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ATELIER SUDURA
Modul de invatare - SUDURA MANUALA CU ARC ELECTRIC

97752
97356
Documentatie pentru profesor Documentatie pentru elev
Cursul contine si exerciții practice
prin care se pot deprinde abilitățile
și cunoștințele necesare în situații
reale de lucru. La executarea
exercițiilor elevii vor învăța abilități
de bază, să recunoască și să
consolideze tehnici fundamentale
de lucru.

Subiecte abordate:
Procesul de sudare
Sudare manuală cu arc electric
Imbinari de sudură
Surse de curent la sudare
Pornirea masinilor de sudare si
organizarea locului de munca
Mentenanta si verificarea
echipamentelor de sudura
Materiale aditionale
Tehnici de sudura manuala cu arc
electric
Determinarea si stabilirea
curentilor pentru sudare
Simboluri de sudura
Imbinari sudate si pozitii de sudura
Procedee de verificare a cusaturii
de sudura si defecte de sudura
Folosirea documentelor tehnice
Planificarea etapelor de lucru si
prezentarea rezultatelor
Norme de sanatate si securitate in
munca
Exercitii de practica

Cursul contine si exerciții practice
prin care se pot deprinde abilitățile
și cunoștințele necesare în situații
reale de lucru. La executarea
exercițiilor elevii vor învăța abilități
de bază, să recunoască și să
consolideze tehnici fundamentale de
lucru.
Cursul contine 5 manuale pentru 5
elevi.

Obiective de invatare:
Explicarea procesului de sudare
manuala cu arc electric
Explicarea procesului de sudare
Explicarea termenilor de curent,
rezistenta si tensiune
Diferentierea intre tipuri de masini
de sudura
Pornirea masinilor de sudura
Diferentierea intre imbinarile de
sudura
Selectarea si distribuirea diferitelor
tipuri de materiale
Determinarea efectelor de aderenta
Determinarea grosimii cusaturilor
de sudura
Enumerarea defectelor cusaturilor
de sudura si descrierea
consecintelor acestora
Explicarea simbolurilor imbinarilor
de sudura, etc

PRET UNITAR fara TVA: 1100 Eur

97508
Documentatie tehnica
(Manual didactic)
Documentatia tehnica potrivita
pentru executarea exercitiilor
practice.

Subiecte abordate:
Procesul de sudare
Sudare manuală cu arc electric
Imbinari de sudură
Surse de curent la sudare
Pornirea masinilor de sudare si
organizarea locului de munca
Mentenanta si verificarea
echipamentelor de sudura
Materiale aditionale
Tehnici de sudura manuala cu arc
electric
Determinarea si stabilirea
curentilor pentru sudare
Simboluri de sudura
Imbinari sudate si pozitii de
sudura
Procedee de verificare a cusaturii
de sudura si defecte de sudura
Folosirea documentelor tehnice
Planificarea etapelor de lucru si
prezentarea rezultatelor
Norme de sanatate si securitate in
munca
Exercitii de practica
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Modul de invatare - PROCESAREA TERMICA A MATERIALELOR
SUDARE OXIACETILENICA

97755
97358
Documentatie pentru elev
Documentatie pentru profesor
Cursul contine si exerciții practice
prin care se pot deprinde abilitățile
și cunoștințele necesare în situații
reale de lucru. La executarea
exercițiilor elevii vor învăța abilități
de bază, să recunoască și să
consolideze tehnici fundamentale
de lucru.

Subiecte abordate:
Sudarea prin topire cu gaz
Tehnologia sudarii prin topire cu
gaz
Descrierea sistemul de sudare prin
topire cu gaz
Mentenanta si verificarea
sistemelor de sudura prin topire cu
gaz
Materiale de sudura suplimentare
Tehnici de sudare prin topire cu gaz
Determinarea si setarea
paramentrilor de presiune pentru
gaz si oxigen
Procedee de testare a cusaturilor
sudate
Citirea si utilizarea documentatiei
tehnice
Planificarea etapelor de lucru si
prezentarea rezultatelor
Organizarea locului de munca
Norme de sanatate si securitate in
munca si protejarea mediului
inconjurator
Exercitii de practica

Cursul contine si exerciții practice
prin care se pot deprinde abilitățile
și cunoștințele necesare în situații
reale de lucru. La executarea
exercițiilor elevii vor învăța abilități
de bază, să recunoască și să
consolideze tehnici fundamentale de
lucru.
Cursul contine 5 manuale pentru 5
elevi.

Obiective de invatare:
Transportul si setarea buteliilor de
gaz
Conectarea regulatoarelor de
presiune, furtunurilor si a
arzatoarelor de sudura
Verificarea echipamentului de
sudura si amenajarea locului de
munca astfel incat sa indeplineasca
normele de siguranta si securitate in
munca
Setarea presiunii de lucru
Pornirea echipamentelor de sudura
Setare flacara de sudura
Pregatirea pieselor de prelucrare
pentru sudura prin topire cu gaz
Atasarea si indreptarea pieselor de
lucru
Sudarea spre stanga
Cusaturi sudate curate
Verificarea cusaturilot sudate

PRET UNITAR fara TVA: 1300 Eur

97509
Documentatie tehnica
(Manual didactic)
Documentatia tehnica potrivita
pentru executarea exercitiilor
practice.

Subiecte abordate:
Sudarea prin topire cu gaz
Tehnologia sudarii prin topire cu
gaz
Descrierea sistemul de sudare
prin topire cu gaz
Mentenanta si verificarea
sistemelor de sudura prin topire
cu gaz
Materiale de sudura suplimentare
Tehnici de sudare prin topire cu
gaz
Determinarea si setarea
paramentrilor de presiune pentru
gaz si oxigen
Procedee de testare a cusaturilor
sudate
Citirea si utilizarea documentatiei
tehnice
Planificarea etapelor de lucru si
prezentarea rezultatelor
Organizarea locului de munca
Norme de sanatate si securitate in
munca si protejarea mediului
inconjurator
Exercitii de practica
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Modul de invatare - PROCESAREA TERMICA A MATERIALELOR
SUDARE MIG/MAG

97758
97360
Documentatie pentru profesor Documentatie pentru elev
Cursul contine si exerciții practice
prin care se pot deprinde abilitățile
și cunoștințele necesare în situații
reale de lucru. La executarea
exercițiilor elevii vor învăța abilități
de bază, să recunoască și să
consolideze tehnici fundamentale
de lucru.

Subiecte abordate:
Clasificari si procedee
Echipamente si materiale de sudura
Pericole si sfaturi de respectare a
modului de lucru sigur
Exercitii si solutii
Curenti si gaze
Exemple aplicate, tipuri de cusaturi
sudate
Protectia mediului incanjurator

Cursul contine si exerciții practice
prin care se pot deprinde abilitățile
și cunoștințele necesare în situații
reale de lucru. La executarea
exercițiilor elevii vor învăța abilități
de bază, să recunoască și să
consolideze tehnici fundamentale de
lucru.
Cursul contine 5 manuale pentru 5
elevi.

Obiective de invatare:
Pornirea echipamentelor de sudare
Abilitatea de a seta parametri ceruti
(tensiunea, volumul de gaz, etc)
Selectarea diametrul duzei de gaz și
grosimea electrodului de sarma
Verificarea aparatelor de sudura cu
gaz protector si echiparea locului de
munca conform cu normele de
siguranta si protectie
Efectuarea sudurii de suprafata
Cusaturi de sudura I, cusaturi sudate
V (cu unul sau mai multe straturi),
cusaturi sudate verticale, etc
Cusaturi sudate curate

PRET UNITAR fara TVA: 1100 Eur

97510
Documentatie tehnica
(Manual didactic)
Documentatia tehnica potrivita
pentru executarea exercitiilor
practice.

Subiecte abordate:
Clasificari si procedee
Echipamente si materiale de
sudura
Pericole si sfaturi de respectare a
modului de lucru sigur
Exercitii si solutii
Curenti si gaze
Exemple aplicate, tipuri de
cusaturi sudate
Protectia mediului incanjurator
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Fisa tehnica 76740

CARTE TEHNICA – APLICATII IN SUDURA


Descriere:

Informatii pentru testare practica pentru sudori
Se utilizeaza pentru formarea sudorilor
Cuprinde informatii de baza pentru testarea sudorilor
Informatiile sunt organizate astfel:
 Supraveghere
 Piese de prelucrare – forme, dimensiuni, etc
 Conditii de sudare
 Teme de lucru
 Efectuarea testului
PRET UNITAR fara TVA: 22 Eur

DVD-URI PENTRU SUDURA

89724
DE LA SUDURA LA
FASCICULUL LASER

89729
TEHNICI DE SUDARE CU GAZ

PRET UNITAR fara TVA: 270 Eur

89725
SUDAREA CU ARC
ELECTRIC (MIG / MAG)
TEHNICI DE ASIGURAREA
CALITATII
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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
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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

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

Foarfeca pentru tabla
94261
Pret unitar fara
TVA: 330 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

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 manuala de indoire pivotanta
pentru sarcini standard de indoire
Latime de lucru max 610 mm
Grosime max foaie 1.0 mm
Unghiul de indoire max 135°
95631
Pret unitar fara
TVA: 435 EUR

Avantaje:
- Ridicarea falcii superioare rapid si usor
prin excentric
- Indoirea se face cu ajutorul unei manete
prevazuta cu arc
- Falca superioara inalta pentru profile U
- Falca superioara cu 5 segmenti 25 / 50 /
75 / 205 / 255 mm
- Usor de transportat

Aspirator

50443
Pret unitar fara
TVA: 1530 EUR

-

Maner de impingere si suportul de cablu
Hota de extractie
O securitate sporita cu monitorizare
filtru
Utilizare flexibila prin racord la furtun
Filtru cu 3 trepte (filtru de unica
folosinta)
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Fisa tehnica 94271

MASA PENTRU SUDURA


Descriere:

Mesele de instruire sunt un loc de muncă optime pentru
formarea de sudură în școli profesionale, industrie sau
organizații similare.
Datorită construcției sale din oțel stabil, masa este
potrivita pentru utilizarea de zi cu zi.
Suprafața mesei este împărțit în două secțiuni.
Un suport din tablă de oțel cu cărămizi de argilă
refractară, rezistente la sudare si o suprafata din bare de fier,
rezistente la ruginire, pentru sudura de penetrare.
Dimensiunile mesei: L = 600 mm, l = 600 mm, h = 800 mm

PRET UNITAR fara TVA: 720 Eur

Fisa tehnica 50464

PANOU MOBIL DESPARTITOR


Descriere:

Cadru din otel usor, realizat din tuburi rotunde cu
acoperire epoxi – pudra;
Filmul gros de 0.4 mm
Latimea 1450 mm
Inaltimea 1900 mm

PRET UNITAR fara TVA: 190 Eur
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Fisa tehnica 94091

MASCA SUDURA L

 Descriere:
Vizor automat
Timp de reactie: 1/30.000 s
2 senzori
PRET UNITAR fara TVA: 120 Eur
Fisa tehnica 94093

MASCA SUDURA XL W

 Descriere:
Vizor automat
Timp de reactie: 1/30.000 s
4 senzori
Potrivita pentru sudura cu electrozi, MIG-MAG si WIG
PRET UNITAR fara TVA: 180 Eur

