OFERTĂ PELEŢI

din coajă de ﬂoarea-soarelui
Una dintre cele mai ieftine și confortabile soluţii de producere a energiei termice!

Economic

Ecologic

Eﬁcient

Descrierea peleţilor
• Sunt un combustibil solid, obţinut prin deshidratarea și comprimarea cojii de ﬂoarea-soarelui până la
dublul densităţii energetice, folosit pentru obţinerea energiei termice.
•

Sunt un combustibil ecologic, care respectă mediul și prezintă emisii neutre de CO2.

• În procesul de fabricare al peleţilor nu se utilizează coloranţi, aditivi sau chimicale. Stabilitatea
peleţilor este dată de prezenţa ligninei, un liant natural ce are rolul de a menţine forma cilindrică a peleţilor.
• Prin comparaţie cu o centrală pe gaz convenţional, centrala termică pe peleţi produce aceeași putere
calorică cu un cost mai mic cu 20-30%.

Utilizarea peleţilor
Peleţii sunt utilizaţi atât pentru producerea căldurii cât și a apei calde menajere, în sobe și centrale, la
nivelul spitalelor, grădiniţelor, clădirilor administrative, pentru:

consumatorii

CASNICI

și

consumatorii

INDUSTRIALI

Peleţii pot ﬁ utilizaţi în instalaţii de ardere autorizate, centrale termice pe peleţi pentru uz casnic sau
cazane industriale pe peleţi și pentru producerea apei calde, agentului termic sau a aburului industrial
cât și pentru încălzirea serelor și solariilor.

Avantajele utilizării peleţilor
Conferă o putere calorică foarte mare și sunt ușor de utilizat
Sunt o alternativă eﬁcientă de încălzire cu un cost stabil
Sunt un combustibil cu ardere curată, fără poluare
Este un produs uscat, ceea ce asigură un randament mult mai bun decât lemnul curat
Cenușa rezultată în urma arderii peleţilor poate ﬁ folosită ca îngrășământ

OFERTĂ PELEŢI

din coajă de ﬂoarea-soarelui
Caracteristicile tehnice ale peleţilor
Producător: S.C. Prutul S.A.
Putere calorică: 4.600 Kcal/kg
Diametru: 8 mm
Lungime: aprox. 25 mm
Greutate hectolitrică: 500 kg/mc
Umiditate: max. 11%
Cenușă: max. 3%
Mod de ambalare:
Saci de tip “big bag” (greutate 900-1.000 kg)
Vrac

Pentru oferte și comenzi, vă rugăm contactaţi:
Sergiu Igescu – Manager Vânzări Peleţi
Telefon: 0747.120.262
E-mail: sergiu.igescu@prutul.ro
Oferta comercială se negociază în funcţie de cantitate și nu include
transportul de la Fabrica Prutul din Galaţi până la client (preţ tip FCA)
și poate suferi modiﬁcări în funcţie de condiţiile de piaţă.

127 de ani de tradiţie în fabricarea uleiului
Compania Prutul este unul dintre principalii producători de ulei vegetal din România și un
jucător important în industria de agribusiness din ţara noastră. Fabrica de ulei Prutul de
la Galaţi, înﬁinţată acum 127 de ani sub numele Fleming Oil, este fabrica cu cea mai
îndelungată tradiţie în producţia de ulei vegetal din România (de la 1893).
Printr-un amplu program de investiţii realizat în ultimii ani, Prutul a transformat această
fabrică într-una dintre cele mai mari și mai moderne fabrici de proﬁl din ţară.

