KITURI DE
INVATARE
CATEGORIE
DE VARSTA
6-11 ANI
KITURI DE ÎNVĂȚARE ȘI EXERCIȚII PRACTICE.
CONSTRUCȚII ȘI MONTAJE PENTRU ELEVI.
SCOALĂ PRIMARĂ

Învățarea tehnologiei prin joc

Kiturile de învătare 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 !

Imagine

Produs
(denumire si descriere)

Pret unitar

85862 KIT SUPER FUN PARK
Set construcții complet cu motor și tava de
baterie. Cu peste 600 de componente, puteți
construi o roată Ferris motorizata sau un
carusel. Roata Ferris are un diametru de peste
50 cm si este echipata cu sase gondole - un
model care creează o atmosferă reală de targ.

650.00
Lei fara TVA

KITURI DE
INVATARE
CATEGORIE
DE VARSTA
6-11 ANI
85861 KIT SUPER MACARALE
Atenție!: Structuri gigante in actiune! Mai mult
de un metru înălțime, iar boom-ul este de
peste un metru lungime, se transformă în
partea de sus sau de jos și este construit
pentru sarcini foarte mari! Cu deplasare
usoara și trapa de ridicare, mobile sau
staționare.

760.00
Lei fara TVA

85849 KIT SUPER BIKES
Aceste trei modele de motociclete radiaza un
suflu de libertate. Există un model potrivit
pentru toată lumea: Chopper, touring or
sidecar team - care tip e cel mai bun?

100.00
Lei fara TVA

85852 KIT CARTS
Kitul contine un set de montare a roților
pentru fiecare teren.

100.00
Lei fara TVA
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85855 KIT TELECABINE
Coboara în josul pantei pe un cablu lung de 6
metri, cu gondola și apoi urca cu liftul de
marfă. Distractie placuta!
210.00
Lei fara TVA

13792 SET CONSTRUCTIE MECANICA 2.0
Setul reprezinta ultima tehnologie de kit
pentru inginerii mecanici ai viitorului. Noul set
de construcție fischertechnik răspunde la
întrebări elementare din domeniile care fac
obiectul mecanicii și a staticii:
Subiecte tratate:
Cum se conduce un cardanică sau o transmisie
manuală?
Ce este un angrenaj planetar?
Cum vă proiectați un pod stabil?
Pe baza celor 30 de modele diferite pentru a
învăța elevii descopere elementele de bază ale
artei jucăuș!

675.00
Lei fara TVA
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87319 SET CONSTRUCTIE MECANICA DE BAZA
(Mechanik Starter Kit)




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

Setul este potrivit pentru 2 elevi
Contine: 307 piese, 2 unitati de sortare /
depozitare, 2 placi de baza si instructiuni de
montaj

400.00
Lei fara TVA

95421 Trusa de constructie pentru o clasa
(Mechanik Starter Kit)
Set echipamente pentru 24 elevi și 1 profesor.
Kit-ul de baza in domeniul mecanicii propune
o înțelegere generală a sistemelor mecanice,
pârghii, scripeți și roți dințate.
Setul de constructie pentru o clasa intreaga
este format din 13 kituri/seturi (2 elevi/kit +
1 profesor).

4750.00
Lei fara TVA
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87320 SET DE CONSTRUCTIE - STATICA
(Statik Starter Kit)
Kit-ul abordeaza subiecte precum construirea
de 5 tructure stabile pentru a transporta
încărcături sau mentinerea starii de echilibru.
Potrivit pentru 2 elevi.
Continut:
148 piese fischertechnik
1 cutie de sortare si depozitare
1 placa de baza
1 broșură cu activitatea detaliată cu planuri
foi de lucru
Indicații obiective și sfaturi pentru profesori

270.00
Lei fara TVA

95422 Trusa de constructie pentru o clasa
(Statik Starter Kit)
Set constructie pentru 24 de elevi și un cadru
didactic.
Starter kit-ul Statica oferă materialele
necesare pentru construirea de structuri
stabile, pentru a transporta încărcături sau a
mentine starea de echilibru.
Continut: structuri in natură, incarcarea
pentru transport, folosind exemplul unui
scaun, construirea unui teatru, investigarea
rigidizarii, stabilitatea unei veioze. Un Kit este
format din: 148 componente, 1 cutie de
sortare si depozitare, 1 placa de baza, 1
broșură activitate detaliată cu planuri, foi de
lucru, indicatii și sfaturi pentru profesori
Setul de constructie pentru o clasa intreaga
este format din 13 kituri/seturi (2 elevi/kit +
1 profesor).

3060.00
Lei fara TVA
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87321 SET DE CONSTRUCTIE – ELECTRONICA
(Elektrik Starter Kit)
Potrivit pentru 2 elevi.
Setul oferă cunoștințe de bază despre circuite
electrice și vehicule motorizate și transmisii.
Continut:
51 piese fischertechnik
1 tabel de sortare
1 placa de baza
1 broșurăcu activitateadetaliată cu planuri
foi de lucru
Indicații obiective și sfaturi pentru profesori

421.00
Lei fara TVA

Subiecte abordate:
Ce este electricitatea?
Circuite
Comutatoare și circuite
Șasiu motorizat
Sisteme electrice și mecanice
Necesita necesită utilizarea kit-ului ”Mecanica
Starter Kit".

95423 Trusa de constructie pentru o clasa
(Elektrik Starter Kit)

Setul de constructie pentru o clasa intreaga
este format din 13 kituri/seturi (2 elevi/kit +
1 profesor).
Setul oferă cunoștințe de bază despre circuite
electrice și vehicule motorizate și transmisii –
pentru o clasa intreaga.

4750.00
Lei fara TVA
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85873 SET CONSTRUCTIE Masini DaVinci
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 fara TVA

98478 SET BAZELE ELECTRICITATII
Contine: 1 switchbox, 1 circuit electric, 3
conectori, 1 dispozitiv incandescent, 3 x E10,
1.5V, 1 Comutator, 1 Conector cu clemă, 1
conductor-izolator-set, 1 set de electrozi, 1 set
electroliza, 2 suport baterii, 2 socluri lampi
E10, 1 rezistență la rotație 10K Ω
Subiecte abordate:
Circuite simple
Comutator
Lumini
Sursa de alimentare
Comutatoare
Materiale conductoare si materiale izolatoare

850.00
Lei fara TVA
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96378 SET DE CONSTRUCTIE ELECTRONICA II
Subiecte abordate: Circuit simplu; Circuite in
serie si in paralel; Circuite electronice cu
tranzistori; Condensatori; Rezistențe; LED-uri
Contine: 260 piese pentru 16 modele;
Instructiuni de utilizare; Incl. Modulul
Electronice si Motor XS; 2 buc tranzistor; 2 buc
condensator; 3 buc rezistență; 2 buc butoane;
1 buc fototranzistor; 1 buc senzor de
temperatură; 1buc lampă de lentilă; 2 buc
LED-uri; Suport de baterie pentru blocul de 9V
(bateria nu este inclusa)

96520 Trusa de constructie pentru o clasa
(Electronica II)
Trusa este potrivita pentru 1 clasa cu 24 elevi
si un profesor. Setul de constructie pentru o
clasa intreaga este format din 13
kituri/seturi (2 elevi/kit + 1 profesor).
Setul oferă cunoștințe de bază despre circuite
in serie si paralel, circuite electronice cu
tranzistori, condensatori, rezistențe și LED-uri

786.00
Lei fara TVA

9390.00
Lei fara TVA
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97847 Set constructie Masini simple
(Simple Machines)
Contine: 580 piese (40 modele de constructie)

Cele 40 de modele de masini, precum buldozer
cu senile, troliu, macara, turbine eoliene,
vehicule cu directie, etc permit elevilor o
perspectiva jucausa si fascinanta in lumea
tehnologiei.

525.00
Lei fara TVA

98546 Trusa de constructie pentru o clasa
(Simple Machines)
Setul de constructie pentru o clasa intreaga
este format din 13 kituri/seturi (2 elevi/kit +
1 profesor).

6265.00
Lei fara TVA
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87968 SET DE CONSTRUCTIE Mini Roboti
(Mini Bots)
De la electronice la robotică, 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 robotice pot 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 switchuri. Selecția de programe presetate îl face ușor
pentru a descoperi lumea de robotica.

696.00
Lei fara TVA

Include Modul ROBOTICS, IR senzor de traseu,
2 x buton, 2 x motor de XS, suport baterie
pentru baterie de 9V (bateria nu este inclusă).

98473 Trusa de constructie pentru o clasa
(Mini Bots)
Setul de constructie pentru o clasa intreaga
este format din 13 kituri/seturi (2 elevi/kit +
1 profesor).

8349.00
Lei fara TVA

96377SET CONSTRUCTIE Sisteme de actionare
Contine 280 piese de constructie pentru 8
modele diferite si instructiuni de asamblare.
Subiecte abordate: diverse tipuri de unitati cu
propulsare cu balon, vehicule eoliene,
actionare cu motor de cauciuc, unitate cu tija
de indoire etc.

486.00
Lei fara TVA
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98246 SET CONSTRUCTIE - Energie solara
(Solar Power)
Potrivit pentru 2 elevi
Energiile regenerabile vor deveni in viitor
surse tot mai importante de enegie.
Prin generarea de electricitate din energie
solară, cu ajutorul unui modul solar, vor
devein functionale dispositive precum bărcile
solare și mașina solară.
Fie că pe apă sau pe uscat - kit-ul este ideal
pentru descoperirea ludică a energiei solare.
Pot fi construite modelele arhimedice de nave
"catamaran solar" și "Vaporul" precum si,
motorul solar, un vehicul solar și un ventilator.

325.00
Lei fara TVA

Contine:
130 elemente de constructive
Instructiuni de asamblare
85867 Modul de alimentare
Potrivit pentru toate seturile de constructie
Tensiune: 9V/1000 mA

290.00
Lei fara TVA

85863 Set constructie Motor XS
Gratie dimensiunilor compacte ale acestui motor,
el poate fi instalat aproape oriunde. Setul Contine
blocuri, piese, cutie de viteza, roti dintate, suport
baterii 9V (acestea nu sunt incluse), siguranta cu
comutator integrat cu inversare de poli. 45 piese
de constructie

290.00
Lei fara TVA

85864 Set constructie Motor XM
Motor cu reductor puternic, in caracsa compacta
din plastic, cu numeroase optiuni de montare;
contine multe roti dintate, osii si alte componente
de transmisie. Tensiune: 9 V, Putere: 3W, Turatii:
340 U/min, Necesita Modul alimentare pt.
functionare

290.00
Lei fara TVA
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85866 Control Set
4-canale de control de la distanță cu infraroșu vă
permite să controlați modelele fischertechnik de la
distanță. Până la 3 motoare și un servo controlat
proporțional. Acest lucru înseamnă că direcție
continuă și de control al vitezei sunt variabile.
Până la 4 receptoare pot fi acționate cu ajutorul
telecomenzii, care permite o varietate de utilizări.
Setul include telecomanda, receptor și un servo.

460.00
Lei fara TVA

85865 Kit Lumini si Sunete
Până la 3 sunete diferite, care pot fi accesate fie
prin buton sau automat prin intermediul intrărilor
digitale (consultați slotul pentru modulul de
sunet). În funcție de cerința, sunetele pot fi
receptate cu ușurință prin USB. Conexiunea
permite operarea de până la 8 lumini ca lumini
sclipitoare. Setul conține un modul de sunet cu
electronica, cablu USB, 2 lămpi cu diferite capace
luminoase colorate și un suport de baterie e 9V
(baterie nu este inclusa). (Compatibil cu Windows)

325.00
Lei fara TVA

85870 Creative Box 1000
Cutie robusta care contine mai mult de 600
componente ambaleta si depozitate in 8 cutii de
sortare. Pachetul este format din cutia de plastic
robusta cu 8 cutii de sortare, 16 partiții și panoul
de construcție funcțional 390 x 270mm.

645.00
Lei fara TVA

85868 Computing Plus Accu Set
Încărcător pentru microcontroller, care oferă o
protecție fiabilă împotriva supraîncărcării. Timp
de încărcare foarte scurt, max. 2 ore. Pachet cu
NiMH Accu si protectie scurt-circuit, 8.4V / 1500
mAh.

87295 Baterie de rezerva
Baterie compatibila cu setul Computing Plus Accu.

325.00
Lei fara TVA

161.00
Lei fara TVA
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DULAP EXPERIMENTAL
98432 Dulap experimental mobil, cu peste 300
de produse incluse:
Corp de fag cu 2 usi cu balamale si încuietoare
cilindrică; In partea stanga sunt 2 rafturi care se
trag afara, iar in partea dreapta -7 sertare solide
adaptate pentru materialele didactice de învățare a
subdiviziunilor.
Pe ambele laturi ale dulapului sunt cate 5 cârlige
pentru depozitarea paharelor de măsurare, benzi
de alimentare, cablu prelungitor și furtun. Are 4
roți, 2 rotile cu frână.
Dim (h x l x adancime): 805 x 1300 x 750 mm
Greutatea totală aproximativ 200 kg
Următoarele materiale de predare și de învățare
sunt incluse în dulapul mobil:
Priza, cablu prelungitor, pat de cablu transparent –
5 m, diapazon, pluviometru, ciocan 100 gr, casti 22
buc., rola de 50 m sfoara de nylon, menghina 60
mm, cutie depozitare piese mici–12 buc, sertare si
etichete, 8 cupe 1 litru, pipete, magnet potcoava si
bara, ac de tricotat, cronometre, lupa, cos,
răzătoare universala, metre pliabile de lemn,
lanternă cu LED-uri, lupă, termometru de imersie,
oglindă, CD-uri, cronometru, busolă, recipient 5
litri, sita, suport pentru taiat, 24 capsule Petri, placi
cu manere, diametru 60 mm, 2 buc x stetoscop,
cablu de conectare set 10 buc., cutie de depozitare,
plită unică cu suport de stocare, craticioara din otel
DN 20 cm, 4 x cardul set "optica", modulul de
clopot – comutator pârghie - motor solar - Modul
solar - becuri, - suportul bateriei, 4 becuri dede 2,5
V și 4,8 V și 12 baterii AA.
Spatiu de stocare pentru fisiere/carduri pt. 8 elevi
si 2 profesori.

30000,00
Lei fara TVA
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98459 Set experimente pentru dulapul mobil,
clasele 1-4 (pentru elevi)
56 cartele index în format DIN A5
4 cartoane grele colorate
Potrivit pentru copii, toate relevante pentru testele
de școală primară și experimente
Cu filme de instruire pentru 21 de experimente
Lb. Germana

115,00
Lei fara TVA

98466 Set experimente pentru dulapul mobil,
clasele 1-4 (pentru profesor)
Instructiuni pentru desfășurarea experimentelor
Sugestii pt experimente
O foaie de jurnal gol
Note cu privire la link-uri on-line pentru download
gratuitfilme cu instrucțiuni de experimente
Lb. Germana

125,00
Lei fara TVA

