Detalierea serviciilor sau bunurilor produse de întreprindere în interes public
Nomenclator de fabricaţie :
 Lovituri cu grenade antitanc
- Lovitură antitanc PG-7V
- Lovitură antitanc PG-7VM
- Lovitură antitanc PG-9V
- Lovitură exploziva OG-7VM
 Grenade militare

-

Grenadă ofensivă RG-42
Grenadă defensivă F-1
Grenadă multifuncţională GMM
Focoase pentru grenade de mână

 Produse pentru menținerea ordinii publice
- Grenadă iritant lacrimogenă GMIL
- Grenadă acustică GMAC
- Grenadă acustico luminoasă GAL
- Grenadă fumigen lacrimogenă GFLM-79
- Grenadă de consternare
- Grenadă cu fum colorat GFC
- Cartuş cal. 38 fumigen lacrimogen CC38-FL
- Petarda de infanterie
- Cartuș calibru 12 cu bile din cauciuc
 Produse destinate tragerilor de exercițiu și de instrucție
- Lovitura de exercițiu PG-7VM pentru MApN
- Lovitura de instrucție PG-7VM cu grenadă antitanc PG-7M inertă pentru MApN
- Grenada de exercițiu pentru MApN GMM-T
- Grenada de exercițiu GMIL-T pentru forțele de ordine
- Grenada de exercițiu pentru MApN F-1-T
- Dispozitivul cu țeavă introdusă T.I.-A.G.-7
 Diverse
- Trusă cu substanțe explozive utilizate pentru pregătirea câinilor (Trusa K-9)
- Cutii de distribuție şi transfer, multiplicator de turaţie pentru transportoarele blindate
- Cutie de viteze 4×4 cu reductor pentru transportoare blindate
 Servicii de delaborare pentru :
- lovituri antitanc
- grenade ofensive, defensive, multifuncționale, iritant-lacrimogene
- cartușe calibru 38 mm iritant lacrimogene CC38-FL
- cartușe reactive calibru 26 mm de semnalizare
- cartușe reactive calibru 26 mm de iluminare
 Servicii de demilitarizare pentru :
- armament de infanterie
- transportoare blindate
- armament de artilerie
- tancuri

-

mitraliere antiaeriene

 Industria civilă
- scule, dispozitive și verificatoare
- piese schimb excavatoare
- bare de torsiune
- piese schimb utilaj petrolier
 Minitractor MT 12-2 DM şi accesorii :
- Semănătoare
- Cultivator
- Freză
- Lamă Deszăpezire
 Motopompa M-1000
 Piese de schimb :
- piese de schimb pentru cutie viteze cilindru compactor R8-14
 Piese de schimb material rulant :
- piese schimb echipament de uns buza bandajului
- piese schimb locomotive
- piese schimb transmisie elastică
- piese schimb multiplicator de turație
 Capabilități tehnologice sector economic :
- prelucrări mecanice: prelucrare prin așchiere pe utilaje convenționale și pe mașini
CNC, frezare pe mașini CNC 3÷5 axe, danturare roți dințate în evolventă și rectificare
dantură, rectificare plană, interior, exterior, broșare, rulare arcuri
- tratamente termice: îmbunătățiri, călire-revenire, sablare și normalizare
- ecruisare danturi roți dințate ( roți dințate din cutiile de distribuție sau de viteze auto),
bare torsiune
- realizarea de repere din mase plastice prin injecție
- realizarea reperelor din materiale termorigide (tip bachelită, AG-4, DSV)
- acoperiri de protecție galvanice: zincare, fosfatare, brunare la rece, eloxare, stanare,
cuprare, pasivizare;
- realizare și proiectare de matrițe, SDV-uri
- proiectare și execuție roți dințate
- deformare plastică și extrudare la rece
- atelier tâmplărie: execuție lăzi muniție, stelaje, paleți, amarare produse în containere
după normele specifice.

