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Proiecte de practica  
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Seturile de componente reprezinta o combinatie de materiale pentru realizarea unui set de 

exercitii practice. Va punem la dispozitie o gama larga de seturi de componente care pot fi utilizate/ 

montate pe statiile de lucru WS. Pentru un proces de invatare logic si complet, sunt disponibile 

extensii ale seturilor de componente, astfel incat utilizatorii sa ajunga usor la un nivel mai ridicat/ 

avansat de invatare.  

 

Exemple de seturi de componente 
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Fisa Tehnica 700329 

PACHET DE INVATARE – HIDRAULICA LA DISTANTA 
– include licenta temporara (6 luni) pentru Programul Software Automation Studio – Fluide. 
 

 Descriere: 
Cursul de învățământ la distanță "hidraulica compacta" oferă 
cunoștințe de bază a componentelor și a sistemelor hidraulice. Prin 
exemple de practici relevante, veți dobândi principiile fizice, 
structura și funcționarea elementelor hidraulice. Veți fi capabil sa 
realizati planuri hidraulice pentru a efectua simulări și evaluari. 
Sunteți familiarizați cu software-ul pentru crearea de planuri in 
domeniul hidraulicii.  

 Subiecte abordate: bazele hidraulicii, introducerea 
principiilor fundamentale fizice, caracteristici și cerințe 
pentru hidraulică, alimentare cu ulei sub presiune, tipuri de 
pompe hidraulice, criterii de selecție a pompei de 
distribuție a presiunii, dimensionarea liniilor, elemente 
hidraulice si finisaje, calculele componentelor hidraulice, 
proiectarea și operarea valvelor 

Program software Automation Studio: crearea de circuite de bază, Controale hidraulice si 
electrohidraulice, proiectare și calcule de sistem, Instalare, punere în funcțiune și întreținere 
 
 

 Pret unitar fata TVA: 696 Eur 

 
Fisa Tehnica 93463 

PACHET DE INVATARE – HIDRAULICA  
– include licenta temporara (6 luni) pentru Programul Software Automation Studio – Fluide. 
 

 Descriere: 
Corespunde variantei de invatare la distanta, dar se livreaza o 
singura data, fara certificate/ licente 
suplimentare si update-uri. 
Contine: 
- 4 lectii pentru profesor, Licenta utilizare Automation Studio – 
Fluide valabila pentru 6 luni, Exercitii practice, exemple si sarcini 
de lucru, CD cu documente, manuale si programe 
 
 
 
 
 
 
 

 Pret unitar fata TVA: 480 Eur 
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Fisa Tehnica 103505 

Manual tehnic – HIDRAULICA SI PNEUMATICA 
 

 Descriere: 
 
Acest manual tehnic contine informatii de baza, fiind organizat într-

un mod structurat, cu multe desene și tabele. Contine exemple de 
configuratii, proiecte si interpretarea componentelor acestora. Editie 
adaptată la standardele actuale.  

Cartea se adresează tuturor celor care doresc să învețe despre 
operatiuni, circuite și modul de calcul al elementelor de lucru și de 
control hidraulice și pneumatice, și care doresc să obțină rapid o 
imagine de ansamblu ingineriei fluidelor. 

 
 
 Pret unitar fata TVA: 33 Eur 

 
 
 
Fisa Tehnica 86447 

KIT DE PRACTICA – CRIC HIDRAULIC 

 
 Descriere: 
 

Include documentatie de lucru (formulare, sarcini) si set de materiale pe care se vor efectua 
operatiuni precum strunjire, filetare, striere etc in vederea obtinerii unui cric hidrualic functional, cu 
sarcina max de 1 tona. 
 

 
 

 Pret unitar fata TVA: 150 Eur 
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Fisa Tehnica 97692 

KIT DE PRACTICA – MOTOR CU AER CALD 

 
 Descriere: 
 

Operatiuni executate: trasare, găurire, îndoire, strunjire, debavurare, strunjire, frezare, filetare, lipire, 
slefuire, nivelare, taiere, forfecare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Pret unitar fata TVA: 225 Eur 

 
Fisa Tehnica 80330 

EXERCITII SI PROBLEME PENTRU ELEVI – HIDRAULICA 
 

 Descriere: 
 
Introducere în Hidraulică, unitate de antrenare, supape de control direcționale și 

elemente de acționare, supape de reținere, supape de control al debitului, supape de 
presiune și presostate, Acumulatori, Circuite de aplicare, Punerea în funcțiune și 
întreținere. 

 
 Pret unitar fata TVA: 20 Eur 

 
Fisa Tehnica 80332 

EXERCITII SI PROBLEME PENTRU ELEVI – HIDRAULICA 
 

 Descriere: 
 
Formulare de lucru pentru elevi, solutii si formulare de evaluare 
 
 
 
 
 Pret unitar fata TVA: 10 Eur 
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Fisa Tehnica 80331 

MANUAL PENTRU PROFESORI – HIDRAULICA 
 

 Descriere: 
 
Introducere în Hidraulică, unitate de antrenare, supape de control direcționale și 

elemente de acționare, supape de reținere, supape de control al debitului, supape de 
presiune și presostate, Acumulatori, Circuite de aplicare, Punerea în funcțiune și 
întreținere 

 
 Pret unitar fata TVA: 20 Eur 

 
Fisa Tehnica 80333 

HIDRAULICA:  
PRINCIPII FUNDAMENTALE SI ELEMENTE COMPONENTE 
 

 Descriere: 
 
Sunt analizate elementele hidraulice care compun sisteme cu o utilizare in alte 

domenii complexe. 
 
 Pret unitar fata TVA: 40 Eur 

 
Fisa Tehnica 80342 

ELECTROHIDRAULICA: BROSURA PENTRU PROFESOR 
 

 Descriere: 
 
În multe mașini, elementele de acționare hidraulice sunt conectate electric. 

Debitul de energie hidraulică și instalația electrică acceptă fluxul de semnal. 
Interacțiunea dintre cele două tehnici produc cerinte complexe in ceea ce priveste 
nstrucția și întreținerea acestor sisteme Informații și explicații pentru exerciții, 
soluții.  

 
 Pret unitar fata TVA: 10 Eur  

 
Fisa Tehnica 80341 

ELECTROHIDRAULICA 
EXERCITII SI PROBLEME PENTRU ELEVI 
 

 Descriere: 
 

Exercitii si probleme pentru elevi din domeniul electrohidraulic. 
 
 Pret unitar fata TVA: 21 Eur  
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Fisa Tehnica 73020 

HIDRAULICA: BAZE SI COMPONENTE 
 

 Descriere: 
 

Cartea explică elementele de bază și funcțiile hidraulice bazate în special pe 
imagini ale componentelor industriale și, în acest fel, creează o relevanță 
practică extinsa. Cartea ofera o referință bună la locul de muncă sau în cadrul 
unui curs de formare profesională.  

Fotografii, desene, diagrame și grafice sunt disponibile si in format 
electronic, pe CD (73097). 

 
 Pret unitar fata TVA: 70 Eur  

 
Fisa Tehnica 73022 

HIDRAULICA:  
TEHNOLOGIA PROPORTIILOR SI SERVO SUPAPE 
 

 Descriere: 
 

Această carte conține descrierea funcțională a componentelor hidraulice și 
electronice ale tehnologiei proportiilor si servo supape. Interacțiunea lor este 
demonstrat prin exemple practice. Un vast capitol este consacrat calculului și 
controlul tehnologiei proportionalitatii supapelor. De la regulator la bucla de 
control, ilustrat în mod viu pe sistemele care rulează, cititorul interesat va găsi 
informații complete și practice privind utilizarea tehnologiei de 
proporționalitate a supapelor. 
 

 Pret unitar fata TVA: 90 Eur  

 
Fisa Tehnica 73016 

PLANIFICAREA SI PROIECTAREA ECHIPAMENTELOR 
HIDRAULICE 

  
 Descriere: 
 
Această carte se ocupă de interacțiunea dintre componentele sistemelelor 

hidraulice. Autorii arata, cum trebuie respectati pasii de planificare, proiectare, 
in constructia sistemelor hidraulice. Numeroase selecție tabele, grafice și 
imagini ilustrează relațiile funcționale și interdependențe. Ele sunt un 
instrument util de lucru pentru practica de zi cu zi și în educație sau formare 
profesională. Exemple de calcul practice și standardele relevante întregesc 
capitolele individuale.  
 

 Pret unitar fata TVA: 120 Eur  
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Fisa Tehnica 73015 

HIDRAULICA – TEHNICA SUPAPELOR MODULELOR TIP 
CARTUS 

  
 Descriere: 
 

Introducere în tehnica de supapelor tip cartus. 
Supape de sens – funcții, opțiuni de proiectare și instrucțiuni de utilizare, 
Funcții de imprimare, Funcţii de putere, Construirea unui sistem de control cu 
supape cu 2 căi, tip cartus Exemple de controale executate cu supape cu 2 cai, 
tip cartus. 
 

 Pret unitar fata TVA: 60 Eur  

 
Fisa Tehnica 73091 

ELEMENTE HIDRAULICE IN MASINILE SI 
ECHIPAMENTELE DE LUCRU 
  

 
 Pret unitar fata TVA: 92 Eur  

 
 
 

 
Fisa Tehnica 73067 

HIDRAULICA: BAZE SI COMPONENTE 
  

CD, LICENTA UNICA 
 
 
 Pret unitar fata TVA: 90 Eur  

 
 

 
Fisa Tehnica 95636 

HIDRAULICA PENTRU TRACTOARE 
  
Introducere generală in hidraulica, componente hidraulice și electronice, 
sisteme hidraulice, Conducerea vehiculelor, sisteme de frânare, sisteme de 
suspensie etc 

 
 
 Pret unitar fata TVA: 70 Eur  
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Fisa Tehnica 95638 

HIDRAULICA 1 – PLANSA A1 
 

 Descriere: 
 

Pompe cu palete (seria PV7) 
Servovalvele direcționale (tip 4WS.2E) 
Simboluri grafice (supape) 
Simboluri grafice (pompe, motoare, cilindri si accesorii) 
Pompă cu piston axial (cu presiune și regulator de debit) 
 

 Pret unitar fata TVA: 65 Eur  

 
 
Fisa Tehnica 95639 

HIDRAULICA 2 – PLANSA A1 
 

 Descriere: 
 

Ventilator 1 (cu pompă fixă și cu motor, pompă cu debit 
variabil cu supapă termică, pompă variabilă, cu supapă de 
limitare a presiunii)  
Ventilator 2 (cu cilindree variabilă, cu supapă de limitare a 
presiunii)  
Sisteme de acționare a pompei 1 (cu regulator de presiune 
și debit de control, reglaj dependentă de pilot presiune, 
regulator de putere, electroproportional EO de control)  
Sisteme de acționare a pompei 2 (cu control al PE electroproportional, ajustarea în funcție de viteză) 
 

 Pret unitar fata TVA: 40 Eur  

 
 
Fisa Tehnica 95640 

HIDRAULICA 3 – PLANSA A1 
 

 Descriere: 
 

Regulator de presiune  
Supapă de comutare căi  
Servo valve  
Supapă de reducere a presiunii  
Supapă de verificare 
 

 Pret unitar fata TVA: 50 Eur  
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Fisa tehnica 83799 

SOFTWARE PROGRAMARE AUTOMATION STUDIO 
LICENTA UNICA  
 

 Descriere: 
Domenii de aplicare: pneumatica, hidraulica, electric, automatizari, etc 
Mai multe detalii la cerere! 
 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 
 PRET UNITAR faraTVA: 1800 Eur  
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Fisa tehnica 56133 

SABLOANE PENTRU HIDRAULICA SI PNEUMATICA 

 
 Descriere: 

 
Template conform DIN ISO 1219  
linia de grosime 0,35 mm 
Dimensiuni: 200 x 100 x 1,2 mm 
 

 Pret unitar fata TVA: 15 Eur  

 
 
Fisa tehnica 99811 

TRIFTOR 

 
 Descriere: 

 
Palnie pentru umplerea agregatelor de stații de lucru WS200 si 
WS290 cu fluid hidraulic. 
 

 Pret unitar fata TVA: 15 Eur  

 
 
Fisa tehnica 99810 

CANISTRA ULEI HIDRAULIC – 10 L 

 
 Descriere: 

 
Canistra 10 litri de ulei hidraulic,  
Potrivite pentru toate Statiile de lucru WS200 / WS290  
Ulei RSL22 
 

 Pret unitar fata TVA: 65 Eur  

 
 
Fisa tehnica 96197 

CANISTRA ULEI HIDRAULIC – 20 L 

 
 Descriere: 

 
Canistra 20 litri de ulei hidraulic,  
Potrivite pentru toate Statiile de lucru WS200 / WS290  
Ulei RSL22 
 

 Pret unitar fata TVA: 85 Eur  
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Fisa tehnica 95701 

STATIE DE LUCRU HIDRAULICA WS200 (2-4 elevi) 

 
 Descriere: 

 
Statie de lucru hidraulica WS 200, bilaterala,  
Potrivita pentru 2-4 elevi  
Compusa din: cadru de bază, 2 grile, 2 unități hidraulice, 230V / 
50Hz cu pompa, kit de furtun, comutator si distribuitor P/T, set 
raft  
Date tehnice:  

 Dimensiuni (L x L x Î): 800 x 806 x 1772 mm  
 Numărul de stații de lucru: 2 - 4  
 Greutate 89 kg  
 Tensiunea de alimentare: 230 V AC  
 Curent: 1.6A 
 Frecventa: 50 - 60 Hz  
 Putere: kW 0,37  
 Presiune de lucru (hidraulic): 60 bar  
 Debit maxim: 3,2 l / min (870 l / min) 

 
 Pret unitar fata TVA: 7000 Eur  

 
Fisa tehnica 95700 

STATIE DE LUCRU HIDRAULICA WS200 (1-2 elevi) 

 
 Descriere: 

 
Statie de lucru hidraulica WS 200, unilaterala  
Potrivita pentru 1-2 elevi  
Compuse din: cadru de bază, 1 grila, 1 unitate hidraulica, 230V / 
50Hz cu pompa, kit de furtun, comutator si distribuitor P/T, set raft  
Date tehnice:   

 Dimensiuni (L x L x Î): 800 x 806 x 1772 mm  
 Numărul de stații de lucru: 1-2  
 Greutate 63 kg  
 Tensiunea de alimentare: 230 V AC  
 Curent: 1.6A 
 Frecventa: 50 - 60 Hz  
 Putere: kW 0,37  
 Presiune de lucru (hidraulic): 60 bar  
 Debit maxim: 3,2 l / min (870 l / min) 

 
 Pret unitar fata TVA: 5100 Eur  
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Fisa tehnica 95891 

STATIE DE LUCRU HIDRAULICA WS201 (2-4 elevi) 

 
 Descriere: 

 
Unitate de masurare din sticla, cu 2 fete:  

 cadrul de bază,  
 2 unități de incarcare,  
 2 unitati de măsurare/ pahare,  
 2-4 posturi de lucru 

 
 
 
 
 

 Pret unitar fata TVA: 5200 Eur  

 
 
Fisa tehnica 95890 

STATIE DE LUCRU HIDRAULICA WS201 (1-2 elevi) 

 
 Descriere: 

 
Unitate de masurare din sticla, cu 1 fata:  

 cadrul de bază,  
 1 unitate de incarcare,  
 1 unitate de măsurare/ pahare,  
 1-2 posturi de lucru 

 
 
 
 
 

 Pret unitar fata TVA: 3200 Eur  

 
 
 
 

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

