
      

 

 

ПРЪТИ  

котелна стомана  
P265GH, 16Mo3, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10 

склад Варна 
 

 

1 

Прът кръгъл ф  8.00 мм / 1.2210 13.88 кг (=36.53 m) 
Прът кръгъл ф 10 мм / 10CrMo910 6 м 
Прът кръгъл ф 10 мм / S235 28.27 кг (=72.5 м) 
Прът кръгъл ф 20 мм / 1.0570 19.75 кг (=8.01 м) 
Прът кръгъл ф 20 мм / 1.2210 44.46 кг (=18.45 m) 
Прът кръгъл ф 20 мм / P265GH+N  30 кг (=12.15  м) 
Прът кръгъл ф 20.00 мм / 16Mo3 62.6 кг (=25.34 м) 
Прът кръгъл ф 25.00 мм / 16Mo3 48 кг (=12.46 м) 
Прът кръгъл ф 25.00 мм/ P265GH+N  47 кг (=12.17  м) 
Прът кръгъл ф 30.00 мм/ 12Х1МФ 11.48 кг (=2.1 м) 
Прът кръгъл ф 30.00 мм/ P265GH+N  67 кг (=12.14  м) 
Прът кръгъл ф 40.00 мм /13CrMo 19 - 5 9 кг (=0.89 м) 
Прът кръгъл ф 40.00 мм/ 16Mo3  1.5415 21.48 кг (=2.14 м) 
Прът кръгъл ф 40.00 мм/ P265GH  120 кг (=12.15 м) 
Прът кръгъл ф 50.00 мм / 1.7225 58.39 кг (=3.79 м) 
Прът кръгъл ф 50.00 мм/ P265GH  123 кг (=8.01 м) 
Прът кръгъл ф 55.00 мм / 1.7362 2.24 м 
Прът кръгъл ф 60.00 мм / 13CrMo4-5  136.96 кг (=6.14 м) 
Прът кръгъл ф 70.00 / 13CrMo 4-4 61.71 кг (=2.04 м) 
Прът кръгъл ф 70.00 мм / 16Mo3 1.5415 97 кг (=3.2  м) 
Прът кръгъл ф 70.00 мм/ P250GH+NA   91 кг (=3  м) 
Прът кръгъл ф 70.00 мм/ P265GH+N  61.64 кг (=2.05 м) 
Прът кръгъл ф 75.00 мм / 1.7225 97.1 кг (=2.8 м) 
Прът кръгъл ф 80.00 мм /  12CrMo 19-5 10.5 кг (=0.27 м) 
Прът кръгъл ф 90.00 мм / 12 CrMo 19 5 1.72 м 
Прът кръгъл ф 90.00 мм / 16Mo3 + N 107.62 кг (=2.14  м) 
Прът кръгъл ф 95.00 мм / 1.5415 16Mo3 80.18 кг (=1.42 м) 
Прът кръгъл ф100.00 мм +QT/25CrMoS4V 340.3 кг (=5.52 м) 
Прът кръгъл ф124.00 мм / 1.3974  Nr. 69 60.56 кг (=0.66 м) 
Прът кръгъл ф124.00 мм / 1.3974 Nr. 72 59.64 кг (=0.65 м) 
Прът кръгъл ф185 / 12CrMo 19-5 10.13 кг (=0.05 м) 
Прът кръгъл ф195 / 12CrMo 19-5 10.08 кг (=0.04 м) 
Прът кръгъл ф330.00 / 13CrMo 44 95 кг (=0.15 м) 

 

 

 

     с доставка предлагаме:  

  ламарина, тръби и фитинги 


