOU №2 DOR24
Dimensiuni, mm

Greutate, kg

Cant. pe palet

ARTICOL:

350*100 mm

4,0 kg

350 buc.

120

350*60 mm

3,2 kg

350 buc.

121

LUCRĂRI INDIVIDUALE
«Bulаt» SRL produce piese turnate pentru comenzi individuale, cu posibilitate de
prelucrare suplimentară.

Plite de diverse dimensiuni pentru pizzerii și restaurante

Pentru notițe

Căzi din fontă

Adițional activității principale este fabricarea de structuri
sudate de diferite tipuri: (terenuri de joacă pentru copii,
staţii de autobuze, etc.)

Pentru notițe

Corpuri de iluminat stradal

PARTENER OFICIAL ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Distribuitor

SRL Crasdan

Localitate

mun. Chișinău

Adresa

str. Uzinelor 78

Contact

(+373 22) 41-06-99
(+373 22) 47-35-78
(+373) 79-529-501
crasdan@mdl.net

