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ATELIER AUTO 
 

SIMULATOR AUTO  
 

• Descriere:  
✓ Permite dobandirea unor deprinderi corecte necesare oricarui sofer in timpul conducerii 

autoturismului intr-un trafic aglomerat; 
✓ Imita jumatatea din fata a unui autoturism avand toate elementele de control si semnalizare ale unei 

masini reale. Volanul este prevazut cu un sistem de revenire, astfel ca directia masinii revine 
automat in jurul axei longitudinale fara interventia cursantului; 

✓ Are un monitor prin intermediul caruia sevizualizeaza spatiul virtual in care se deplaseaza masina 
si se transmit mesajele referitoare la greselile efectuate in timpul conducerii pe simulator; 

 
Instruirea pe un simulator auto înlesneşte un transfer rapid şi consistent de cunoştinte necesare 

unui trafic modern şi permite dobândirea unor deprinderi corecte privind abilităţile necesare unui şofer 
în timpul conducerii autoturismului într-un trafic aglomerat.  

 
Pe lângă cele menţionate, un simulator auto produce efecte favorabile atât persoanei care se 

instruieşte, cât şi comunităţii deoarece activitatea de instruire este preluată în mare parte de simulator. 
Trebuie subliniat faptul că, avantajul major pe care îl rezolvă instruirea pe simulator constă în formarea 
unei atitudini responsabile şi preventive care va duce la creşterea siguranţei traficului rutier. Pentru 
formarea unei atitudini preventive se pot genera situaţii de risc care se întâlnesc în trafic, astfel viitorul 
şofer va fi capabil să anticipeze anumite accidente şi în consecinţă să le evite sau să diminueze efectele 
acestora. 

 

   

   
 

• PRET UNITAR FARA TVA: 6800 EUR 
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ECHIPAMENT  
Pret unitar 

Eur fara 
TVA 

Cantatitate 
recomandata 

 

Elevator hidraulic 4 T 
Caracteristici: 
 - Capacitate maixima de ridicare: 4000 kg. 
 - Inaltimea elevatorului: 2800 mm. 
 - Distanta dintre piloni: 2860 mm. 
 - Inaltimea maxima de ridicare a unui autovehicul este de 1900 
mm. 
  

1800.00 Eur 1 buc / atelier 

 

Masina de echilibrat roti 
Caracteristici: 
 - Automata, 24'' 
 - Pentru autoturisme, camioane usoare si motociclete 
 - Masurare automata a distantei si dimensiunea rotilor 
 - Sursa de alimentare:230 [V] 
 - Puterea motorului: 0.2 [kW] 
 - Precizie de echilibrare: +/- 1 [g] 
 - Max. greutatea roată: 60 [kg]  

1500.00 Eur 1 buc / atelier 

 
 

Masina dejantat roti 
Caracteristici: 
 - Putere motor 0.75 kW 
 - Sursa de alimentare 220 V 
 - Presiune de lucru 8-10 bar 
 - Dimensiune exterioara de prindere 10''-21'' 
 - Dimensiune de prindere interioara 12"-24" 
 
  

1500.00 Eur 1 buc / atelier 

Combina de masura 
Caracteristici: 
 - Combina de masura formata din  

• analizor noxe 
• opacimetru 
• laptop  

5000.00 Eur 1 buc / atelier 
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ECHIPAMENT 
Pret unitar 

Eur fara 
TVA 

Cantatitate 
recomandata 

 

Stand de  verificare frane 
Caracteristici: 
 
- unitate electro-mecanica compusa din sistem cantarire, sistem 
antrenare roti, sistem masurare forte franare, capace, rama 
fundatie,  
 
- panou electric compus din sistem de comanda motoare pentru 
testare auto 4x2 si 4x4, interfata masurare forte, aparate de 
manevra, semnalizare si protectie, 
 
- unitate de comanda si afisare compusa din: PC cu soft specializat 
in limba romana+tastatura si mouse, monitor 19“, telecomanda 
infrarosu+senzor IR, traductor forta pedala, set conexiune 
 
  

6000.00 Eur 1 buc / atelier 

 

Aparat de geometrie roti 
Caracteristici:  
8 camere CCD ce permit reglare punte fata si punte spate 
Redarea valorilor CD 
 
  

5600.00 Eur 1 buc / atelier 

 

Exhaustor de gaze portabil 
Caracteristici: 
- Aspirator de gaze portabil si silentios 
- Pentru turisme, utilitare si camioane cu tonaj redus 
- Alimentare : 220V 
- Motor: 0.75HP 
- Turatie 2800 rot/min 
- Ventilator de 230x95mm  

950.00 Eur 1 buc / atelier 
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INSTRUIRE BAZATĂ PE WEB 

ÎNVĂŢARE DIGITALĂ 

SOFTWARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ 

Programele software sunt intuitive şi special concepute pentru a fi utilizate în educație și 
tehnologie, în funcție de abilitățile elevilor.  

 

 
 
Cod: 34423 

TEHNOLOGII AUTO 
SOFTWARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ, LICENŢĂ ANUALĂ 

 
 
Conţinut: 

 Vopsirea automobilelor 
 Repararea coliziunilor 
 Diagnosticare auto 
 Masini electrice si hibride 
 Autoturisme  
 Vehicole grele 

 
 Obiective de învăţare: 

 Cunoștințe de bază și elemente fundamentale de inginerie auto 
 Cunoașterea de bază și fundamentele tehnologiei de vopsire a vehiculelor 
 Cunoștințe de bază și elemente fundamentale ale tehnologiei caroseriei și reparării accidentelor 
 Cunoștințe de bază și elemente fundamentale ale acționărilor electrice și acțiunilor hibride 
 Cunoașterea de bază și fundamentele tehnologiei vehiculelor comerciale 

 
Avantajele utilizării platformei de E-Learning: 

 Disponibil 24 de ore pe zi, 365 de zile pe an 
 Învățare fără constrângeri de timp și spațiu cu un grad ridicat de flexibilitate 
 Structura modulară în conformitate cu cunoștințele / ansamblurile / tehnologiile de bază 
 Valabilitate 1 an, cu posibilitate reînoirii licenţei oricând 

 
 

Preţ LA CERERE 
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MODELE IN SECTIUNE 

 
Fisa tehnica 73369 

MODEL IN SECTIUNE – POMPA DE INJECTIE I 
 

• Descriere: 
 

Pompă de injecție de combustibil de tip distribuitor cu regulator centrifugal 
 Funcționarea pistonului  (de transport și distribuție a combustibilului) 
Funcția  inelului cu rola și excentric 
Funcția regulatorului mecanic 
Funcția de injectare a combustibilului 
Funcționarea dispozitivului de inchidere 
Funcția supapelor de presiune 

• Pret unitar fara TVA: 1365 Eur 

 
Fisa tehnica 89813 

MODEL IN SECTIUNE – MOTOR DIESEL INDUSTRIAL 
 

• Descriere:  
 

Componente:  
• carcasa motorului,  
• cilindru,  
• cap cilindru,  
• duza de injecție,  
• pompă de injecție,  
• starter,  
• amortizor de zgomot,  
• filtru de aer,  
• rotor. 

 

• Pret unitar fara TVA: 3150 Eur 

 
Fisa tehnica 98341 

MODEL IN SECTIUNE - ELECTROMOTOR 
 

• Descriere:  
  

Motor electric (racit cu apa) 
Acesta este un motor electric, care este instalat în mașini 
alimentate exclusiv cu electricitate( 39 - 50 kW, 200 Nm 
cuplu). Motorul poate fi pornit, iar echipamentele (cabluri 
groase, rotor, stator, mantaua de apă, etc) sunt foarte 
atractive. 
 
 

• Pret unitar fara TVA: 2400 Eur 
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Fisa tehnica 73481 

MODEL IN SECTIUNE – DIFERENTIAL CU BLOCARE MECANICA 
 
 
 

• Descriere:   
Funcția de acționare finală (angrenaj conic) 
Funcția de angrenaj diferențial 
Diferite moduri de compensare ce permit deplasarea vehicolului 
Blocarea de compensare se face prin deplasarea unui cuplaj cu dinti peste pârghia 
de blocare 
 
 
 
 
 

• Pret unitar fara TVA: 1950 Eur 

 
 
Fisa tehnica 73446 

MODEL IN SECTIUNE – TRANSMISIE AUTOMATA 
 

• Descriere:   
 

Transmisie automată cu patru trepte pentru tractiune pe fata (ZF) 
controlate electronic. 
Componente: 

• convertor de cuplu cu ambreiajul de blocare 
• cuplaje hidraulice 
• planetare 
• diferențiale și control hidraulic 

Echipamentul poate fi transportat ușor. 
 

• Pret unitar fara TVA: 2750 Eur 

 

CH 73347 

 

1420,00 Eur  

(fara TVA) 

 

Pompa in serie cu vacuum control 

In sectiune sunt evidentiate: 
Modul de functionare a regulatorului de 
presiune; 
Functionarea pistonului pompei; 
Functionarea pompei de combustibil; 
Rotatia pompei pistonului; 
Modul de functionare a supapelor de 
presiune; 
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CH 73404 

 

1260.00 Eur  

(fara TVA) 

Compresor de supraalimentare 

Acest compresor mecanic de supra 
alimentare este folosit la masinile sport in 
grupul Daimler Benz. Cei doi arbori au cate 
2 aripi si sunt antrenati de roti dintate. 
Alimentarea si compresia sunt clar vizibile. 

 

 

CH 73403 

 

2078.00 Eur  

(fara TVA) 

Turbina de supraalimentare cu geometrie 
variabila si servomotor electric 

La aceasta turbina poate fi vazut foarte clar 
modul de functionare al turbinei si al 
arborelui cu rulmenti, cat si modul de 
reglare al supapelor de ghidaj prin 
intermediul unui servomotor controlat 
electronic in locul reglajului prin 
intermediul presiunii.   

 

CH 92801 

 

945.00 Eur  

(fara TVA) 

Pompa de ulei 

Noua pompa de ulei de la Mercedez Benz 
echipeaza motoare cu 6/8 cilindri in V. Cu 
acest nou model de pompa ungerea si 
controlul racirii in diferitele zone ale 
motorului pot fi dependente de sarcina si 
viteza.  

 

CH 72496 

 

1275.00 Eur  

(fara TVA) 

Capete de piston cu patru supape 

Acest model poate arata: 
Camera de combustie; 
Cele 4 supape; 
Modul de distribuire ale canalelor de intrare 
iesire; 

 

 

CH 72504 

 

3200.00 Eur  

(fara TVA) 

Motor in sectiune 

Acest model poate arata: 
Modul de functionare al arborilor cu came; 
Modul de functionare al supapelor cu acces 
datorita sectiunilor bujiilor; 
Injectoarele; 
Canalele de circulare ale uleiului, pompei de 
ulei.  
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CH 73406 

 

475.00 Eur  

(fara TVA) 

Pompa rotativa 

La acest model in sectiune se pot observa: 
Absorbtia si refulare eficienta datorita 
dilatarii si reductiei spatiului; 
Modul de functionare al supapei de 
siguranta; 
Actionarea arborelui motor prin 
intermediul unui lant  

 

CH 72503 

 

2800.00 Eur  

(fara TVA) 

Cap cilindru cu cinci supape si reglaj al 

arborelui cu came 

La acest model in sectiune se pot observa: 
Modul de dispunere al supapelor; 
Actionarea supapelor prin folosirea 
arcurilor; 
Dispunerea canalelor prin folosirea 
diferitelor culori; 
Reglarea arborelui cu came.  

 

CH 92795 

 

1440.00 Eur 

 (fara TVA) 

Ambreaj dublu 

La acest model in sectiune se pot observa: 
Cele doua discuri de ambreiaj; 
Modul de functionare al arcurilor; 
Primul disc de ambreiaj poate fi rotit 
punand in functiune arcurile 

 

 

CH 73553 
 

505.00 Eur  
(fara TVA) 

Distribuitor aprindere cu senzor HALL 
 
Rotor distribuitor și întrerupătorul 
Distribuție de aprindere 
Avans centrifugal 
Vacuum avans (se poate demonstra cu 
ajutorul unei seringi sub presiune) 
  

 

CH 73556 
 

645.00 Eur  
(fara TVA) 

Alternator 
 
Parti vizibile: 

• rotor cu bobina si inel de alunecare 
• regulator cu perii de cărbune 
• diode de putere și excitatoare 
• stator cu înfășurare statorică  
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CH 73548 
 

630.00 Eur  
(fara TVA) 

Demaror 
 
Piese din acest model: comutator solenoid, 
carcasă și legaturi 
Armatura poate fi rotită și comutatorul 
solenoid activat 
Angajarea pinionului de pornire poate fi 
demonstrată 

 
 

 
 

CH 73451 
 

2900.00 Eur  
(fara TVA) 

 
Macheta didactica  

Cutie de viteze în 5 trepte 
 

Se poate simula modul de trecere dintr-o 
viteză în cealaltă, 
Patru viteze + marșarier, 
Modelul facilitează obținerea treptelor de 
viteză dorite prin cuplarea 
sincronizatoarelor și a roților dințate, de 
asemenea, se exemplifică modul de 
transmitere a fluxului de putere, 
Produsul va fi însoţit de documentaţia 
tehnică aferentă acestuia 

 

 
 

MODELE FUNCTIONALE 

 
Fisa tehnica 73322 

SONDA LAMBDA (SENZOR EGO) CU INCALZIREA SONDEI ELECTRICE 
 

• DESCRIERE: 
 
 
Reglementarea lambda poate fi demonstrată utilizând arzătorul de gaz 
furnizat și milivoltmetru 
Amestec bogat: aer putin, flacără galbenă, tensiune ridicată lambda 
Un amestec slab: mult aer, flacără albastră, tensiune joasă lambda 
 
 
 
 
 

• PRET UNITAR FARA TVA: 1530 EUR 
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Fisa tehnica 73321 

SENZOR DE DEBIT DE AER CU FIR INCALZIT 
 

• DESCRIERE: 
 
Cu compensarea vibrațiilor tubului de aspirație) 
Cu ajutorul unui uscător de păr cu 2 trepte de rece și 2 
trepte  de cald, se poate demonstra funcționarea unui 
senzor de debit  de aer cu fir incalzit. Semnalele de 
ieșire pot fi citite direct pe voltmetru. În plus, sunt 
prevăzute 2 prize pentru conectarea unui dispozitiv 
de măsurare suplimentar. Acest senzor  face parte din 
ultima generație. Compensează vibrațiile din tubul de 
aspirație și măsoară numai aerul care curge într-o 
direcție. 
 

• PRET UNITAR FARA TVA: 1650 EUR 

 
Fisa tehnica 73427 

AMBREIAJ 
 

• DESCRIERE: 
 
Un ambreiaj cu arc sau diafragmă este montat astfel încât 
să poată fi acționat pe un cadru tubular din oțel stabil. 
Atunci când este cuplat, puterea poate să curgă între 
volantul discului și garnitura ambreiajului. Prin apăsarea 
pârghiei se poate vedea cum lagărul de eliberare înclină 
marginea exterioară a arcului  în jurul inelelor înclinate, 
eliberând astfel discul ambreiajului. Debitul de energie 
este întrerupt.  
 

• PRET UNITAR FARA TVA: 1350 EUR 

 
Fisa tehnica 73597 

ARBORE COTIT 
 

• DESCRIERE: 
 
Este adesea dificil pentru elevi de a intelege tipurile specifice de 
tensiune pe un arbore cotit. Principalele tipuri de încărcare 
torsiune și încovoiere pot fi demonstrate în mod clar pe acest 
model. Dacă împingeți pistonul în jos cu mâna (de exemplu, ciclul 
de lucru), puteți vedea destul de clar incovoierea și rotația arborelui cotit, în funcție de forța aplicată. 

• PRET UNITAR FARA TVA: 1110 EUR 
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Fisa tehnica 80876 

AMBREIAJ MULTIDISC 
 

• DESCRIERE: 
TIpul de ambreiaj este utilizat în principal în cazul 
vehiculelor cu două roți. Se compune dintr-un   număr de 
discuri de frecare si discuri cu dantură exterioară și 
discuri de oțel cu dantură interioară dispuse alternativ în 
spatele celuilalt. Forta  necesară este generată de arcuri 
elicoidale sau disc. Acest model a fost instalat pe o 
motocicleta Vespa. 
Funcții: 
Rotirea ambreiajului în stare cuplată: debit de forță 
Apăsarea ambreiajului: ambreiajul a fost eliberat 
Rotirea ambreiajului în stare eliberată: fluxul de forță întrerupt 
 

• PRET UNITAR FARA TVA: 675 EUR 

 
 

KIT-URI DE PRACTICA 
 

Fisa tehnica 73452 

KIT DE MONTARE – CUTIE DE VITEZE CU 5 TREPTE 
 

• Descriere:   
Componentele kit-ului pot  fi descompuse și asamblate 

• Obiective de invatare: 
Diferite tipuri de sincronizare 
Actionarea schimbatorului de viteze 
Trecerea prin toate treptele de viteze, inclusiv treapta 
marșarier 
Functionarea manetei de viteze si a furcilor  
 

• Pret unitar fara TVA: 2550 Eur 

 
Fisa tehnica 73455 

KIT DE MONTARE – ARBORE PRINCIPAL 
 

• Descriere:   
Un  arbore  principal  intreg a fost pregătit astfel încât să poată 
fi asamblat si demontat fără presare. Toate Instrumentele 
necesare sunt incluse.  Cu ajutorul arborelui intermediar, 
functionarea ansamblului intreg  poate  fi  verificata.  Treptele  de viteză pot fi comutate cu ușurință. 
 

• Pret unitar fara TVA: 1400 Eur 

 
Fisa tehnica 73453 

mailto:didactic@teraimpex.ro
http://www.teraimpex.ro/


 

SC TERA IMPEX SRL 
Sibiu, Str Dorului, Nr 20, Corp A, Etaj 2 
Tel / Fax: 0369.408.948 
didactic@teraimpex.ro  
www.teraimpex.ro  
 

 

KIT DE MONTARE – SCHIMBATOR DE VITEZE CU ROTI 
SINCRONIZATE 
 

• Descriere:   
Arborele  principal  montat pe stand pentru 
montarea si demontarea a doua trepte, inclusiv  
sculele necesare. O unitate de sincronizare a fost  
pregătită  astfel încât să poată fi asamblată fără 
un dispozitiv de  scos  piese  și  presat.  
Echipamentul este potrivit pentru a pregătirea 
practica a elevilor. Treptele de viteză pot fi 
schimbate cu ușurință. 
 
 

• Pret unitar fara TVA: 1400 Eur 

 
Fisa tehnica 73489 

KIT DE MONTARE – DIFERENTIAL CU ANGRENAJ CILINDRIC 
 

• Descriere:   
 

Carcasa a fost pregătită astfel încât să fie asigurată asamblarea și demontarea simplă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Pret unitar fara TVA: 870 Eur 

 
Fisa tehnica 73475 

KIT DE MONTARE – ANGRENAJ PLANETAR 
 

• Descriere:   
 

Cu ajutorul acestui kit se poate executa: 
✓ Demontarea mecanismul planetar 
✓ Montarea  angrenajului planetar 
✓ Crearea unui plan de asamblare 
✓ Trecerea pe diferite trepte de viteze 
✓ Calculul rapoartelor de transmitere 

 
• Pret unitar fara TVA: 1300 Eur 
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94799 

 

150.00 Eur 

 (fara TVA) 

 

Pachet de invatare - Motorul V8      

In doar 150 min puteti asambla un model functional de 
motor cu 8 cilindri in V. Pachetul complet contine peste 
250 de piese constructive insotite de un  manual de 
utilizare. Puteti asambla un motor transparent in care 
toate partile functionale sunt perfect vizibile. Acest 
model functional foloseste aceeasi tehnica utilizata de 
marile brand-uri Ferrari si McLaren.  Piesele 
individuale pot fi montate usor, fara a fi necesara 
lipirea sau  insurubarea.  Se pot vizualiza cilindri, 
modul de functionare a pistonului, timpii de lucru si se 
poate imita sunetul unui motor real V8 cu ajutorului 
chipului audio integrat. Carcasa decorativa si 
transparenta faciliteaza  intelegerea principiului de 
functionare a motorului V8. Se pot urmarii diverse 
piese: arborele cotit, pistonul, chiar si scanteia este 
simulata. Cu ajutorul manualului de utilizare puteti 
crea un model functional realist de motor cu 8 cilindri 
atat pentru scoala sau laborator cat  si pt acasa, ca un 
hobby suplimentar. 

 

 

95108 

 

140.00 Eur 

 (fara TVA) 

 

Kit demonstrativ - Motorul în 4 cilindri 

Explorați ceea ce e sub capota masinii voastre! 
Construiți în doar 2,5 ore utilizand modelul complet 
funcțional cu motor in patru cilindri. Pachetul complet 
contine peste 100 de componente și o carte bogat 
ilustrată, cu informatii complete despre motoarele cu 
ardere internă și aplicațiile lor. Se poate construi un 
model transparent de motor realist, în care toate 
părțile se mute la fel ca in modelul mai mare. 
Componentele pot fi usor conectate împreună cu 
șuruburi. Se pot explora părți ale motorului și funcțiile 
lor. 

 

 

13862 

 

225.00 Eur 

 (fara TVA) 

 

Kit demonstrativ 
Motor Porsche cu șase cilindri 
Contine peste 290 piese pentru a construi un model de 
motor transparent, unde se pot vedea toate 
componentele in miscare 
Contine: 
Sistem audio, cu sunet original 
Carcasa transparenta, ce ofera vedere in interior 
Arbore cu came care este antrenat de arborele cotit 
prin intermediul unei curele dințate  
Simularea aprinderii prin scanteie prin LED -URI 
Functionarea distributiei 
Sistemul de racire 
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98640 

 

140.00 Eur 

 (fara TVA) 

 

Kit demonstrativ 

Motor de motocicleta V2 

Pachetul complet include peste 150 de componente și 
un manual ilustrat despre motoarele de motociclete, 
istoria si designul lor. Se poate construi un model de 
motor transparent, unde se pot vedea toate 
componentele in miscare asamblate fara lipire. 
Descriere kit: 
Carcasa decorativă transparenta  ofera  vizibilitate 
pentru  toate procesele din  interioarul  motorul  V2, 
simularea aprinderii prin scanteie, actionarea electrica 
a motorului, arborele cotit si instrumentele necesare 
montarii componentelor.  
Sunt necesare trei baterii de 1,5 volți (AA) 

 

 

 85864 + 

 85863 + 

85867 

 

155.00 Eur 

 (fara TVA) 

Set demonstrativ – Motor 
 
Motor 1 - XM: 
Motor de înaltă performanță, compact, în carcasă de 
plastic, cu numeroase opțiuni de montare. Cu mai 
multe viteze, axe si componente de transmisie: 
• Performanță: Tensiune de 9V 
• max. Putere 3 W 
• 340 U / min 
Motor 2 - XS: 
Datorita dimensiunilor sale compacte, acest motor 
poate fi instalat aproape oriunde. Blocuri, piese de 
transmisie și unelte Setul include, de asemenea, un 
suport de siguranță pentru baterii de 9V (bateria nu 
este inclusă), cu comutator integrat polaritate. 
Performanță: 9V ... 
max. Putere 1,0 W la 5000 rot / min        
Sursa de alimentare și unitatea de control continuu  
Performanță: 9V / 1000mA        

 

 

 

 

96369 

165.00 Eur 

 (fara TVA) 

 

Kit educational - Pneumatica 

Acest kit oferă principiile fundamentale ale 
pneumaticii și ofera modele realiste de  
compresoare, supape pneumatice și cilindrii. 
Compresorul nou, puternic și compact 
garantează o propulsare sigura. Model cu aer 
comprimat. Utilizând brosura de actvitati, pot fi 
construite si alte modele functionale  
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85873 

100.00 Eur 

 (fara TVA) 

 

Modele Mecanice DaVinci 

Acest kit combină mai multe modele mecanice ale 

căror origini se afla in modele lui Leonardo da 

Vinci 
 

 

72986 

 

350.00 Eur 

 (fara TVA) 

 

Model demonstrativ  

Masina Dr. FuelCell™                                     

Acest model de masina integrează tema 
energiilor regenerabile într-un mod simplu, în 
sala de clasă. Prin experimentele pre-configurate, 
conținutul științific primesc un aspect ludic.  
Modelul poate fi alimentat cu energie de la celula 
de combustie sau modulul solar. Toate 
componentele pot fi combinate în mod flexibil. 
Modelul de autovehicul robust este potrivit atat 
pentru studiul in grup, cat si individual.  
Contine multe experimente demonstrative 
simple pentru clase de fizică, chimie și inginerie. 
  
Teme abordate: Inseriere module solare, 
Intelegere electroliză, Energie hidrogen, 
Eficiența, Ce este un hibrid? 
 

 

 

89388 
 

90.00 Eur 

 (fara TVA) 

 

Kit energii regenerabile 

Cu acest kit se pot realiza 50 experimente.  

 Acest pachet de învățare vă oferă cunoștințele de 

bază pentru școală, colegiu, amatori și 

profesioniști, și vă ghidează cu experimente 

interesante pentru multe aplicații practice 

interesante de energie regenerabilă. 
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DOCUMENTATIE TEHNICA SI SOFTWARE 
 

75830 
 

95.00 Eur 
(fara 
TVA) 

Modern Automotive Technology 
 

Fundamentele, Service, Diagnosticare 
Ediția a 2-2014, 782 pagini 
"Modern Technology Automotive" este o lucrare 
standard care acoperă subiectul tehnologiei auto. 
Această ediție in limba engleză se bazează pe 
ediția germană a titlului "Fachkunde 
Kraftfahrzeugtechnik". Lucrarea este potrivita 
pentru ucenici in inginerie auto, dar este de 
asemenea util pentru instalatori, meșterii și 
tehnicieni ca lucrare de referință. 
 

 

   

81413 
 

75.00 Eur 
(fara 
TVA) 

 
Tinichigerie & Vopsitorie 

 
Ediția a 3-2012, 703 pagini cu CD-ROM 
Standard de lucru actual în industria auto, caroseria și 

vopsitorie. Cartea cuprinde informatii incepând cu 
dezvoltarea organismelor moderne, unde sunt 
descrise elementele de bază de caroserie și 
vopsitorie, precum și repararea de specialitate. 
 

 
 

50.00 Eur  
(fara TVA) 

Soft educational - Motorul Diesel 

Programul didactic Vogel Motorul Diesel descrie 

sistemul complet al unui motor Diesel modern de la 

principiul de lucru pana la comanda electronica a 

motorului. Pe langa optimizarea performantelor 

motorului si a consumului de carburant, un loc 

important il ocupa masurile actuale de reducere a 

poluarii mediului. Pentru cel interesat in mod deosebit, 

este posibil accesul direct la paginile respective, ca si 

informarea pe baza dictionarului de specialitate inclus in 

program. Continut: Principiul de lucru al motorului 

Diesel, Constructia si componentele motorului, Sistemul 

de alimentare cu carburant, Alimentarea cu aer, Sistemul 

de evacuare si tratare a gazelor reziduale, Comanda 

electronica a motorului  

 

 

mailto:didactic@teraimpex.ro
http://www.teraimpex.ro/


 

SC TERA IMPEX SRL 
Sibiu, Str Dorului, Nr 20, Corp A, Etaj 2 
Tel / Fax: 0369.408.948 
didactic@teraimpex.ro  
www.teraimpex.ro  
 

 

 

50.00 Eur  
(fara TVA) 

Soft educational 
Sisteme electronice in automobile 
Un management al motorului fara sisteme electronice 

este astazi de neconceput. O importanta decisiva pentru 

intelegerea modului de functionare a electronicii 

moderne din vehicule o are, pe langa cunoasterea 

bazelor tehnicii de bus, cunoasterea dezvoltarii 

sistemelor de aprinere si injectie a motoarelor Otto si 

Diesel. Acest program permite totodata accesul direct la 

teme individuale, precum si informarea detaliata prin 

dictionarul de specialitate: Generalitati despre sisteme 

electronice, Sisteme electronice de aprindere, Sisteme cu 

injectie continua, Sisteme cu injectie intermitenta, 

Reglajul Lambda, Sisteme de aprindere si injectie 

combinate, Sisteme de injectie Diesel electronice, Teste  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58053 

800.00 Eur  

(fara TVA) 

 
Trusa de diagnosticare domeniu auto 
 
- utilizata pentru masurarea unor parametri in 
domneiul auto.  
 
Contine:  

✓ Adaptor AC-DC,  
✓ 2  sonde,  
✓ Oportunitati de testare,  
✓ Modul de extensie pentru măsurători de 

capacitate mică,  
✓ Cablu de conectare pentru stocare USB,  
✓ Cablu de interfață USB,  
✓ D Software pentru Windows 2000 / XP / Vista 

și 7, Instrucțiuni de caz și de exploatare 
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MOTOR – PIESE DE BAZA 

 

72511 

 

1950.00 Eur  

(fara TVA) 

Model didactic; 

Arbore cotit 

 

Piese individuale – Arbore cotit 

 

 

73394 

 

1620.00 Eur 

 (fara TVA) 

 

Model didactic; 

Sistem de racire 

 

Elemente constructive – Sistem de racire 

 
 

 

 

72509 

 

1200.00 Eur  

(fara TVA) 

Model didactic; 

Cilindri 

 

Elemente constructive -  Cilindrii 

 

 

 

72513 

 

1200.00 Eur  

(fara TVA) 

Model didactic; 

Ax cu came 

 

Elemente constructive – Ax cu came 
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72514 

 

1210.00 Eur  

(fara TVA) 

Model didactic; 

Ventile, Supape 

 

Piese individuale – Ventile, Supape 

  

 

72515 

1600.00 Eur  

(fara TVA) 

Model didactic; 

Sistem de distributie 

 

Elemente constructive – Sistem de distributie 

 
 

 

72512 

 

2200.00 Eur  

(fara TVA) 

Model didactic; 

Chiulasa 

 

Elemente constructive – Chiulasa 
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Vehicul pentru invatare cu posibilitati de simulare erori 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vehicul pentru invatare –complet functional diferite marci 

Acest automobil este in asa fel sectionat incat toate punctele de masura si diagnoza importante sunt 

usor accesibile. Masina   nu poate fi inscrisa in circulatie. Modelul funcţional va putea evidenţia 

funcţionarea în ansamblu ca un tot închegat şi corelat a următoarelor ansamble, subansamble, 

mecanisme, sisteme şi instalaţii: - motorul cu instalaţiile de răcire şi ungere; - transmisia (cutia de 

viteze, diferenţialul etc.); - suspensia; - sistemul de frânare; - mecanismul de direcţie, inclusiv roţile; - 

încălzire, ventilaţie, respectiv climatizare; - şasiul, punţile şi caroseria.  

De asemenea modelul functional va da posibilitatea monitorizării funcţionării la cald a motorului situat 

pe automobil; Automobilul este prevazut cu o cutie de erori care poate simula pana la 12 de defecte. 

Pentru a analiza functionarea masinii si a realiza o diagnoza complete, la portul OBD al automobilului 

se poate conecta interfata de diagnoza cu softul aferent. Cu acest aparat de diagnoza care se poate 

conecta prin portul USB la un laptop sau PC, se pot vizualiza toti parametrii motorului, induce erori, 

salva diagramele cu ajutorul osciloscopului integrat. Comunicarea se efectueaza pe magistrala de date 

CAN si LIN. Toate sistemele masinii sunt interconectate la acest BUS central de date si astfel fiecare 

modul poate fi accesat individual de catre utilizator.Soft-ul de diagnoza permite vizualizarea si 

modificarea datelor obtinute de la : motor , airbag, transmisie, sistem ABS, sistemul de climatizare, 

sistemul electric, bord, CAN-Gateway, usi, accesorii etc...Testerul va asigura posibilitatea diagnosticării 

(în timpul funcţionării motorului) a unor defecţiuni reale sau simulate în scopuri didactice. El va fi livrat 

cu un manual de utilizare. Deoarece vehiculul nu poate fi deplasat pe drumurile publice, unitatea se va 

dota suplimentar cu un recipient de 5 l pentru combustibil (recipient special confecţionat în acest scop 

şi care permite alimentarea în staţiile de carburant), prevăzut cu furtun de golire gofrat;  

Vehiculul poate fi pe benzina sau diesel la cerere. 

Pret la cerere 
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Fisa Tehnica 77162 

Stand educational (sistem electric) 
 
  
 

Model de funcție imediat operațional și 
mobil, fișe de date, diagrame de circuit și 
instrucțiuni de operare. Ca alternativă, suportul de 
antrenament poate fi, de asemenea, utilizat cu o 
baterie de vehicul disponibilă în comerț.  

Domeniul de aplicare include, de asemenea, 
toate cablurile de conectare necesare cu indicatoare 
de siguranță de 4 mm în diferite culori, manualul cu 
exemple practice, fișe de informații și foi de lucru, 
precum și o diagramă de circuit desenată și 
laminată în mod continuu. 
 
• Model funcțional imediat operațional și 
mobil 
• Toate cablurile de conectare necesare Fata 
cu pini folie pot fi descrise 
• Interfață de diagnosticare OBD 
Sunt instalate următoarele componente: 
• Unitate de control al puterii la bord 
• Unitate de comandă a coloanei de direcție cu unitate de comutare 
• Interfață de diagnosticare (gateway) 
• Reglarea manuală a lățimii luminii 
• Unitate de comandă a coloanei de direcție cu unitate de comutare 
• Lumina 
• Motor de ștergere 
• Faruri H7 
• Lumini de ceață cu unitate de comandă asociată 
• Lumină de cotitură statică 
• Lumini spate, inclusiv lampă de ceață spate și faruri de mers înapoi (inclusiv comutatorul 
farurilor de mers înapoi) 
• Lumină de frână montată în înălțime 
• Comutator de lumină de frână 
• Comutator intermitent de avertizare și lumină interioară cu comutator de contact al ușii 
 
 
 
Pret unitar fara TVA: 15.500 Eur 
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Fisa tehnica  

Cod produs: 77128 

Pret unitar: 14510 Eur (fara TVA)  

Motor comandat electronic Mercedes Benz A Klasse 

(- motor pe benzina cu injectie directa - ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constructie de ultima generatie cu cea mai noua tehnica. Piesele sunt originale, angrenarea se 

face prin intermediul unui motor 240 V, toate agregatele sunt functionale.  

Modelul permite actionarea transmisiei.  

Printre componentele sectionate sunt: 

• cilindrul,  

• chiulasa,  

• pompa de ulei,  

• generatorul,  

• electromotorul,  

• filtru de aer,  

• bobina de aprindere,  

• ECU-ul,  

• calculatorul de bord,  

• filtru de ulei,  

• termostatul,  

• senzor de debit,  

• transmisie in 5 trept ecu diferential,  

• actuatori si senzori. 

 

 

 

mailto:didactic@teraimpex.ro
http://www.teraimpex.ro/


 

SC TERA IMPEX SRL 
Sibiu, Str Dorului, Nr 20, Corp A, Etaj 2 
Tel / Fax: 0369.408.948 
didactic@teraimpex.ro  
www.teraimpex.ro  
 

 

Fisa tehnica 72495  
Pret unitar: 10800 Eur (fara TVA)  
 

Motor VW Golf cu transmisie 
 

 

  
 

Acest model in sectiune este un motor original al unui VW Golf cu ambreiaj și transmisie. Motorul 

cu toate unitățile este acționat lent prin intermediul unui motor electric și o baterie. La acest model in 

sectiune, se pot observa urmatoarele: 

• cei patru cilindri 
• un piston 
• patru valve cu tacheți și mecanismul de 

supape 
• distribuitor de aprindere 
• generator 

• pompă de combustibil 
• carburator 
• pompă de ulei 
• ambreiaj 
• raportul de transmisie și diferențiala 
• pompă de apă cu termostat 

 
Prin intermediul acestui echipament se pot efectua urmatoarele functii: 

• transmisia poate fi mutata la orice tip de echipament 

• starterul poate fi cuplat și decuplat prin diverse mijloace de blocare a aprinderii 

• ambreiajul poate fi acționat 

• prin oprirea un arbore de antrenare, se poate arăta modul în care funcționează diferențialele 
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Fisa tehnica  

Cod produs: 77178 

Pret unitar: 26700 Eur (fara TVA)  

Stand educational SISTEM ABS / ESP 

 

Standul educational ABS / ESP este o consola educationala care poate fi folosita ca o statie de 

lucru tip „stand-alone”, care ajuta la intelegerea principiului de functionare ABS/ESP. Standul va 

accentua principiul de functionare al sistemului de franare ABS. Se poate simula curgerea lichidului de 

frana, functionarea senzorilor si actuatorilor. Acest modul este instalat pe un cadru mobil de aluminiu 

pentru deplasarea pe distante mici. Standul educational ABS este prevazut cu sistemul ATE MK 60 bazat 

pe modelul Golf 5 de la Volkswagen. El demonstreaza legaturile dintre functiile ABS, ESP si EBS, la 

diferite valori de frecare ale rotilor individuale. Viteza de rotatie (respectiv coeficientul de frecare) a 

fiecarei roti in parte, poate fi reglata cu ajutorul unor potentiometre. De asemenea,  fiecare roata este 

prevazuta cu cate un senzor de captare a vitezei de rotatie ale caror informatii sunt apoi transmise cu 

ajutorul unitatilor de comanda spre magistrala centrala de date. Aceste date vor putea fi analizate 

interpretate si modificate  cu ajutorul soft-ului VAG-COM de diagnoza, care se conecteaza la portul OBD 

existent pe stand. Pentru fiecare roata exista un manometru de presiune.  

Comunicarea se realizeaza prin BUS-ul CAN. Standul ofera 

posibilitatea conectarii a 16 posturi de lucru (sunt incluse 

in pachetul ofertat doar 2 bucati) printr-un port paralel. In 

partea laterala, gasim asa numitul camp ‘break-out’, care 

permite realizarea unor masuratori cu ajutorul unui 

multimetru sau a unui osciloscop. Un simulator de erori cu 

12 defecte este integrat in sistem pentru evidentierea 

scopului didactic al standului. In partea inferioara a 

standului se gaseste un sertar, care contine o sursa de 12V, 

60A si o pompa de presiune necesara sistemului de 

franare. Tot in aceasta zona este montata si cutia de erori.  

De asemenea standul contine toate componentele 

individuale necesare pentru efectuarea diagnozei auto si a realizarii functiilor aferente bus-ului CAN, 

ECU, Gateway, calculator de bord, instrumentatie de bord, panou de comanda. 

• Dimensiuni: 1500 x 800 x 1930 mm; • Greutate: 240 Kg 
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TRUSE & ECHIPAMENTE 
 

RCS 004A 
 

300.00 Eur 
(fara TVA) 

Trusă "Mecanic Auto" 
 
Cutie metalică de scule, Adaptor pentru 
antrenor „T” BGS, Antrenor cu crichet 
reversibil BGS, Capete tubulare „Pro-Turque” 
BGS (20 piese), Chei fixe BGS (12 piese), Chei 
inelare BGS (12 piese), Ciocan „Profi” BGS, 
Ciocan din cauciuc BGS, Cleste combinat 
„Patent” ORBIS Standard, Cleste cu falci drepte 
pt inele de siguranta exterioara, Cleste cu falci 
drepte pt inele de siguranta interioara, Cleste 
diagonal Orbis Standard, Dalta in cruce, Dalta 
plata, Intermediar cardanic BGS, etc 

 

 

BGS1679 
 

175.00 Eur 
(fara TVA) 

Trusa de tinichigerie pentru caroserii auto 
Trusa contine 10 piese: 
-  9 capete de ciocan nicovala de forme 

diferite (rotunde, ascutite, plate) si  
- 1 ciocan cu articulatie pentru fixarea 

rapida a capetelor interschimbabile  
 

BGS1672 
 

215.00 Eur 
(fara TVA) 

Trusa pentru repararea caroseriilor 
Trusa contine 7 piese: 
- 4 nicovale 
- 3 ciocane diferite cu maner de lemn  

 

BGS1641 
 

190.00 Eur 
(fara TVA) 

Trusa de dalti si punctatoare pentru 
caroserii auto 

Trusa contine 15 piese; Executie din otel Crom 
Vanadiu; Maner din otel Crom Molibden; 
Manson de protectie pentru maner ergonomic, 
antiglisant: 
- 1 maner de dalta; 
- 7 dalti plate; 
- 1 dalta cruce; 
- 1 punctator conic; 
- 3 punctatoare central; 
- 2 punctatoare paralele,etc 

 

 
BGS2101 

 
85.00 Eur 

Manometru digital pentru pneuri 
Posibilitatea de afisare in bar, psi, kPa, kg/cm2.  
Domeniu de masura: 0.15÷9.50 bar  
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(fara TVA) 
 

 

 

MODELE FUNCTIONALE 

 

 

72445 
 

250.00 Eur  
(fara TVA) 

Model functional - Motorul in 4 
timpi 

 

 

72890 
 

210.00 Eur  
(fara TVA) 

Model functional - Cutie de viteze cu 
5 trepte 

 

 

72901 
 

190.00 Eur  
(fara TVA) 

Model functional - Cutie de viteza 
automata 

 

 

 72470 
 

220.00 Eur  
(fara TVA) 

Model functional - ABS magnet 
ventil 
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73208 
 

190.00 Eur  
(fara TVA) 

Model functional - Servo-directie 
electrica 

 

 

 

72554 
 

220.00 Eur  
(fara TVA) 

Model functional - Motorul Diesel 

 

 

73567 
 

200.00 Eur  
(fara TVA) 

Model functional - Rampa cu 
injector piezoelectric 

 

 

72596 
 

220.00 Eur  
(fara TVA) 

Model functional - Generator cu 
efect Hall 

 

 

73568 
 

210.00 Eur  
(fara TVA) 

Model functional - Control 
senzotronic franare 
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73202 
 

230.00 Eur  
(fara TVA) 

 
 
 
 
Model functional - Model 
turbosuflanta 
 
 
 
  

 

 

 

73306 
 

140.00 Eur  
(fara TVA) 

 
Model functional - Senzor altitudine  

  
 

73252 
 

160.00 Eur  
(fara TVA) 

Model functional - Electrovalva ABS 

  
 

73250 
 

200.00 Eur  
(fara TVA) 

Model functional - Distribuitor 
automat franare 

  
 

72593 
 

240.00 Eur  
(fara TVA) 

Model functional - Transmisie 5 
viteze 
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73613 
 

290.00 Eur  
(fara TVA) 

Model functional - Elemente 
pneumatice 

  
 

 

72674 
 

190.00 Eur  
(fara TVA) 

Model functional - Actuator pedala 

  
 

73187 
 

160.00 Eur  
(fara TVA) 

Model functional - Valve diverse 

  
 

73297 
 

200.00 Eur  
(fara TVA) 

Model functional - Unitate de 
masura digitala I 

  
 

73298 
 

190.00 Eur  
(fara TVA) 

Model functional - Unitate de 
masura digitala II 
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72652 
 

190.00 Eur  
(fara TVA) 

Model functional - Carburatie 
ecotronica 

 

 

 

73251 
 

180.00 Eur  
(fara TVA) 

Model functional - Valva control 
electronic al presiunii 

  
 

72537 
 

180.00 Eur  
(fara TVA) 

Model functional - Distribuitor 
control electronic al injectiei 

  
 

73205 
 

190.00 Eur  
(fara TVA) 

Model functional - Dispozitiv 
control electronic directie 

  
 

73290 
 

150.00 Eur  
(fara TVA) 

Model functional - Electrovalva EGR 
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73188 
 

140.00 Eur  
(fara TVA) 

Model functional - Injectoare - 
modele 

 

 

 

73183 
 

120.00 Eur  
(fara TVA) 

Model functional - Dispozitiv 
temporizare injectie 

  
 

72585 
 

190.00 Eur  
(fara TVA) 

Model functional - KE-Jectronic - 
Injectie electronica 

  
 

73295 
 

150.00 Eur  
(fara TVA) 

Model functional - Releu cu 
mentinere 

  
 

72895 
 

160.00 Eur  
(fara TVA) 

Model functional  - Sistem Porche de 
sincronizare 
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73255 
 

150.00 Eur  
(fara TVA) 

Model functional - Valva protectie 
suprasarcina 

 

 

 

73309 
 

150.00 Eur  
(fara TVA) 

Model functional - Potentiometru 

  
 

73271 
 

210.00 Eur  
(fara TVA) 

Model functional - Starter pornire 

  
 

73235 
 

190.00 Eur  
(fara TVA) 

Model functional - Regulator 
presiune 

  
 

72454 
 

210.00 Eur  
(fara TVA) 

Model functional - Pompa de 
injectie 
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73294 
 

160.00 Eur  
(fara TVA) 

Model functional - Relee REED 

 

 

 

73291 
 

150.00 Eur 
 (fara TVA) 

Model functional - Relee I 

  
 

73292 
 

150.00 Eur  
(fara TVA) 

Model functional - Relee II 

  
 

73293 
 

160.00 Eur  
(fara TVA) 

Model functional - Relee III 

  
 

73272 
 

180.00 Eur 
 (fara TVA) 

Model functional - Bobina cuplare 
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73304 
 

150.00 Eur  
(fara TVA) 

Model functional - Motor Pas cu Pas 

 

 

 

73199 
 

180.00 Eur  
(fara TVA) 

Model functional - Turbocompresor 

  
 

72595 
 

210.00 Eur  
(fara TVA) 

Model functional - Alternator 

 

 

73308 
 

140.00 Eur 
 (fara TVA) 

Model functional - Tranzistor 

 

 

73201 
 

230.00 Eur  
(fara TVA) 

Model functional - Turbina 
geometrie variabila 

 

 

mailto:didactic@teraimpex.ro
http://www.teraimpex.ro/


 

SC TERA IMPEX SRL 
Sibiu, Str Dorului, Nr 20, Corp A, Etaj 2 
Tel / Fax: 0369.408.948 
didactic@teraimpex.ro  
www.teraimpex.ro  
 

 

73565 
 

300.00 Eur  
(fara TVA) 

Unitate de control electronic 

 

 

 

 72908 

 

220.00 Eur  

(fara TVA) 
 

Diferențial cu alunecare limitată cu 

plăci de fricțiune   

Deplasarea unghiului diferențial al 

angrenajului cu arbore 

Plasarea arborelui cutiei de viteze 

diferențiate în spatele conectorilor 

inelului de tracțiune 

Inelele de împingere se împart în afară 

Apăsarea plăcilor de alunecare  

Blocarea diferențialului 

Repartizarea fluxului de putere în 

diferențial 
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