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ATELIER MECANIC
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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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

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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Fisa Tehnica 74324

Modul de invatare si
aplicatii practice

PRELUCRAREA
MATERIALELOR
PRIN STRUNJIRE


Descriere:
Acest modul oferă o descriere detaliată a principalelor competențe aplicate în procesul de
prelucrare a materialelor, cum ar fi: centrare, găurire, filetare, strunjire conică, striere(randalinare) și
debavurare. De asemenea, prezintă diferite tipuri de strunguri și funcțiile lor și oferă instrucțiuni de
utilizare profesională a mașină. Informații detaliate privind verificarea și stabilirea parametrilor de
producție, și sculele, dispozitivele si verificatoarele necesare, precum și montarea și ajustarea
acestora. Sunt prezentate 12 exerciții practice care se ocupă cu o varietate de teme de proiect, fiecare
fiind însoțit de informații de lucru, liste de piese și fise de planificare de lucru precum și fișe de
verificare și evaluare.
Obiective de invatare: Pregatirea strungului pentru functionare; Clasificarea operatiilor de
strunjire; Identificarea dispozitivelor de prindere a piesei de prelucrat într-o mandrină (universal) cu
trei fălci; Identificarea dispozitivelor de prindere ale sculelor de aschiere; Setarea vitezei de rotatie,
avansul si adancimea de aschiere; Masurarea pieselor; Norme de sănătate și de siguranță și de
protecție a mediului; Centrarea pieselor de prelucrat; Simbolurile materialelor de prelucrat; Finisarea
suprafetelor, conform DIN 1302; Identificarea tipurilor de scule de strunjire și materiale de tăiere;
Geometria constructiva si functionala a sculelor aschietoare; Descrierea unei caneluri conform DIN
76-A; Filete de interior si campuri de toleranta la gaurire; Remanierea defectelor pieselor prelucrate
prin aschiere; Modalitati de prindere a pieselor; Etape de prelucrare a muchiilor interioare si
exterioare; Identificarea profilului cititului de strung; Calculul conicitatilor; Instrumente de verificare
a conicitatilor; Identificarea si selectarea diferitelor tipuri de randalinare; Descrierea operatiei de
randalinare; Procedura de masurare cu micrometru; Campuri de tolerante conform ISO; Masina de
filetat suruburi; Lucrari individuale pentru prelucrari complete prin strunjire
Acest modul este compatibil cu urmatorul set de materiale pentru
executia practica a exercitiilor:
o 68014 Kit complet de materiale pt exercitii practice
PRET UNITAR fara TVA: 1100 Eur
Pretul contine 1 buc curs de formare si 3 buc kituri de practica!
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Modul de invatare si
aplicatii practice

PRELUCRAREA
MATERIALELOR
PRIN FREZARE


Descriere:

Acesta oferă o descriere detaliată a diferitelor metode de frezare: frezare transversala utilizând fie un cap
de freze frontale, o freză periferică sau o freză de capăt, și frezarea longitudinala. De asemenea, prezintă
diferitele tipuri de mașini de frezat și a funcțiilor lor, oferă instrucțiuni de utilizare a mașinilor și verificarea și
stabilirea parametrilor de producție, și descrie sculele, dispozitivele si verificatoarele necesare, precum și
montarea și ajustarea acestora. Sunt prezentate 12 exerciții practice care se ocupă cu o varietate de teme de
proiect, fiecare fiind însoțit de informații de lucru, liste de piese și fise de planificare de lucru precum și fișe de
verificare și evaluare.
Obiective de invatare: Clasificarea operatiilor de frezare; Descrierea structurii si functionarea unei masini
de frezat; Pregătirea pentru funcționare a mașinii de frezat; Clasificarea frezelor; Selectarea si urtilizarea
dispozitivelor de prindere a frezelor; Prinderea pieselor de prelucrat; Determinarea și stabilirea parametrilor
de producție; Masurarea pieselor; Norme de sănătate și de siguranță și de protecție a mediului; Geometria
constructiva si functionala a frezelor; Tipuri diferite de frezare; Setarea si operarea avansului; Detectarea uzura
sculei și rezolvarea cauzelor de uzură excepționale; Verificarea si evaluarea rezultatelor; Elaborarea planurilor
de operatii si a tehnicilor de lucru; Frezarea cu ajutorul capului de divizare.



Recomandare:
Acest modul este compatibil cu urmatorul set de materiale pentru
executia practica a exercitiilor:
o 68015 Kit complet de materiale pt exercitii practice – PROIECT
DE LUCRU PENTRU FREZARE - CONSTRUIREA UNUI STAND
PENTRU MASINA DE GAURIT
PRET UNITAR fara TVA: 1300 Eur
Pretul contine 1 buc curs de formare si 1 buc kit de practica!
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PACHET DE SOFTWARE EDUCATIONAL - MECANICA



Descriere:

Pachetul de software pentru domeniul mecanic, contine programe interactive dupa cum urmeaza:
- 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.
PRET UNITAR fara TVA: 6400 Eur
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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 Cric hidraulic (86447)

o Planor (95403)

o Simulator de motor (86303)

o Perforator (64141)

o Motor vertical cu 1 cilindru (86444)

o Formula 1 (64000)

o Motor cu 2 cilicndri (86381)

o Strung (86282)

o Elicopter (64001)
Complexitatea kiturilor de practica: redusa - ridicata.
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: 2250 Eur
Pretul cuprinde cateo buc din fiecare model de kit de practica!
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Masina de gaurit
cu coloana B24H

94412
Pret unitar fara
TVA: 1750 EUR

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

Masina de gaurit
de banc DMT 16V

DMT 16 V
Pret unitar fara
TVA: 1430 EUR

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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Masina de gaurit
de banc 230 V
BM 20 T
Pret unitar fara
TVA: 585 EUR

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

Masina de gaurit
de banc 230 V

89842
Pret unitar fara
TVA: 555 EUR

Conexiune electrică 230 V / 1 Ph ~ 50 Hz
Motor de ieșire 500 W
Oțel Capacitate de găurire (S235JR) Ø 16 mm
Oțel de foraj continuu (S235JR) Ø 12 mm
Viteza de ax 500-2520 min-1
Numărul de trepte 5 trepte
Masa de lucru de suprafață L x l - 235 x 220 mm
T-fantă de 12 mm
Ax distanța - tabel (max.) 325 mm
Stativ suprafață de lucru L x l - 220 x 230 mm
Ax distanța - stativ de 530 mm (max.)
Diametrul coloanei Ø 60 mm
Lungime x lățime x înălțime 565 x 275 x 840 mm
Greutatea totală 39 kg

Polizor OPTI GU 20 (230V)
97739
Pret unitar fara
TVA: 300 EUR

Conexiune - 50 Hz: 230V / 1 Ph
Putere motor: 600W
Dimensiuni: Ø 200 x 30 mm Ø 32
Viteza: 2850 min-1
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Masina de debitat
97486
Pret unitar fara
TVA: 1755 EUR

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

Masina de debitat
95930
Pret unitar fara
TVA: 3445 EUR

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

Masina de frezat MT 50
95923
Pret unitar
fara TVA:
11200 EUR

Tensiune 400 V
Putere 4.5 kW
Diametru de gaurire in otel 30 mm
Diam de gaurire continuu in otel 25 mm
Axa X – automat 380 mm
Avans X in 8 trepte 24-720 mm/min
Axa Y – manual 200 mm
Axa X – manual 340 mm

Masina de frezat MB4
MB4
Pret unitar
fara TVA:
3200 EUR

Tensiune 400 V
Putere 1.1 / 1.5 kW
Diametru de gaurire in otel 32 mm
Diam de gaurire continuu in otel 28 mm
Diam maxim cu cap frezare 63 mm
Diam frezare cu freza deget max 28 mm
Axa X 450 mm
Axa Y 195 mm
Axa X 430 mm
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Masina de ascutit burghie DG 20
94225
Pret unitar fara
TVA: 1250 EUR

GH 20 T
Pret unitar fara
TVA: 1350 EUR

Puterea 600 W
Tensiune: 230 V
Unghi de ascutire 90° – 150°

Masina de ascutit scule GH 20 T
Puterea 370 W
Tensiune: 400 V

Strung Opti D 320 x 920-DPA

94153
Pret unitar fara
TVA: 7700 EUR

Tensiune 400 V
Putere 1.5 kW
Inaltime centru 160 mm
Distanta intre varfuri 920 mm
Diam de strunjire deasupra batiu 320 mm
Diam de strunjire deasupra sanie 190 mm
Diam de strunjire fara punte batiu 430 mm
Lungime punte batiu demontabila 230 mm
Latime batiu 181 mm
Inaltime scaun portcutit 12 mm
Turatii ax 65-1800 rotatii/minut
Trepte de viteza 18

Strung TU3008

TU3008
Pret unitar fara
TVA: 3900 EUR

Tensiune 400 V
Putere 1.1 kW
Inaltime centru 150 mm
Distanta intre varfuri 800 mm
Diam de strunjire deasupra batiu 300 mm
Diam de strunjire deasupra sanie 180 mm
Latime batiu 180 mm
Trepte de viteza 6
Turatii 150-2000 rotatii/minut
Inaltime scaun portcutit 25 mm
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Strung TH 3610
98991
Pret unitar
fara TVA:
9000 EUR

Strung cu cititor digital de pozitie
Tensiune 400 V
Putere 1.5 kW
Inaltime centru 180 mm
Distanta intre varfuri 980 mm
Diam de strunjire deasupra batiu 356mm
Turatii ax 70-2000 rotatii/minut
Trepte de viteza 8

Strung CNC – L34HS
97492
Pret unitar
fara TVA:
37100 EUR

Tensiune 400 V
Putere totala 6.5 kW
Gaurire arbore Ø45 mm
Numar de scule 8
Inaltime centru 170 mm
Distanta intre centre 800 mm
Turatii arbore 30-4000 rotatii/minut

Masina de frezat CNC – F4

94134
Pret unitar
fara TVA:
33000 EUR

Tensiune 400 V
Putere totala 8.5 kW
Fixare suport arbore BT30
Diam max cap frezare 65 mm
Diam frezare cu freza deget 30 mm
Numar de scule 8
Diam max scula 70 mm
Lungime max scula 300 mm
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Dispozitiv manual de indoit
95922
Pret unitar fara
TVA: 240 EUR

Caracteristici
Lățimea materialului (max.) 320 mm
Grosimea plăcii (max.) 2,5 mm
Putere abkant (max.) La temperatura de 90 °
 Aluminiu / cupru 300 x 2 mm
 Tablă de oțel de 300 x 1 mm
Greutate neta 10 kg

Masina universala 3 in 1: roluire,
indoire si taiere

94234
Pret unitar fara
TVA: 2800 EUR

93045
Pret unitar fara
TVA: 1995 EUR

Dimensiuni L x L x Î: 1.185 x 500 x 700 mm
Lățimea materialului (max.): 700 mm
 Indoire circulară
Încovoiere rotund (min.): Ø 48 mm
Rolă de îndoire (max.): Ø nelimitat
 Tablă de oțel St 37: 1 mm
Oțel inoxidabil: până la 0,5 mm
Aluminiu / cupru: până la 1,5 mm
 Alama la 1 mm
Aur / argint / staniu: până la 1,5 mm
 Pliere
Grosimea plăcii (max.): 2.5mm *
Aluminiu / cupru: până la 1,5 mm
 Tăiere

Ghilotina manuala de precizie

Foarfeca pentru tabla
97540
Pret unitar fara
TVA: 255 EUR

Lungime de taiere max. 115 mm
Dimensiuni L x L x H: 325 x 120 x 960 mm
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Foarfeca pentru tabla
94261
Pret unitar fara
TVA: 330 EUR

TI RCS001A
Pret unitar fara
TVA: 350 EUR

Lungime de taiere max. 235 mm
Dimensiuni L x L x H: 490 x 155 x 1.340 mm
Grosimea max foaie. 4 mm

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

SET INSTRUMENTE DE
MASURA

Pret unitar fara
TVA: 2352 EUR

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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MASINA DE FREZAT CNC – F3

Descriere:
 Conexiune electrică
Racord electric 400 V / 3 Ph ~ 50 Hz
Total conectat sarcină de 2,5 kW
 Frezare
Motorul de acționare 1.5 kW
Cuplul de antrenare cu motor de 10 Nm
Conicitate arbore BT 30
 Sistemul de lichid de răcire
Motor 95 W
Capacitatea rezervorului 50 litri
 Dimensiunea tăietor
Dimensiune cap tăietor max. Ø 40 mm
Sfârșitul moara de dimensiune max. Ø 25 mm

 Precizie
Repetărilor ± 0,015 mm
Precizia de poziționare ± 0,015 mm
 Traversa
Axa X 355 mm
Axa Y 190 mm
Axa Z 245 mm
 Servomotoarele de cuplu / rapidă
X- / Y- / axa Z 10.000 mm / min.

PRET UNITAR FARA TVA: 26.000 Eur

 Viteză
Vitezele de la 200 la 4000 min-1
 Masa de frezare
Distanță ax - Tabelul 20 - 305 mm
Tabel lungime x latime 620 x 180 mm
Dimensiunea T-fantă / numărul / spațiere de
12 mm / 3/50 mm
Load (max.) 30 kg
 Racordul de aer
Aprovizionare 8 bar
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Fisa Tehnica 97255

STRUNG CNC – L28HS
Descriere:
• Batiul mașinii este din fontă cenușie.
• Ghidajele călite prin inducție (HRC 4252) și rectificate de precizie.
• Arbore rectificat sprijinit în rulmenți de
precizie.
•
Precizia
la
concentricitate
a
universalului strungului mai mică de 0.04
mm.
• Buton de oprire de urgență.
• Sistem de răcire centralizat.
•
Traductor
incremental
pentru
poziționarea arborelui (filetare).
• Schimbare prin manetă a sensului de
rotație stânga / dreapta.
• Întrerupător de referință.
• Cabina de protecție ușor de întreținut.
• Comutator de siguranță la ușa din față.
• Lampa mașinii integrată
Caracteristici tehnice:
Soft Siemens 808 D
Racordare electrica
Tensiune (V) 400
Putere totala (kW) 3.0
Pompa agent racire (W) 95
Rezervor lichid racire (litri) 83
Precizie
Precizie repetitiva (mm) ±0.01
Precizie de pozitionare (mm) ±0.03
Turela
Tip servo/pneumatic
Numar de scule 4 patrate / 4 cilindrice
Scule patrate - dimensiune maxima (mm) 12
Scule cilindrice - dimensiune maxima (Ø mm) 16
PRET UNITAR FARA TVA: 25.600 Eur
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MOBILIER ATELIER MECANIC
Banc de lucru hexagonal

95590
Pret unitar fara
TVA: 4500 EUR

Banc cu 6
hexagonal

posturi

de

lucru,

Dimensiuni:
555 x 736 x 819 mm (LxlxH)
Bancul de lucru este dotat cu
menghine, dulapuri de scule si prize
de alimentare.

Banc de masurare si trasare

95897
Pret unitar fara
TVA: 665 EUR

Masa
de
lucru
destinata
operatiunilor de baza, cum ar fi
taiere, slefuire, polizare, gaurire, etc.
Dimensiuni: 1500 x 750 x 859 mm
Material: structura metalica si lemn.

Banc de lucru dublu
Pret unitar fara
TVA: 450 EUR

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

Pret unitar fara
TVA: 450 EUR

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)

Masa de indreptat
Pret unitar fara
TVA: 265 EUR

Dimensiuni: 500 x 800 x 819 mm
Material: structura metalica.
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Dulap metalic

O6101044756
Pret unitar fara TVA:
450 EUR

Dulap metalic pentru depozitare.
Dimensiuni: 900x400x1900 mm

Dulap mobil pentru scule
Pret unitar fara TVA:
550 EUR

Dulap metalic pentru scule, pe role.
Cu 5 sertare

ECHIPAMENTE ATELIER MECANIC
Fisa tehnica 95642

SUPAPA DE LIMITARE A PRESIUNII
 Descriere:
O perspectivă interesantă a modului de funcționare și funcția componentelor care conțin modele
tăiate. Toate modelele au apărut din produse industriale utilizate in domeniu. Elementele mobile,
precum și carcasa, capacul și prizele se potrivesc cu originalul. Diferitele secțiuni ale unei componente
sunt îndepărtate cu atenție pentru a dezvălui părțile relevante pentru o anumită funcție. Deoarece
funcțiile mecanice continuă să funcționeze, piesele mobile pot fi acționate, ceea ce permite explicarea
funcțiilor componentelor. Colorația suplimentară a canalelor, alezajele și camere ale modelului oferă o
ilustrare mai eficientă a operațiunilor unei unități.

PRET UNITAR fara TVA: 1800 Eur
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SUPAPA DUBLA DE ACCELERATIE


Descriere:

O perspectivă interesantă a modului de funcționare și funcția componentelor care conțin modele
tăiate. Toate modelele au apărut din produse industriale utilizate in domeniu.
Elementele mobile, precum și carcasa, capacul și prizele se potrivesc cu originalul. Diferitele secțiuni
ale unei componente sunt îndepărtate cu atenție pentru a dezvălui părțile relevante pentru o anumită
funcție. Deoarece funcțiile mecanice continuă să funcționeze, piesele mobile pot fi acționate, ceea ce
permite explicarea funcțiilor componentelor.
Colorația suplimentară a canalelor, alezajele și camere ale modelului oferă o ilustrare mai eficientă a
operațiunilor unei unități.

PRET UNITAR fara TVA: 1050 Eur
Fisa tehnica 50812

CURS MASURARI – DOMENIUL MECANIC
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 Descriere:
Pachetul de livrare contine: Trusa cu insertie de spuma; Cate 3 piese de lucru pentru strunjire si
frezare; Desene care însoțesc un program PC cu documentație extinsă si Ghid de instalare rapidă.
Verificarea corectă a pieselor este una dintre cele mai importante abilități de bază în formarea pentru
meserii din domeniul mecanic. Cursul de măsurare permite cursanților măsurarea și învățăturile
pieselor prefabricate independente. Instructorul poate utiliza rata de măsurare imediat, fără prea
mult efort.
Piese prelucrate - Cursul este livrat cu 6 piese prelucrate, 3 pt. Strunjire si 3 pentru frezare.
Piesele de lucru sunt realizate din aluminiu. Acolo sunt prezentate toate informațiile relevante în
dimensiuni de practică, de exemplu: Dimensiuni exterioare, dimensiuni interioare, adâncimi,
distanțele de foraj, raze și mai mult.
Program software - Cursul de măsurare include un program software, care ghidează elevul în
îndeplinirea sarcinilor sale de audit și evaluează logarile sale. Programul afișează pe ecran un desen al
unei piese de prelucrat, organismul de control desemnează și se așteaptă introducerea de date de
catre elev. Operatii: determinarea de mărimi reale, maxime, minime, abaterea superioară și inferioară,
tolerante etc
Desene și foi de lucru - Fiecare piesa de prelucrat are disponibil un desen complet. Foile de
lucru incluse în cursul de măsurare contin sarcinile de inspecție care urmează să fie efectuate pe piese
și, prin urmare, să permită utilizarea acestuia fără programul software.
Desene ale piesei de prelucrat - Fiecare piesa de prelucrat are disponibil un desen complet.
Dimensiunile includ toleranțele sau autorizațiile. Dimensiunile reale ale pieselor care nu sunt
întotdeauna în toleranța specificată, dar poate fi, de asemenea, modificate.
Monitorizarea rezultatelor - Programul PC verifică intrările și evaluează performanța
elevilor. Testele pot fi individuale sau de grup.


Pret unitar fara TVA: 350 Eur

Fisa tehnica FSM 480

MASINA MANUALA DE RECTIFICAT PLAN
 Descriere:
– ax central cu posibilitatea de incarcare a pieselor grele, cu rulmenti unghiulari,
– constructie masiva vibroinhibitoare
– ghidaje cu prisma si plate pe axa- Z precum si pe directia-Y
– scala inelara reglabila, pe verticala si transversal,
– rectificare paralelism 0,005 mm / 300 mm
Date tehnice:
Dimensiunile mesei 210×450 mm
Distanta axul principal – suprafata mesei 470 mm
Cursa axei-X 480 mm
Cursa axei-Y 230 mm
Rugozitatea >= 0,63 µm Ra
Puterea motorului de la antrenarea principala 1,5 kW
Dimensiunile discului abraziv 200x13x32 mm
Greutatea 730 kg


Pret unitar fara TVA: 10500 Eur

