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KITURI DE ÎNVĂȚARE ȘI EXERCIȚII PRACTICE 

CONSTRUCȚII ȘI MONTAJE PENTRU ELEVI 

Fizică, Mecanică, Electronică, Energii Regenerabile, Pneumatică, Robotică 

 

Învățarea tehnologiei prin joc 

Kiturile de învățare sunt special concepute pentru a fi utilizate în educație și tehnologie, în funcție de 

vârsta și abiitățile elevilor. Baza tuturor seturilor de construcție este "versatilul" bloc de construcție 

Fischertechnik: toate kiturile și toate componentele au întotdeauna o potrivire perfectă și se completează 

reciproc. Conțin instrucțiuni ușor de urmat pentru construcții, broșuri pentru activitatea didactică cu o 

mulțime de informații de fond, sarcini și soluții. 

TRUSE DE CONSTRUCTII SI MONTAJ – CLICK AICI ! 

 

SISTEME MECATRONICE JUNIOR – CLICK AICI! 
 

Imagine 
Produs  

(denumire si descriere) 
Pret unitar 

Lei fără TVA 

 Set constructie Mecanica (96375) 
 
Contine 500 piese, pentru constructia a 30 
modele diferite, cu instructiuni 
Subiecte: 
Transmisia manuala, angrenaj planetar, 
angrenaj diferential, angrenaj conic, instalatia 
de cuplare, Pod stabil, etc 
- potrivit pentru 2 elevi 

675,00 lei 

   
 

Set constructie Mecanica (96518) 
pentru 1 clasa de elevi 
 
Contine 13 buc din setul de constructie 
Mecanica, cod 96375 
Potrivit pentru 24 elevi si 1 profesor 

8168,00 lei 

   

http://www.schule-trifft-technik.de/fischertechnikvideo1.html
http://www.schule-trifft-technik.de/fischertechnikvideo2.html
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Set constructie de baza Mecanica (87319) 
 
 Mecanisme: arbore cotit, coroana dintata, 

cardan, angrenaje conice, pinion si 
cremaliera 

 Distributia: pe curea, pe lant 
 Sarcini: construirea unui mecanism, parghii 

si forte, biela / manivela, troliu 
 Potrivit pentru 2 elevi 
 Contine 307 piese, 2 unitati de sortare / 

depozitare, 2 placi de baza 
 

400,00 lei 

   

 

Set constructie  
Masini DaVinci (85873) 
 
 Contine 230 piese pentru 10 modele si 

instructiuni de montaj. 
 Acest kit combina mai multe modele 

mecanice care isi au originea in desenele 
initiale ale lui Leonardo DaVinci: presa de 
imprimare, de taiere, masina, contor, pod 
pivotant etc.  

 Modele: Superstar, aripi mecanice, capusa, 
macara, carlig auto, catapulta, car de razboi, 
scara, tambur camioane, pod pivotant, 
ghilotina etc 

 

350,00 lei 

   

 

Set constructie  
Sisteme de actionare (96377) 

 
 Contine 280 piese de constructie, pentru 8 

modele diferite, inclusiv instructiuni 
asamblare 

 Diverse tipuri de unitati, cu propulsare cu 
balon, vehicule eoliene, actionare cu motor 
de cauciuc, unitate cu tija de indoire etc. 

 

486,00 lei 
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Set constructie Fizica I (96380) 
 
Subiecte abordate: 

 Accelerație, 
 Inerție 
 Echilibrarea forțelor 
 Conservarea energiei 
 Rata pulsului 
 Legile miscarii 

 
Contine: 690 componente pentru 7 modele 
(cu instrucțiuni de construcție) 
 
Incl. broșură activitate, Incl. Motor XS și 
suportul bateriei pentru blocul de 9V (bateria 
nu este inclusă) 
 
Ambalata in cutie de plastic cu capac, robusta 

695,00 lei 

   

 

 

 
Set constructie Fizica II (96381) 
 
Contine: 

 1.250 piese pentru 8 modele 
 Incl. broșură activitate didactică 
 Incl. Mini Motor 
 2x Rainbow - LED-uri 
 31 x profile flexibile 
 12 x mingi 
 5 x cot de 90° 
 Schimbator soft 
 Suport de baterie pentru blocul de 9V 

(baterie nu este incluse) 
 

Ambalata in cutie de plastic cu capac, robusta 
 
 
 

986,00 lei 
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Set constructive optica și lumini 
(96379) 
 
Subiecte abordate: 
Refractia 
Reflexia 
Lumini si umbre 
Fibra optica, iluzie optica 
 

Contine:  
270 piese pentru 15 modele 
Incl. material didactic pe CD 
Incl. 3x Lentile optice (două lungimi focale), 
oglinzi, ghiduri de lumina, 2x lampa  lentilă 
Ambalata in cutie de plastic cu capac, robusta 
 

580,00 lei 

   

 

 

 

 
Set constructie electronica (96378) 

 Circuit simplu 
 Seria și circuit paralel 
 Circuite electronice cu tranzistori, 

condensatori, rezistențe și LED-uri 
 
Contine: 
260 piese pentru 16 modele 
Incl. broșură activitate 
Incl. Modulul Electronice 
Motor XS 
2x tranzistor 
2x condensator 
3x rezistență       
2x butoane 
1x fototranzistor 
1x senzor de temperatură 
1xlampă de lentilă 
2x LED-uri 
Suport de baterie pentru blocul de 9V (bateria 
nu este inclusa) 
 

786,00 lei 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SC TERA IMPEX SRL  

Sibiu, Str Dorului, Nr 20, Etaj 2  

Tel / Fax: 0369.408.948 

didactic@teraimpex.ro 

www.teraimpex.ro 

RO 5594761; J32/647/1994 
 

   

 

 
Set constructie electronica – pentru o clasa 
intreaga (96520) 
 
Potrivite pentru 1 clasa cu 24 elevi si un 
profesor 
 
13 x seturi de constructie Electronic – art. Nr. 
CH96378 
Incl.brosura activitate didactica 
Circuite in serie si paralel 
     Circuite electronice cu tranzistori, 
condensatori, rezistențe și LED-uri 
 

9390,00 lei 

   

 

 

 

 
Set de constructie energie verde  
(96376) 
 
Subiecte abordate: 

 Hidroenergie 
 Energie eoliană 
 Energie solară 
 Pile de combustie 

 
Contine: 

 390 piese pentru 19 modele 
 Incl. broșură Activitatea de instruire 

"Eco -Energie" și broșura cu activitate 
de instruire "energie din hidrogen" 

 Incl. Motor solar (2 V) 
 2x modul solar (1 V, 400 mA) 
 Medii de stocare a energiei -baterii 

(2,7V / 25 F) 
 LED-uri 
 Comutator pornit / oprit 
 Incl. pile de combustie reversibile cu 

stocare integrata de hidrogen, modulul 
solar (1 V, 400 mA) 
 

1131,00 lei 
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Set de constructie energie verde pentru o 
clasa intreaga (96519) 
Potrivite pentru 1 clasa cu 24 elevi si 1 
profesor 
 
13 x Green Energy – articol nr. 96376 
Incl. brosura activitate didactica 
Constând în învățare moduleEco energie și Kit 
Fuel Cell 
390 piese pentru 19 modele în jurul 
subiectului energiilor regenerabile 

13565,00 lei 

   

 

 

Set de constructie pneumatica (96369) 
 
Subiecte abordate: 
Principiile fundamentale și avantajele 
pneumaticii 
Sisteme și componente pneumatice 
Modele funcționale pneumatice, de ex. 
foarfece, ușă dublă glisantă 
Contine: 
440 piese pentru 8 modele 
Incl. broșură activitate 
compresor 
4 cilindri pneumatici 
3 supape de sens 4/3 
Suport de baterie pentru blocul de 9V (baterie 
nu sunt incluse) 
 

759,00 lei 

   

 

Set de constructie pneumatica pentruo 
clasa intreaga (96522) 
 
Potrivite pentru 1 clasa cu 24 elevi si 1 
profesor 
 13 x Set constructie pneumatica – articol 
nr.CH96369 
Incl. brosura activitate didactica 

9045,00 lei 
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Set constructiv  
Linie industriala banda  transportoare 
(96373) 
 
Subiecte abordate: 

 Mecanică: 
Construcția mecanică a unui model 
 

 Electrotehnica / Senzori: 
Cablarea componentelor electrice 
Bazele InginerieI Electrice 
 

 Programare: 
 Crearea unui program pentru testarea 

modulului 
 Crearea unui program de lucru 
 
Descriere: 
 

Cureaua transportoare Modulul folosit pentru 
a transporta piese de la mașini. Un senzor 
verifică intrarea benzii, dacă a sosit piesa de 
prelucrat, și pune banda în mișcare. Un al 
doilea senzor oprește banda, când materialul a 
ajuns acolo. În același timp, o comandă la un 
alt modul poate fi trnasmisa, care apoi preia 
piesa de prelucrat. 
 

1060,00 lei 

   

 

Set de constructie  
Robotica si Electropneumatica (95463) 
 
Potrivite pentru 1 clasa cu 24 elevi si 1 
profesor 
 13 x Set constructie pneumatica – articol 
nr.CH96373 
Incl. brosura activitate didactica 
 

13.917,00 lei 
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Set constructiv roboti industriali 
(96374) 
 
Patru roboți industriali, realisti pe deplin 
funcțional: 

 Depozit de materiale 
 Robot cu cleste de prindere 
 Robot de prindere rotativ 
 Robot cu 3 axe 

 
La toate modelele, sunt folosite profilele 
stabile CALCUL din aluminiu.  
Include documentatie tehnica, material de 
informare si detalii constructive. 
 
Set pentru  2 elevi. 
 
Contine: 510 componente pentru 4 modele 
(cu instrucțiuni de construcție) 
Material didactic pe CD 
2x "Motor Encoder" 
2x "XS Motor" 
6 taste/ butoane 
 

1.276,00 lei 

   

 
 

Set constructive roboti industriali pentru o 
clasa intreaga (95425) 
 
Potrivite pentru 1 clasa cu 24 elevi si 1 
profesor 
 13 x Set constructie roboti industriali – articol 
nr.CH96374 
Incl. brosura activitate didactica 

15.304,00 lei 
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Set de constructie Robotica Starter 
(96371) 
 
Kit-ul complet starter contine mai mult de 
200 de piese și, cu ajutorul senzorilor 
(fototranzistor, push-buton) și elementelor de 
acționare (motor XS, lămpi), elevii pot construi 
12 modele ușor de înțeles, cum ar fi: 
 uscător de mână,  
 mașină de perforat,  
 far cu lumină intermitentă,  
 usa automata rotativa si glisanta. 

Controlerul ”LT Controler" cu 3 intrări pentru 
senzori și 2 ieșiri pentru motoare sau lămpi 
are o interfață USB, dar, poate fi utilizat si cu 
alimentare electrică. 
Software-ul "ROBO Pro Light" permite 
programarea rapidă și ușoară. Broșura cu 
instrucțiuni cuprinzătoare sprijină procesul de 
învățare. 
Pentru inginerii de mâine. 
Contine: 
200 piese pentru 12 modele, broșură 
activitatea didactică, LT Controler ca și control 
(USB interfață de alimentare / USB), Software-
ul de control al ROBO Pro Light, Motor XS, 2 x 
lampă, lampă de lentilă, fototranzistor și 2 x 
Buton. 
Set pentru  2 elevi. 

987,00 lei 

   

 

Set de constructie Robotica Starter – 
pentru o clasa intreaga (96517) 
 
13 x Set constructie roboti industriali – articol 
nr.CH 96371 
Incl. brosura activitate didactica 
 
 

11.827,00 lei 
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Set de constructie Robotica TXT – avansat 
(96372) 
 
Noul kit de robotică cu 310 piese pentru 14 
modele, cu noul TXT Controler și software-ul 
ROBO Pro pentru controlul optimizat al 
modelelor de roboti mobili și stationar. 
Camera permite transferul de imagini prin 
USB sau WiFi, de detectare a culorilor, linie de 
urmărire și detectarea mișcării. 
 
Regulatorul are următoarele caracteristici: 
2.4 "ecran tactil color 
combina modul Wirelles / Bluetooth, 
Slot card Micro SD 
Receptor IR dioda, 
Difuzor integrat, 
4 ieșiri motor, 
8 intrări digitale / 4 analogice pentru senzori 
șicontor rapid. 
 
Cu ajutorul software-ului ROBO Pro, se pot 
crea aplicații proprii simple pentru a utiliza 
modelele cu smartphone / tabletă PC 
(Android) 
 
Are senzori suplimentari și elemente de 
acționare, cum ar fi motoare encoder, cu 
motor XS, buton, rezistor NTC, foto-tranzistor 
și LED-uri - permit construirea de roboti 
mobili de recunoaștere, stație de monitorizare, 
alarma si multe altele! 
 
Începătorii pot avea acces la modulele de 
program integrate.Set compatibil cu alte seturi 
de construcție COMPUTING. 
 
Informații didactice de sprijin la proiectare și 
programare. 
 

2.498,00 lei 
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Set de constructie  
Robotica TXT – avansat (96521) 
– pentru o clasa intreaga 
 

 13 x Set constructie roboti industriali 
avansat – articol nr. CH96372 

 13 x Computing Plus Accu Set (Articol 
Nr.85868) 

 cl. brosura activitate didactica 
Noul kit de robotică cu 310 părți pentru 14 
modele, cu noul TXT Controler și software-ul 
ROBO Pro pentru controlul optimizat al 
modelelor de robot mobile și staționare 

33.396,00 lei 

   

 

Set constructie robotica:  
Imprimanta 3D (98437) 
 
Contine 330 componente 
Zona de imprimare: 150 x 100 x 80 mm 
Grosimea stratului: min. 0.1 mm 
Diametrul filamentului: 1,75 mm 
Diametru duză: 0,4 mm 
Material: PLA (poliactidă) 
Subiecte abordate: 
Design 3D de bază 
Proiectare si imprimare de prototipuri  
Proiectare si imprimare de piese de schimb 
Seturi de Proiectare si imprimare de bunuri de 
larg consum, modele funcționale, 

4.000,00 lei 

   

 

Set constructie Masini simple  
(97847) 
 
Contine 580 piese pentru 40 modele de 
constructie 
Cele 40 de modele de masini, precum buldozer 
cu senile, troliu, macare, turbine eoliene, 
vehicule cu directie permit studentilor o 
perspectiva jucausa si fascinanta in lumea 
tehnologiei. 

525,00 lei 
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Set constructie Masini simple  
pentru o clasa intreaga (98546) 
 
13 x Set constructie Masini simple – articol 
nr.CH97847 
Incl. brosura activitate didactica 
 

6.265,00 lei 

   

  

 
 

Set de constructie Mini Roboti 
De la electronice la robotică (87968) 
 
Mini roboții sunt intrarea ideală în linia de 
educatie robotica. De la elemente de acționare 
și senzori, cum ar fi motoarele XS, senzor de 
traseu IR și butoane, elevii pot construi cinci 
roboti. Modelele roboticepot urmări linii și 
evita obstacole. Un șablon permite testarea 
directă a modelelor. Programele de mini-
roboți sunt permanent stocate pe modulul 
ROBOTICA fischertechnik și pot fi selectate 
prin intermediul DIP switch-uri. Selecția de 
programe presetate îl face ușor pentru a 
descoperi lumea de robotica. 
 
Incl. Modul ROBOTICS, IR senzor de traseu, 2 x 
buton, 2 x motor de XS, suport baterie pentru 
baterie de 9V (bateria nu este inclusă) 
 

696,00 lei 

   

 

Set de constructie Mini Roboti 
De la electronice la robotică 
- pentru o clasa intreaga (98473) 
 
13 x Set constructie roboti industriali – articol 
nr.CH87968 
Incl. brosura activitate didactica 
 
 

8.349,00 lei 
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Set constructiv (96975) 
Linie industriala banda  transportoare 
 
- Mecanică: Construcția mecanică a unui 

model 
- Electotehnica / Senzori: Cablarea 

componentelor electrice; Bazele InginerieI 
Electrice 

- Programare: Crearea unui program pentru 
testarea modulului; Crearea unui program 
de lucru 

Descriere: Cureaua transportoare, modulul 
folosit pentru a transporta piese de la mașini. 
Un senzor verifică intrarea benzii, dacă a sosit 
piesa de prelucrat, și pune banda în mișcare. 
Un al doilea senzor oprește banda, când 
materialul a ajuns acolo. În același timp, o 
comandă la un alt modul poate fi trnasmisa, 
care apoi preia piesa de prelucrat. 

600,00 lei 

   

 

 
 

 

Robot Hexapod (97424) 
 
Acest kit HEXAPODAL este un robot foarte 
flexibil, cu șase picioare, cu 12 grade de 
libertate. Prin intermediul celor 12 
servomotoare, executa mișcări foarte 
dinamice. Camera permite robotului sa 
raspunda obstacolelor pe care le intalneste in 
mediul in care activeaza. 
Toate componentele sunt disponibile sub 
forma unui fișier STL și poate fi retipărită cu o 
imprimantă 3D. Alte variante ale anumitor 
componente sunt, de asemenea, disponibile 
numai pentru imprimare. 
Manualul este în limba engleză. 
Contine: 1 x Wireless Robot Controlerez-BV4; 
1 x Software EZ-Builder cu aplicații; 1 x kit 
caroserie hexapod; 1 x baterie 1300mAh 
7.4VDC; 1 x încărcător de baterie; 1 x camera; 
12 x Servomotoare; 6 x picioare; 1 x cablu 

2.990.00 lei 
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EZ-Robot EZ-B v4 Wireless Controller 
(97980) 
 
Robotul EZ este controlat prin intermediul 
controlerului v4 EZ-B.  
Controlerul are 24x porturi digitale / seriale, 
servomotoare, 8x porturi analogice,3xPorturi 
I²C,3x UARTs șio conexiune video. 

690.00 lei 

   

 

Pachet pentru imprimare 3D (98314) 
Brat robotic pentru robot cu 5 axe 
 
Contine un CD  cu date de imprimare pentru 
imprimarea 3D, programarea sistemului de 
control electronic și aplicații, datele CAD ale 
cleștelui de prindere și piciorului robotic,   
software-ul pentru programare, instrucțiuni 
pentru imprimare, asamblare și programare 
Set standard de piese pentru asamblare 

1.760.00 lei 

   

 

 

Kit constructie roboti (97422) 
Software 3D CAD pentru proiectare, senzor de 
miscare, camera foto, servomotoare, software 
de recunoastere a vorbirii, recunoastere 
faciala, miscare, identificare culori etc. Joystic 
de control, programabil, posibilitatea de a fi 
programat prin intermediul telefonului mobil.  
Manualul este în limba engleză. 
Continut kit: 
 1 x  Wireless Robot Controler 
1 x camera foto (fără carcasă) 
1 x HC-SR04 senzor de distanță cu ultrasunete 
4 x Servomotoare grele 180 ° 
2 x 360 ° servomotoarele rotative 
2 cabluri x extensie pentru motoare servo 
1 x suport baterie AA pentru 6 baterii AA 
1 x plug-in componente pentru controler 
2 roți x antrenare (diametru 69mm) 
Software EZ-Robot poate fi descărcat (RF) 

1.450.00 lei 
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Kit robot Umanoid (97423) 
 
JD este un robot complet funcțional și 
umanoid ca un kit complet cu 16 grade de 
libertate! 
 
Capul camerei poate fi utilizat pentru 
recunoașterea vizuală a culorilor, mișcare, 
simboluri, Coduri QR si recunoastere faciala. 
Cele 18 LED-uri RGB din ochii lui JD pot fi 
programate și dau robotului diferite expresii 
faciale. 
 
Cu software-ul, secvențele de mișcare sunt 
auto-proiectate umanoid. 
 
Toate componentele sunt disponibile sub 
forma unui fișier STL și pot fi retiparite cu o 
imprimantă 3D. Alte variante ale anumitor 
componente sunt, de asemenea, disponibile 
numai pentru imprimare. Prin metoda de 
construcție clip, de asemenea, pot fi montate 
extensii ale componentelor principale. 
Manualul este în limba engleză. 
 
Continut: 
1 x  Wireless Robot Controler 
Software EZ-Builder 1 x cu aplicații 
1 x cap de Umanoid cu camera & ochi RGB  
1  x corp umanoid (carcasa bateriei) 
6 x Servomotoare de pârghie 
2 x servo motor pentru prindere cu clestele 
2 x picioare Servomotor Humanoid & glezna 
2 x cabluri de extensie 
1 x LiPo baterie 1300mAh 7.4VDC 
1 x LiPo încărcător de baterie 
2 x cablu spirală carcasă (6 "lungime) 
Software EZ-Robot poate fi descărcat  gratuit 
 

3.390.00 lei 

   

 


