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ATELIER LACATUSERIE  
 

Fisa Tehnica 97351 

 
Modul de invatare si  

aplicatii practice 
 

 
PRELUCRAREA  

MANUALA A  
MATERIALELOR 

 
 

• Descriere:  
Cursul de formare "PRELUCRAREA MANUALA A MATERIALELOR" se refera la procesele de 

prelucrare manuala in conformitate cu schema de formare tehnica pentru profesiile din domeniul de 
prelucrare a metalelor. Cursul acopera urmatoarele abilitati: pilire, debitare, găurire, zencuire, alezare, 
dăltuire, prelucrarea filetelor. Materialele de instruire se concentrează, de asemenea, pe testare, 
marcare si trasare. Sectiunile urmatoare sunt dedicate studiului materialelor, sanatatii si sigurantei la 
locul de munca si de protecție a mediului inconjurator. 

In 26 de exercitii practice, cursantii pot aplica cunostintele lor in efectuarea diverselor teme de 
proiect, beneficiind in fiecare caz, de fisa de informatii de lucru, liste de piese si fise de planificare a 
metodelor de lucru, precum si fise de verificare și evaluare. Exercitiile sunt structurate in conformitate 
cu documentatia tehnica teoretica și respecta modelul de executie descris. Exercițiile pot fi realizate in 
mod individual sau ca grup de lucru. 

Cursul complet prezentat este format din informatii teoretice, manualul profesorului, 
documentatie pentru exercitii practice, documentatie pentru elev si 107 slide-uri colorate pe CD. 

Timpul necesar pentru a finaliza cursul: 14 săptămâni 
 

• Recomandare:  
 Acest modul este compatibil cu urmatorul set de materiale 
pentru executia practica a exercitiilor: 

o 68000 Kit complet de materiale pt exercitii practice  
 

 PRET UNITAR fara TVA: 2900 Eur  
Pretul contine 1 buc curs de formare si 3 buc kituri de practica! 
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Fisa Tehnica 97362 
 

Modul de invatare si  
aplicatii practice 

 
 
 

MECANIC DE 
INTRETINERE 

PRINCIPII DE BAZA 

 
 
 

 
 

• Descriere:  
 
Cursul de formare "MECANIC DE INTRETINERE" se focuseaza pe principiile generale de 

intretinere si se ghideaza dupa schema principala de training a principalelor meserii din domeniul de 
prelucrari metalice, notiuni adaptate la mediul de lucru real. Continutul acestui curs este dezvoltat pe 
baza DIN 31051 si structurat in trei parti: intretinere, inspectie si service.  

 
Principalele domenii dezbatute sunt: 

• Proprietățile și utilizarea organelor de mașini, cum ar fi șuruburi și mijloace de blocare cu șurub, 
rulmenți, axe și arbori, cuplaje și sigilii; 

• Identificarea și selectarea lubrifianților; 
• Utilizarea documentației specifice pentru lucrările de intretinere, inspectie si service. 
 
Procedura sistematică utilizată la depanarea și corectarea defectelor este un subiect cheie al acestui 
curs. Folosing o schema a procesului tehnologic, situatiile de lucru sunt prezentate si analizate prin 
exemplificare.  
 
Cursul complet prezentat într-un biblioraft este format din manualul formatorului, documentatie 
pentru elev, precum și CD-ul cu 125 de imagini referitoare la organe de mașini. 

 
Timpul necesar pentru a finaliza cursul: Aprox. 2 săptămâni 
 

 PRET UNITAR fara TVA: 320 Eur  

 

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 800806 

 
 

Modul de invatare si aplicatii 
practice 

 
 

MENTENANTA  
Pompa peristaltica  

cu furtun 
 

• Descriere:  
Cursul Mentenanta: Pompa peristaltica cu furtun se 
bazeaza pe cunostiintele dobandite anterior in cadrul 
capitolului „Mecanic de intretinere: Principii de baza” si 
este format din 8 exercitii orientate pe actiune. 
 

In cadrul acestor exercitii de proiect, elevii trebuie sa isi finiseze abilitatile prin intermediul unor situatii 
practice reale. 
 
Astfel vor invata cu ajutorul acestor exercitii concrete sa-si defineasca proprii pasi de lucru, continand 
etapele de informare, planificare si executie. 
 
Aceste teme au ca punct central urmatoarele domenii: 

• Mentenanta 
• Inspectie 
• Punere in functiune 

Cu ajutorul documentatiei originale si respectand cerintele specifice, elevii vor trebuie sa stabileasca 
independent criteriile de calitate, imbunatatire si siguranta. 
Ideal este sa se lucreze in duet sau in grupe restranse ca la final, rezultatele sa fie prezentate 
profesorului. 
 
La alegerea exercitiilor se vor avea in vedere cunostiintele actuale ale studentilor. 
Pe langa dezvoltarea competentelor practice si sociale se vor imbunatatii si abilitatile de relationare 
intre diferitele domenii de activitate. 
 
Prin intermediul exercitiilor din cadrul acestui proiect se urmareste aplicarea conceptului didactic, care 
ajuta studentii sa rezolve probleme practice reale. 
 

 PRET UNITAR fara TVA: 320 Eur  
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Cod: 55818/46500 (INT) 

 
PACHET COMPLET  E-LEARNING -MECANICĂ 
SOFTWARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ, LICENŢĂ ANUALĂ 

 
Conţinut:  

 Asamblare 1 - Imbinări prin lipire la 
cald, îmbinări cu nit, îmbinări cu șurub. 

 Asamblare 2 - Sudură autogenă cu topire 
/ Sudare manuală cu arc electric. 

 Verificare 1 - Aplicația conține datele de 
bază ale tehnicii de verificare a temelor 
“măsurare”, “lere” și verificarea 
suprafeței și descrie mijloacele de 
verificare și procedurile utilizate. 

 Verificare 2 - Acest modul include 
domeniul tematic “toleranţe şi ajustaje”. 

 Așchiere 1 - Acest modul include 
domeniul de teme “Debitarea cu 
fierăstrăul” și „Pilirea”. 

 Așchiere 2 - Operaţiile de aşchiere 
mecanică precum execuţia şi prelucrarea 
burghierilor. 

 Așchiere 3 - Metode de producție 
mecanice de strunjire - cu o descriere 
detaliată a strungurilor, unelte de 
strunjire și procesul de strunjire. 

 Așchiere 4 - Acest modul include domeniul de teme “Frezare”. 
 Așchiere 5 - Procesul de șlefuire, unelte și mașini de șlefuit. 
 Așchiere 6 - Procesele manuale și mecanice de găurire și filetare. 
 Așchiere 7 - Conceptele de bază de prelucrare cu mașini-unelte, tratate în detaliu, 

instrumentele de tăiere, materiale de tăiere. 
 Planificare lucrului - Acest modul conține câmpurile tematice „citirea desenelor, comunicare 

tehnică și elaborarea planurilor de producție“. 
 Debitare și deformare - Metode manuale și mecanice de tăiere, îndoire și îndreptare. 

 
 
 

Preţul LA CERERE 
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SET DE 10 PLANSE TEHNICE 
 

   

   

 
• Descriere:  

 
- Planse tehnice in limba romana 
- Dimensiuni A1 
- Setul se poate construi de catre profesor / client dintr-o colectie de peste 110 planse tehnice din 

domeniul mecanic, care se pot pune la dispozitie la cerere.  
 
 

 PRET UNITAR fara TVA: 350 Eur  
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SET DE KITURI DE PRACTICA 
 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Descriere:  

 
Aceste proiecte de lucrari practice permit insusirea cunostintelor de baza in domenii de prelucrarea 

metalelor. Pe scurt, aceste proiecte de lucrari practice sunt potrivite atat pentru incepatori prin metoda 
simpla de practica, cat si pentru experimentati.  

 
Acestea au fost dezvoltate de profesori bazandu-se pe un model complex de actiune si testate pe un 

numar mare de cursanti. Fiecare proiect de lucrari practice contine documentatie tehnica cu fise de 
lucru, kit complet de materiale (brut), set de materiale asamblate, documentatie pentru profesor (care 
contine tehnici de predare si evaluare) sau documentatie pentru elevi. 

 
Setul contine urmatoarele kituri de practica: 

o Ciocan  

o Coada de randunica  

o Vinclu  

o Cub 86099 

o Presa verticala 86152 

o Zavor 68008 

o Trasator 68009 

o Tractor 86315 

o Locomotiva 86270 

o Triciclu 96944 

o Menghina pt masina de gaurit 86351 

 
Complexitatea kiturilor de practica: redusa.  
 
Prin realizarea acestor proiecte de practica se pot studia diverse tehnici si metode de prelucrarea 
metalelor. Proiectele sunt potrivite pentru toate tipurile de elevi, de la incepatori, dar si pentru elevii 
avansati care vor sa-si exerseze abilitatile.  
 
 

 PRET UNITAR fara TVA: 650 Eur  
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TI RCS001A 
 

Pret unitar fara 
TVA: 350 EUR 

 

Trusa de scule 
pentru lacatus 

 
Contine scule pentru lacatuserie: 
cutie scule metalica, chei fixe, chei 
inelare, ciocan 500 g, ciocan 1000 g, 
ciocan de cauciuc, cleste combinat, 
etc 
 

 

 

   

Pret unitar fara 
TVA: 2352 EUR 

SET INSTRUMENTE 
DE MASURA 

Setul complet contine: 
- Trusa instrumente de masura - 8 
piese, prezentare in caseta de lemn 
(95812); 
 
Set aparate precizie pt masurat 
lungimi 

o Pasametru 0-25mm (AK 
906568)  

o Ortotest 0-25 mm (AK 
907008) 

o Ceas comparator 
- Trusa de calibre - contine 47 buc, 1-
100 mm (57500) 
 
- Trusa de lere - contine 30 buc, 
pentru 6 operațiuni (59315) 
 
- Trusa de lere pentru raze - contine 
30 buc, pentru 6 operațiuni (58841) 
 
- Trusa cale unghiulare - compusa 
din 12 cale unghiulare (AK 318215) 
 
- Trusa cale plan paralele - contine 
cale plan paralele in perechi (AK 
909800) 
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SCULE SI UNELTE LACATUSERIE 
 

   

   
 
 
 

Denumire produs 
Pret unitar 
(fara TVA) 

Aparat pentru nituit 13 EUR 

Raportor mecanic 24 EUR 

Foarfeca manuala 225 mm 12 EUR 

Trusa de pile - 3 buc  23 EUR 

Trusa filiere  17 EUR 

Trusa tarozi 41 EUR 

Trusa burghie 10 EUR 

Fierastrau manual 17 EUR 

Ciocan de lacatuserie cu coada fibra 0.5 kg 5 EUR 

Ciocan de lacatuserie 1 kg 6 EUR 

Ac de trasat 150 mm 3 EUR 

Punctator pt metal 5 x 150 mm 5 EUR 

Dispozitiv de roluit tabla de 2.5 mm 360 EUR 
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94412 

Pret unitar fara 

TVA: 1750 EUR 

 

Masina de gaurit  

cu coloana B24H 
 

Tensiune 400 V 

Putere 850 W 

Diam de gaurire in otel 24 mm 

Diam de gaurire continuu in otel 20 mm 

Deschidere brat 165 mm 

Fixare suport arbore MK2 

Cursa de gaurire 85 mm 

Turatie ax 350 – 4000 rotatii / minut 

Trepte de viteza 7 

Dimens masa de gaurire 280 x 300 mm 

Inclinare / rotatie masa 360° 

Distanta ax-masa (max) 515 mm 

Distanta ax-talpa (max) 681 mm 

Suprafata de lucru 280 x 260 mm 

 

 

   

DMT 16 V 

Pret unitar fara 

TVA: 1430 EUR 

 

Masina de gaurit  

de banc DMT 16V 
 

Capacitate max gaurire 16 mm 

Mandrina 1-16 mm / B 18 

Con morse MK2 

Turatii ax (6) 290-2000 rot/min 

Distanta ax-coloana 180 mm 

Distanta ax / masa max 370 mm 

Distanta ax / placa de baza 610 mm 

Cursa pinolei 95 mm 

Avans pinola 0.10/0.14/0.17/0.25 mm/rot 

Diametru coloanei 85 mm 

Dimensiuni masa / canal T 310 x 280 mm /14 mm 

Dimensiuni placa de baza 250 x 250 mm 

Putere motor S1 100% 0.75 kW/ 400 V 

Consum motor S6 40% 1.1 kW / 400 V 
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BM 20 T 

Pret unitar fara 

TVA: 585 EUR 

 

Masina de gaurit  

de banc 230 V 
 

Putere motor S1 100%  0,55 kW (0,75 CP) 

Consum motor S6 40%; 0,80 kW (1,07 CP) 

Tensiune de alimentare 230 V 

Dimensiuni masa 285 x 285 mm 

Turatii ax 180 - 2770 rpm 

Distanta ax – masa 440 mm 

Diametru maxim de gaurire in otel 20 mm 

Distanta ax – coloana 160 mm 

Distanta ax - placa de baza 630 mm 

Diametru coloana 72 mm 

Dimensiuni canal T 16 mm 

Dimensiuni placa de baza 200 x 190 mm 

 

   

97739 

Pret unitar fara 
TVA: 300 EUR 

 

Polizor OPTI GU 20 (230V) 
 

Conexiune - 50 Hz: 230V / 1 Ph 
Putere motor: 600W 
Dimensiuni: Ø 200 x 30 mm Ø 32 
Viteza: 2850 min-1  

   

97486 

Pret unitar fara 
TVA: 1755 EUR 

Masina de debitat 
 

Puterea motorului 50 Hz: 0,9 kW 
Viteza: 40 rot / min 
Deschidere menghina: 100 mm 
Diametrul panzei de ferastrau: 250 mm 
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95930 

Pret unitar fara 
TVA: 3445 EUR 

 

Masina de debitat 
 

Putere motor 400 V / 50 Hz - 0,75 / 1,1 kW 
2 trepte de viteza 
Viteza banda fierastrau 30/65 m/min. 
Latime banda 2450 x 27 x 0,9 mm 
Inaltime masa 925 mm 

 
  

   
   

93045 

Pret unitar fara 
TVA: 1995 EUR 

 

Ghilotina manuala de 

precizie 
 

   

97540 

Pret unitar fara 
TVA: 255 EUR 

 

Foarfeca pentru tabla 
 

Lungime de taiere max. 115 mm 
Dimensiuni L x L x H: 325 x 120 x 960 
mm  
 
  

   

95631 

Pret unitar fara 
TVA: 435 EUR 

 
Masina manuala de indoire 

pivotanta pentru sarcini standard 
de indoire 

 

Latime de lucru max. 610 mm 
Grosimea max foaie. 1,0 mm 
Unghiul de indoire max. 135 ° 
Avantaje: 
- ridicarea fălcii superioare rapid şi uşor prin 
excentric 
- îndoirea se face cu ajutorul unei  
manete prevazută cu arc 
- falcă superioară înaltă pentru profile U 
- falcă superioarã cu 5 segmenţi: 25 / 50 /75 / 205 
/ 255 mm 
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95922 

Pret unitar fara 
TVA: 240 EUR 

 

Abkant 
 

Latimea materialului (max.) 320 mm 
Grosimea placii (max.) 2,5 mm 
Aluminiu / cupru - 300 x 2 mm 
Otel - 300 x 1 mm 

 
 

   
 

 
 
 

MOBILIER ATELIER LACATUSERIE 
 

   

Pret unitar fara 

TVA: 3000 EUR 

Banc de lucru hexagonal 

Banc cu 6 posturi de lucru, hexagonal 
Blat de lucru standard din MDF de 25 
mm; Constructii metalice din tabla de 
otel de 1.2 mm; Picioare cu talpi din 
cauciuc pentru protectia podelei 
Vopsit in camp electrostatic 

Bancul de lucru este dotat cu 4 
dulapuri de scule cu 4 sertare. 

 
   

Pret unitar fara 
TVA: 450 EUR 

Banc de lucru dublu  
Dimensiuni: 2000 x 740 x 850 mm 
Material: structura metalica, Blat din 
lemn stratificat, 2 seturi sertare duble 

 

   

Pret unitar fara 
TVA: 450 EUR 

Banc de lucru dublu  
Dimensiuni: 1700 x 750 x 850 mm 
- Structura metalica, blat de lemn, 2 
sertare (un sertar pe partea stanga si 
un sertar pe partea dreapta) 

 

   

Pret unitar fara 
TVA: 265 EUR 

Masa de indreptat 

Dimensiuni: 500 x 800 x 819 mm 

Material: structura metalica. 
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