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SECŢIUNEA A                                                                                                                   SECTION  A

A 23 Dispozitiv mobil pentru încălzirea motoarelor cu combustie internă ale
automobilelor şi tractoarelor de pornire

Autori: Martîniuc Nicolae, Potapov Semion, Toderaş Mihail, Cojuhari Ion

Brevet: MD 2617

Esenţa invenţiei:      În hidroschema dispozitivului între rezervorul cu lichid lucrativ şi pompa circulară este amenajat
termogeneratorul de tip disc. Cavitatea de compresiune a pompei circulare este unită cu radiatorul sistemului
de răcire.

Summary of the invention: In the hydraulic circuit of the device between the reservoir with working fluid and the
circulating pump it is placed a thermogenerator.

A 24 Dispozitiv pentru recuperarea energiei cinetice a mijlocului de transport
în mişcare

Autori: Martîniuc Nicolae, Potapov Semion, Condriuc Alexandru, Toderaş Mihail, Cojuhari Ion

Cerere : RU 2002 117977/11

Esenţa invenţiei: Axul secundar al cutiei de transmisie cinematic este unit cu compresoare, iar tubul Rance cu
pulverizatoarele în mecanismul de frânare al mijlocului de transport şi al tubului amortizator.

Summary of the invention: Secondary axle of the gear-box is cinematically joined with compressors, and the Rance
tube with atomizers into the mechanism for braking of the vehicle and shock-absorber.

A 25 Automobil pentru familie - 2030
Autori: Stamati Mihail, Podborschi Valeriu

Esenţa invenţiei: Elaborarea design-conceptului unui automobil urban ecologic pentru familie. Automobilul este
dotat cu construcţie spaţial-volumetrică transformabilă.

Summary of the invention: Elaboration of the design conception of an urban ecologic vehicle for a family. The vehicle
is provided with a transforming spatial-volumetric structure.

A 26 Automobil pentru VIP-uri
Autori: Şepelev Ştefan, Podborschi Valeriu

Esenţa invenţiei: Elaborarea design-conceptului unui automobil de clasa lux destinat turismului, excursiilor.

Summary of the invention: Elaboration of the design conception of an extra class vehicle destined for tourism, trips.

A 27 Sport-car
Autori: Bahnaru Valeriu, Podborschi Valeriu

Esenţa invenţiei: Elaborarea design-conceptului unui automobil de clasa sport.

Summary of the invention: Elaboration of a design conception of a sport class vehicle.

A 28 Mijloc de transport urban
Autori: Crîjanovschi Iurie, Podborschi Valeriu

Esenţa invenţiei: Elaborarea design-conceptului unui mijloc de transport pentru o singură persoană bazat pe utilizarea
unui sistem de echilibrare giroscopic.

Summary of the invention: Elaboration of the design conception of a vehicle for a single person based on a gyro-
scopic balance system.

A 29 Mijloc de transport urban
Autori: Ciobârcă Vitalie, Podborschi Valeriu


