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CAZAN  MV7 

 Sunt cazane care funcţionează în 
regim automat pe peleţi, cereale 
sau manual pe cărbune, deşeuri 
din lemn, brichete 

 Fabricat din tablă specială pentru 
cazane tip P265GH de 6 mm 

 Durată mare de viaţă 
 Este dotat cu 3 pompe 
 Randamentul cazanului este de 

92% 
 La ieşirea din cazan agentul are o 

temperatură de 150-1800C  
 Cazanul are în dotare sistemul automat de control , senzori de temperatură, 

rezervor pentru peleţi. 
 Construcţia originală şi calitatea deosebită a materialului folosit la corpul 

cazanului conduce la o durată mai mare de viaţă a cazanului 
 Se livrează cu 3 retorte de ardere : 

 Retortă fixă A : pentru arderea cărbunelui de înaltă calitate 
 Retortă rotativă B : pentru arderea cărbunelui brun 
 Retortă rotativă C : pentru arderea peleţilor, cerealelor  

 
Cazanele se fabrică în următoarele capacităţi : 18 Kw, 25 Kw, 28 Kw, 32 Kw, 36 Kw, 42 Kw, 50 
Kw, 60 KW, 75 KW. La comandă se pot fabrica şi de capacităţi de 100 sau 150 Kw. 

 
 

 

CAZAN  MV7 ECONOMIC 
 

Sunt cazane MIDAX MV7, cu un randament mai scăzut de 80 %. Se fabrică în 2 variante de 25 
şi 50 Kw. 
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CAZAN  MV7 PELET 
 Construcţia şi parametrii sunt asemănători 

ca cei de la cazanele MIDAX MV7, cu 
următoarele deosebiri : 

 Funcţionează numai pe peleţi (din lemn sau 
din agromateriale) 

 Arzătorul este exterior 
 Avantajul principal ale acestui cazan constă 

tocmai în folosirea arzătorului exterior, fapt 
care conduce la evitatea formării zgurei 
lipicioase care se fixează de grătarul 
cazanelor obişnuite (mai ales în situaţia 
folosirii peleţilor din paie) şi necesită 
curăţarea foarte des a acestor grătare. La 
cazanele MIDAX V7PELET nu există grătar, 
zgura formată căzând sub formă de coajă în 
partea inferioară a cazanului, evacuându-se 
foarte uşor şi fără oprirea cazanului.  

 Un alt avantaj important constă în folosirea oricărui tip de pelet, inclusiv din paie, 
fîn şi alte resturi vegetale. 

 
Cazanele se fabrică în următoarele capacităţi : 

 Standard : 18 Kw, 25 Kw, 28 Kw, 32 Kw, 36 Kw, 42 Kw, 50 Kw, 60 Kw, 75 Kw 
 La comandă specială : 100 kw sau 150 kw. 

 

CAZAN  MV7 PELET ECONOMIC 
 

Sunt cazane MIDAX MV7 PELET, cu un randament mai scăzut de 80 %. Se fabrică în 2 
variante de 25 şi 50 Kw. 

 
Condiţiile de plată şi termenele de plată se vor conveni la semnarea contractului 

 
Pentru orice detalii vă rugăm să vă adresaţi la numerele de telefon menţionate pe antet.  
De asemenea, vă invităm să ne vizitaţi show-room-ul deschis în cadrul Complexului “Bucureşti 
Construct” , situat în Bucureşti, Bulevardul Timişoara 103-111, unde specialiştii noştri vor 
răspunde bucuroşi la întrebările Dvs. 
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