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A 18 Dispozitiv de încălzire a motorului cu ardere internă înainte de pornire pe timpul 
rece

Autori: Martîniuc Nicolai, Şkiliov Vladimir, Clichici Serghei, Belousov Iurii  

Brevet: RU 2331824

Esenţa invenţiei: Principiul de lucru este bazat pe folosirea roţilor dinţate cu distanţă între ele rotindu-se sincron.

Summary of the invention: The working principle is based on the use of toothed wheels with distance between them, 
rotating synchronous. 

 BEJAN ANDREI

A 19 Dispozitiv pentru distrugerea rozătoarelor cu ajutorul curentului electric 
Autor: Bejan Andrei 

Certifi cat pentru model de utilitate:  MD 158

Esenţa invenţiei: Modelul de utilitate se referă la mijloacele de combatere a rozătoarelor, în particular la dispozitive 
pentru distrugerea rozătoarelor cu ajutorul curentului electric. Dispozitivul pentru distrugerea rozătoarelor 
cu ajutorul curentului electric conţine o carcasă cilindrică executată din material dielectric, cu fund şi pereţi 
laterali, în care sunt executate găuri pentru rozătoare, un capac şi cel puţin un cuplu de electrozi conectaţi la 
polii opuşi ai sursei de alimentare, amplasaţi cu formarea unui interstiţiu în interiorul carcasei şi fi xaţi pe fund. 
Cuplurile de electrozi sunt executate din tablă şi formează în ansamblu o virolă, care repetă forma carcasei. 
Fiecare electrod alăturat este conectat unul faţă de altul la polul opus.

Summary of the invention: The utility model concerns to the rodent control means, in particular to devices for rodent 
destruction by electric current. The device for rodent destruction by electric current contains a cylindrical 
case made of dielectric material, with bottom and lateral walls, wherein there are made holes for rodents, 
a cover and at least a pair of electrodes connected to the opposite poles of the power supply, placed with 
formation of a clearance inside the case and fi xed onto the bottom. The pairs of electrodes are made of sheet 
material and form as an assembly a metal shell, which repeats the form of the case. Each adjacent electrode 
is connected about each other to the opposite pole. 

 VLAS ADRIAN

A 20 Mototricicletă
Autor: Vlas Adrian

Esenţa invenţiei: Unitate de transport utilizată în activităţile săteşti sau comerciale.

Summary of the invention: Transport unit used in village or commercial activities. 


