
SC TERA IMPEX SRL 
Sibiu, Str Dorului, Nr 20, Corp A, Etaj 2 
Tel / Fax: 0369.408.948 
didactic@teraimpex.ro 
www.teraimpex.ro 

MASINA DE FREZAT CNC – F4 

• Descriere: 

✓ Statie de lucru pentru 8 scule; 
✓ Toate axele sunt actionate de suruburi cu 

bile; 
✓ Masa transversala solida, precisa, bine 

dimensionata si precis prelucrata; 
✓ Sistem de racire; 
✓ Servo-directie pe toate axele; 
✓ Control Siemens Sinumerik 808D; 
✓ Constructie solida, grea, din fonta; 
✓ Postament cu acces pe ambele parti; 
✓ Setarea pasilor; 
✓ Lubrifiere centralizata; 
✓ Reglaje liniare pentru axa Z; 

Caracteristici tehnice: 
- Racordare electrica si pneumatica: 

Tensiune (V): 400 
Putere totala (kW): 8.5 
Presiune minima de aer (bar): 7 
Pompa agent racire (W): 90 
Rezervor lichid racire (litri): 50 
- Ax de frezare: 
Putere (kW): 2.2 
Cuplu motor (Nm): 14 
- Suport arbore: 
Fixare suport arbore: BT 30 
Diametru max. cap frezare (Ø mm): 65 
Diametru frezare cu freza deget (Ø mm): 30 
- Precizie: 
Precizie repetitiva (mm): ± 0.015 
Precizie de pozitionare (mm): ± 0.015 
- Statia de lucru: 
Numar de scule: 8 

Diametru maxim scula (Ø mm): 70 
Lungime max scula (mm): 300 
Viteza de inlocuire (secunde): 8 
- Cuplu servo-motoare: 
Axa X: 3.3 
Axa Y: 5 
Axa Z: 5 
- Curse: 

Cursa X (mm): 310 
Cursa Y (mm): 200 
Cursa Z (mm): 300 
Avans axe X-Y-Z (mm/minut): 50-9000 
- Masa transversala: 

Lungime x latime masa (mm): 690 x 210 
Distanta de la arbore la masa (mm): 90-390 
3 Canale T – dim (mm) / distanta (mm): 16/63 
Incarcare (max.) kg: 100 

PRET UNITAR FARA TVA: 33400  Eur 

LABORATOR MASINI CNC
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Masina de frezat CNC Optimum M 2LS 

Descriere: 

Freza CNC este prevazuta cu ghidaje in coada de 
randunica, robuste, reglabile cu precizie cu ajutorul unor 
pene trapezoidale ce garanteaza o precizie ridicata in 
exploatare
Toate cele 3 axe sunt prevazute cu rulmenti de precizie cu 
bile 
Usa frontala a cabinei de lucru este prevazuta cu 
intrerupator de siguranta
Masina de frezat CNC este livrata standard cu echipament 
de racire 
Masina este livrata standard cu postament care in partea 
frontala asigura accesul la rezervorul pentru lichid de 
racire, iar in partea din spate, permite accesul la 
componentele electronice ale masinii
Prevazuta cu sistem de lubrefiere centralizata
Schimbarea vitezelor de lucru se realizeaza cu ajutorul 
sistemului de control Siemens 
Motorul puternic, cu transmisie in doua trepte 
Prevazuta cu servo-directie de precizie cu viteza mare de 
lucru
Masa de lucru are suprafata rectificata cu precizie fiind 
prevazuta cu canale T

PRET UNITAR FARA TVA: 19.900Eur 

Masina de frezat CNC Optimum M 2LS  recomandata pentru realizarea seriilor mici si medii. 

Softare Siemens Sinumerik 808DCablu de date RS 232Lampa de lucruMandrina B 16 - MK 2Echipament racireSistem de lubrifiere centralizataManual de utilizareScule

Pachetul de livrare conține și:
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STRUNG CNC – L 28 HS 

Descriere: 

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 

• Batiul mașinii este din fontă cenușie. 
• Ghidajele călite prin inducție (HRC 42-
52) 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 

PRET UNITAR FARA TVA: 25.600 Eur 
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SET ACCESORII CNC 

• Descriere: 

Setul este format din: 
1. Dispozitiv pentru reglare in inaltime – 1 buc 
2. Set distantiere paralele – 1 set 
3. Instrument de setare si asamblare – 1 buc 
4. Dorn freza – 1 buc 
5. Mandrina 0-13 mm – 1 buc 
6. Suport mandrina – 2 buc 
7. Set bucsi – 1 set 
8. Adaptor con Morse – 1 buc 
9. Dispozitiv de fixare capete de taiere – 1 buc 
10. Freza frontala – 1 buc 
11. Bolturi de fixare – 6 buc 
12. Suport instrumente – 1 buc 

PRET UNITAR FARA TVA: 2900 Eur 
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Fisa Tehnica 58389 
TRUSA INSTRUMENTE DE MASURA 

 
 

• Descriere: 
 

Trusa instrumente de masura contine minim 8 piese: 
rigla metalica, subler, micrometru, echer, creion de 
trasat, etc 
 

 PRET UNITAR FARA TVA: 150 Eur 

 
 

   

Pret unitar fara 
TVA: 2352 EUR 

 
SET INSTRUMENTE DE 

MASURA 
 
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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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! 

 
 

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


 

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 72996 
 

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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Fisa Tehnica 80554 
KIT DE PRACTICA PENTRU MASINI CNC 
SUPORT CU PRINDERE UNIVERSALA 

• Descriere: 
Proiectul de lucru pentru masini CNC trateaza tehnologia CNC 
dezvoltata de Institutul Federal pentru Formare Profesională 
(BIBB) din Germania. 

Elevii învață prin implementarea proiectului individual de 
practica, pașii de informare, planificare, acțiune și evaluare. 
Acest kit de practica este astfel conceput, încât se pot deprinde 
abilitățile din tehnologia CNC orientate spre acțiune. 

• Recomandare: 
Setul de materiale poate fi prelucrat conform unei documentatii tehnice (80325) pentru a obtine 
proiect complet. 

PRET UNITAR FARA TVA: 105 Eur 
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INSTRUIRE BAZATĂ PE WEB 

ÎNVĂŢARE DIGITALĂ 

Programele software sunt intuitive şi special concepute pentru a fi utilizate în educație și 
tehnologie, în funcție de abilitățile elevilor. 

TEHNOLOGIA CNC 
LICENŢĂ SCOLARA ANUALĂ 

Conţinut: 
Sistem de coordonate carteziene și polare 
Structura și comenzile programelor CNC 
Operarea și configurarea SINUMERIK Opera 
Componente geometrice ale uneltelor de tăiere 
Materiale moderne de tăiere și utilizarea lor 
Instrumente, suporturi de scule și aplicații 
Programarea în SINUMERIK Opera 
Cicluri pentru găurire, rotire și frezare 
Simularea programelor 
Pregătirea mașinilor pentru producție 
Configurarea unei piese de prelucrat, configurarea uneltelor, fabricarea piesei de prelucrat 

Software-ul este disponibil și in limba engleză

Fisa tehnica 95949 pentru 5 accesări
Liciență valabilă

PRET  UNITAR FARA TVA: 
90  Eur

Fisa tehnica 95950 pentru 10 accesări Fisa tehnica 95951 pentru 15 accesări
140  Eur 187  Eur
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Hitachi Star Board AH00332 

TABLA INTERACTIVA 

• Descriere: 
o Suprafata metalica, Dual-touch; 
o Interfata USB 1.1 (compatibil USB 2.0); 
o Sistem de senzori de imagine IR; 
o Dimensiuni suprafata (mm): 2179 x 1282 

PRET UNITAR FARA TVA: 1800 Eur 

STATIE DE LUCRU 

* Descriere: 

o Monitor LED 21.5", Wide, Full HD, DVI, VGA 
o Sistem Desktop, Procesor Intel  Model: Core i5-4460 / 3.2GHz, 8GB DDR3, 1 TB DVD-RW, Intel® HD Graphics 
o Tastatura si mouse 
PRET UNITAR FARA TVA: 680 Eur 
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SinuTrain pentru SINUMERIK Opera 4.93 

Fisa tehnica 43351

SINUMERIK operează software de instruireNoua interfață de utilizator pentru funcționarea eficientă a mașinii.SINUMERIK Operate combină binecunoscutele HMI-Advanced, ShopMill și ShopTurn sub o interfață de utilizator și programare consecventă și inovatoare.SINUMERIK Operate este clar, intuitiv de utilizat și echipat cu o varietate de funcții noi, puternice. Acest lucru permite combinarea pasului de lucru și programarea limbajului la nivel înalt sub o singură interfață cu utilizatorul și, prin urmare, o programare și o pregătire de lucru NC foarte rapidă, rațională și intuitivă.Funcțiile inteligente susțin operatorul în cel mai simplu mod în munca sa de zi cu zi.SINUMERIK Operate este, de asemenea, un nou standard în ceea ce privește suportul grafic în ceea ce privește ușurința în utilizare.La configurarea unei piese de prelucrat, măsurarea este reprezentată în mod clar cu elemente animate.Piesele de prelucrat complexe pot fi produse într-o singură prindere prin manipulare simplă și rapidă.Cinematica este ușor de configurat. Înregistrarea procesării sau simularea poate fi activată și afișată la cerere.SINUMERIK Operate combină întreaga gamă de funcții pentru operare și programare într-o singură interfață de utilizator pentru funcționarea eficientă a mașinii.
ShopTurn & ShopMill- Pas de programare
Programare grafică ProgramGUIDE- cu elemente animate
DIN / ISO & SINUMERIK de nivel înalt de limba ce conferă un grad maxim de libertate în programare

pachetul complet18 stații de lucru- Licență de clasăOperarea și în engleză
NoutatiAutomation License Manager V6.0 HF1Partajarea Windows 10Integrarea mai multor pachete SINUMERIK CNC-SW într-o singură interfațăExtinderea rezoluțiilor de afișare, inclusiv 16:9SinuTrain Workbench cu caracteristici noiOperarea prin panglică și pictogrameAfișarea ferestrelor tuturor mașinilor utilizator ce poate fi aranjată cu drag & dropFereastra "Informații" pentru a afișa proprietățile importante ale mașinii selectateAtribuirea fișierelor imagine utilizatorCrearea și gestionarea șabloanelor de utilizator, inclusiv identificarea prin logo-ul propriu (nu pentru SinuTrain Basic)Modul multi-fereastră: Undockable "Mesh Control Panel" și "Panoul de control" subwindows în simulare mașinăIntegrarea SINUMERIK Integra Run MyScreensPreluarea gestionării instrumentelor specifice OEMLivrarea are loc printr-un stick USB și un link către software. Pentru a primi suportul de date corespunzător, DVD-ul corespunzător poate fi comandat (SinuTrain Basic).

PRET UNITAR FARA TVA: 7300 Eur 
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Licente Educationale SolidWorks

•SolidWorks Educational Edition Classroom - 60 users................................................3300 EuroSubscription service (1 year).........................................................................................................690 Euro
                                                                                          PRET UNITAR FARA TVA:         3990 Euro•SolidWorks EDU Edition NETWORKS CAMPUS - 200 users........................................3500 EuroSubscription service (1 year)...........................................................................................................830 Euro                                                                                             PRET UNITAR FARA TVA:        4330 Euro

Observații:
1.Licențele de acest tip contin limitări (prin Watermark-uri aplicate, etc, si nu pot fi folosite decat pentru uz didactic)
2.La achizitia unei licente de tip Educational Edition Classroom de 60 de utilizatori se pot accesa licente Student Design Kit (similar cu caracteristicile unui SolidWorks Standard). Acestea pot fi utilizate de catre studenti in afara laboratorului
3.Pentru ca studentii sa beneficieze de licente disponibile a fi utilizate in afara laboratorului, cu caracteristici SolidWorks Premium + Simulation (student engineering kit), tipul de licente pe care trebuie sa il aiba universitatea este minim SolidWorks EDU Edition NETWORK CAMPUS 200
Users

SOLIDWORKS®Education Edition include:
•SOLIDWORKS Premium (3D CAD)
•SO LIDWO RKS S imulation Premium (analiza cu element finit)
•SO LIDWO RKS Flow S imulation (S imularea curgerii fluidelor)
•SOLIDWORKS Motion (Analiza cinematica)
•SO LIDWO RKS Plastics (Analiza curgerii plasticului in matrite)
•SO LIDWO RKS S ustainability (estimarea impactului asupra mediului)
•SOLIDWORKS Model Base Definition (definirea, realizarea si publicarea informatiilor de executie sub forma 3D PMI)
•SOLIDWORKS Electrical Professional (proiectare electrica 2D si 3D)
•SOLIDWORKS Visualize (imagini randate)
•MySolidWorks Standard (acces la cont/aaza de date de instruire on line)
•Certified Solidworks Associate - Academic Certification
•C ertified S olidWorks Professional - Academic C ertification
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SolidCAM 
Frezare 3D Profesional + Strunjire
• SolidCAM  Educational Edition 10 users retea ..................................................781 Euro Subscription service (1 year) ...................................................................................................293 Euro 
                                                                           PRET UNITAR FARA TVA:              1074 Euro      
   • S olidCAM Educational Edition 20 users retea ...............................................1.484 Euro S ubscription service (1 year) ......................................................................................   449 Euro 
                                                                           PRET UNITAR FARA TVA:          1933 Euro

• S olidCAM Educational Edition 30 users  retea ..............................................2.187 Euro S ubscription service (1 year) ..........................................................................................586 Euro 
                                                                           PRET UNITAR FARA TVA:          2773 Euro• S olidCAM Educational Edition 50 users  retea................................................3.000 Euro S ubscription service (1 year) ..........................................................................................800 Euro 
                                                                 PRET UNITAR FARA TVA:           3800Euro

Observatie: 1. Licentele SolidCAM se aleg in functie de echipamentul cu comanda numarica avut la dispozitie. (strung, freza in 3 / 4 / 5 axe, etc). In pretul ofertat este inclus si costul postprocesorului (postprocesoarelor) pentru CNC -urile detinute, iar in baza subscription service si pentru ele  se vor adauga pe durata existentei abonamentului. 2. Licentele SolidCAM functioneaza integrat cu licentele SolidWORKS (altfel spus, necesita suportul existentei unei licente SolidWorks pentru instalare si functionare) 3. Licentele educationale contin aceleasi caracteristici ca si cele de uz industrial, conforme cu utilizarea acestora,  fiind însă restrictionate, avand drept unic scop de instruire. Nu pot fi folosite pentru cercetare sau productie sau publicarea rezultatelor in diverse medii, patente pentru inventii, etc. 
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Curs 3D Design SolidWor k s®  -curs de învățare (autodidact) la distanță, fara certificare
• Descriere: 

PRET UNITAR FARA TVA: 750 Eur 

Fisa tehnica 14444
Cursul 3D Design cu SolidWorks® predă proiectarea CAD tridimensională pe baza unui proiect complet. Participanții dezvoltă și construiesc pas cu pas un capsator electric și cunosc posibilitățile diverse de proiectare bazată pe schițe – de la schițe simple la ansambluri complexe până la produsul finit.Cursul conține șase capitole de predare ușor de înțeles individual și clar concepută. Sarcinile, exercițiile, chestionarele, testele intermediare facilitează învățarea și vă permit să vă evaluați singuri propriile cunoștințe. Cu software-ul solidworks® inclus, succesul vizibil poate fi obținut rapid. La sfârșitul fiecărui capitol, o componentă pentru capsatorul electric este completată ca desen 3D. În plus, participanții au posibilitatea de a-și aprofunda cunoștințele dobândite prin intermediul unor exerciții scurte. Cu ajutorul soluțiilor din anexa capitolelor, vă puteți verifica singur succesul învățării.

Obiectivele de învățareElementele de bază ale modelării 3D cu CADProiectarea și construirea obiectelor 3D pe computerElementele de bază ale designului de asamblareCrearea vizualizărilor de secțiune și detaliiVerificarea coliziunii în ansambluSimularea mișcării pe modelProiectDerivare desen 2D
Detalii6 capitole de studiu ușor de înțelesExerciții practice, instrucțiuni, exemple de aplicații și sarcini pentru autocontrolSoftware-ul SolidWorks® versiune școală (365 zile runtime)6 CD-uri cu suport de sprijinDurata cursului de învățare la distanță este de obicei de 6 luni. Este planificat un timp de procesare săptămânal de 6-8 ore.

Din cuprinsDescrierea proiectului "capsator electronic"Configurarea SolidWorks®Schiță/desen interactivDimensionareSolide simpleArcuri, găuri, secțiuni, simetrie, modelareRoți dințatePărți multi-caroserieAnsambluriLegături componenteVizualizare, controlProfiluri, suprafețe profilateOglindirea mai multor caracteristiciIncizii și caneluriModele de schițăDescărcarea căiiReferințe dinamiceLegături mecaniceEvaluare și măsurareDetectarea coliziunilorModelarea în ansambluPiese din tablăCurbe 3DProiectul finalizatExport de fișiere
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MOBILIER LABORATOR MASINI CNC 

Masa scolara dubla 
Dimensiuni: 1500 x 880 x 700 mm 
Blat din PAL  23 mm, cant ABS, picioare metalice 

PRET UNITAR FARA TVA 
340 Eur 

Banc de lucru 
Dimensiuni 1500 x 700 x 880 mm 
Dotat cu 2 sertare, blat din fag 40 mm 

PRET UNITAR FARA TVA 
650 Eur 

Birou profesor – Catedra 
Dimensiuni: L - 1300 mm; l - 600 mm; h - 800 mm; 
Structura: otel dreptunghiular vopsit electrostatic, 
blat PAL melaminat,  cant ABS 2 - 0.4 mm. 
Modul: amplasat in partea dreapta, prevazut cu sertar 
cu incuietoare, l - 400 mm; 

PRET UNITAR FARA TVA 
205 Eur 

Scaun scolar 
Sezut si spatar din lemn stratificat lacuit 
Structura de baza teava metalica 25 mm vopsita 
electrostatic, teava prevazuta cu dopuri rezistente, 
antiderapare 

PRET UNITAR FARA TVA 
30 Eur 

Fisa tehnica 94851 

DULAP CNC – CU 2 USI 

• Descriere: 

o Dimensiuni: 980 x 500 x 1838 mm 
o 3 polite inclinate cu insertii pentru scule, dispozitive, etc 
o 1 raft drept 

PRET UNITAR FARA TVA: 1400  Eur
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Fisa tehnica 97210 

CARTE TEHNICA – METAL TRADES HANDBOOK 
 
 

• Descriere: 
 

o Elementele de bază  
o Elemente de asamblare 
o Tehnologia de fabricație 
o Tehnologia de măsurare și testare 
o Elemente de pneumatica si hidraulica 
o Tehnologia de automatizare 
o Siguranța și protecția mediului, întreținerea 
o Tehnologia materialelor 
o Lista standardelor 

 
 PRET UNITAR FARA TVA: 55 Eur 

 
 
Fisa tehnica 90901 

CURS DE INSTRUIRE – TEHNOLOGIA CNC 
 

• Descriere: 
 

o Cursul oferă cunoștințele de bază de tehnologie CNC 
o Sisteme CAM 2.4 CAD (proiectare asistată de calculator)  
o Programare SinuTrain Siemens pentru elevi  
o Documentatie pentru cursanti, intrebari si raspunsuri 
o Exercitii practice, exemple si solutii pentru exercitiile practice 
o Software-ul 3D de vizualizare masini CNC  
o Slide-uri pe CD cu imagini  

 
 PRET UNITAR FARA TVA: 685 Eur 
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