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Fisa tehnica 34581 

Introducere în cursul tehnologia transmisiei 
Documente pentru formator 
 

Descriere: 
 

Ediția 1 2020, 266 pagini 
 
Cursul Transmission Technology îi învață pe cursanții săi elementele de bază ale tehnologiei de 
transmisie și ale întreținerii. 
În legătură cu trusele didactice SEW pentru tehnologia angrenajelor (50770), cursul se poate face 
rapid ușor de înțeles și poate consolida cunoștințele prin implementare practică. În acest fel, cutiile de 
viteze pentru practica pot fi instalate profesional și într-o manieră țintită. În partea de teorie, cele mai 
comune elemente ale mașinii, care sunt utilizate în ingineria mecanică, sunt descrise din nou în 
detaliu. Indiferent de tehnologie, aceste elemente de mașină stau la baza ingineriei mecanice și, prin 
urmare, fac parte din cunoștințele de bază. 
Datorită numărului mare de exerciții, cunoștințele dobândite sunt din nou adâncite. 
 
Conținutul cursului: 

 Tipuri de cutii de viteze 
 Instrucțiuni de asamblare pentru kiturile SEW Didactics (angrenaje cilindrice, angrenaje 

conice, melc - roata melcata și angrenaje planetare) 
 Elemente de organe de mașină (elemente de fixare, conexiuni la butucul arborelui, arbori și 

axe, cuplaje, lagăre de rulare, lagăre de alunecare și de rulare, lubrifianți, garnituri, arcuri, 
curele și lanțuri, angrenaje) 

 Întreținere și reparații 
 Întrebări despre cunoștințe 

 

   
Fisa tehnica 34581 

Tehnologia transmisiei                    Tehnologia transmisiei                       Tehnologia transmisiei 

varianta imprimată                           varianta digitala                         varianta imprimată si digitala                              
                                                           Fisa tehnica 42976                                             Fisa tehnica 48901 

                                                           liciența anuala 
                                                           PRET UNITAR faraTVA: 40 Eur      PRET UNITAR faraTVA: 230 Eur 
PRET UNITAR faraTVA: 210 Eur           Fisa tehnica 42975 
                                                           liciența de cumparare 
                                                           PRET UNITAR faraTVA: 210 Eur 
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Fisa tehnica 41476 

Introducere în cursul tehnologia transmisiei 
Documente pentru elev 
 

Descriere: 
 

Ediția 1 2020, 266 pagini 
 
Cursul Transmission Technology îi învață pe cursanții săi elementele de bază ale tehnologiei de 
transmisie și ale întreținerii. 
În legătură cu trusele didactice SEW pentru tehnologia angrenajelor (50770), cursul se poate face 
rapid ușor de înțeles și poate consolida cunoștințele prin implementare practică. În acest fel, cutiile de 
viteze pentru practica pot fi instalate profesional și într-o manieră țintită. În partea de teorie, cele mai 
comune elemente ale mașinii, care sunt utilizate în ingineria mecanică, sunt descrise din nou în 
detaliu. Indiferent de tehnologie, aceste elemente de mașină stau la baza ingineriei mecanice și, prin 
urmare, fac parte din cunoștințele de bază. 
Datorită numărului mare de exerciții, cunoștințele dobândite sunt din nou adâncite. 
 
Conținutul cursului: 

 Tipuri de cutii de viteze 
 Instrucțiuni de asamblare pentru kiturile SEW Didactics (angrenaje cilindrice, angrenaje 

conice, melc - roata melcata și angrenaje planetare) 
 Elemente de organe de mașină (elemente de fixare, conexiuni la butucul arborelui, arbori și 

axe, cuplaje, lagăre de rulare, lagăre de alunecare și de rulare, lubrifianți, garnituri, arcuri, 
curele și lanțuri, angrenaje) 

 Întreținere și reparații 
 Întrebări despre cunoștințe 

 

                                                                             
Fisa tehnica 41476 

Tehnologia transmisiei                                                                                Tehnologia transmisiei  

  Documente pentru elev                                                                                                                                                Documente pentru elev                     

varianta imprimată                                                                                    varianta digitala                          
                                                                                                                    Fisa tehnica 42977                                                                                     

                                                                                                                    liciența anuala                                                    
 
PRET UNITAR faraTVA: 90 Eur                                                                                  PRET UNITAR faraTVA: 30 Eur       
                                                            

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 50770 

Cutie de viteze cu angrenaje elicoidale 
R57FAD2 - Kit didactic 
Tehnologie de transmisie 
 

Kitul didactic cutie de viteza cu roti clindrice cu dantura elicoidala "Spur Gear R57FAD2" provine din 
seria noastră de transmisie standard reală R și este special pregătit pentru formarea profesională ca 
instrument de predare. 
 
Obiective: 

 Determinarea transmisiei și a cuplului unei cutii de viteze cu turație fixă 
 Interacțiunea elementelor mașinii într-o cutie de viteze (conexiune arbore-butuc) 
 Întreținere preventivă bazată pe lista de piese sau componente individuale 
 Design orientat spre asamblare 
 Utilizarea în condiții de siguranță a instrumentelor de asamblare și a dispozitivelor de 

asamblare adecvate 
 

 
Detalii: 
• Versiune aproape de 
serie, denumire cutie de viteze: 
R57FAD2 
• Rapoarte de transmisie 
i = 16.79 (2 etape) și i = 26.97 
(3 etape) 
• Cutia de viteze este 
echipată cu un capac lateral de 
acționare 
• nu sunt necesare prese 
sau dispozitive special pentru 
asamblare si demontare 
• Componente precum 
angrenajele, arborii de pinion 
și lagărele cu bile protejate 
împotriva coroziunii 
• Integrat într-o carcasă 
robustă din plastic de tip 
TANOS (T-Loc) 
• Pachet de documentație 
disponibil opțional pe un stick 
USB cu desene tehnice, CAD-
uri, diverse exerciții și multe 
alte documente utile 

 
 
PRET UNITAR faraTVA: 4880 Eur 
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Fisa tehnica 32743 

Cutie de viteze servo planetară PSC521 - Kit 
didactic PSC522 
Tehnologie de transmisie 
 
Cu kitul didactic al cutiei de viteze servo planetare psC521 / PSC522, aveți la dispoziție modelul 
perfect de predare pentru pregătirea practică a specialiștilor. 
 
Obiective: 

 Introducerea teoretică și practică în tehnologia de transmisie 
 Informații și funcționalitatea cutiilor de viteze de precizie 
 1 etapă poate fi montată cu i=5 sau 2 trepte cu i=25 
 Practicați asamblarea și dezasamblarea cutiilor de viteze 
 Determinarea transmisiei și a cuplului unei cutii de viteze cu turație fixă 
 Recunoașterea și înțelegerea interacțiunii dintre piesele individuale de transmisie într-o cutie 

de viteze 
 Analiza, planificarea și organizarea etapelor de lucru pentru asamblare și dezasamblare 
 Asamblarea subsistemelor și controlul funcțional ulterior cu roata de mână 
 Design orientat spre asamblare 
 Selectarea instrumentelor de asamblare și a ajutoarelor de asamblare pe baza instrucțiunilor 

de asamblare 
 Designul din seria apropiată permite asamblarea și dezasamblarea practică a cutiei de viteze 

complete. 
 Deosebit de demn de remarcat în acest model didactic este amestecul de asamblare și modelul 

cutaway, datorită incintei plexiglas 
 Cutia de viteze poate fi montată pe o placă de aluminiu. 
 Instrumentele pentru asamblarea completă a cutiei de viteze furnizate 

 
Detalii: 

 Denumirea transmisiei: PSC521 ECH05 (1 etapă) / 
PSC522 ECH05 (2 etape) 

 Transmisie i = 5 (1 etapă), i = 25 (2 etape) 
 Componente precum angrenajele planetare, 

rulmenții cu bile sunt protejate împotriva coroziunii 
printr-un strat de înaltă calitate. 

 Piesele individuale sunt fabricate din oțel 
inoxidabil. 

 Piesele individuale sunt clar integrate într-o 
carcasă robustă din plastic. 

 Inclusiv instrucțiuni de asamblare, covorașul de 
cauciuc, setul de scule și  suport din aluminiu  

 Pachet de documentație disponibil opțional pe un 
stick USB cu desene tehnice, CAD-uri, diverse exerciții și 
multe alte documente utile 
 

PRET UNITAR faraTVA: 5890 Eur 
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Fisa tehnica 50771 

Cutie de viteza cu Angrenaje conice  
K47AD2 Kit didactic 
Tehnologie de transmisie 
 
Kitul didactic "angrenaj conice" cu K47AD2 provine din seria noastră de cutii de viteze standard și 
este potrivit în special pentru toate cursurile de formare în domeniul metalului și mecatronicii. 
Prin asamblarea și dezasamblarea repetată, viitorii specialiști învață într-un mod practic și simplu 
cum este construit un angrenaj conic, cum funcționează și cum convertește forțele. 
Acest instrument de predare este perfect potrivit pentru utilizarea în formare și educație continuă, 
inclusiv la școli profesionale, școli tehnice, colegii tehnice, colegii, universități sau centre de formare a 
întreprinderilor. 
 
Obiective: 

 Determinarea transmisiei și a cuplului unei cutii de viteze cu turație fixă 
 Reglarea angrenajului conic 
 Interacțiunea elementelor mașinii într-o cutie de viteze (conexiune arbore-butuc) 
 Planificarea întreținerii preventive pe baza listei de piese sau a componentelor individuale 
 Design orientat spre asamblare 
 Manipularea în condiții de siguranță a instrumentelor de asamblare și a dispozitivelor de 

asamblare 
Detalii : 
Versiune de serie apropiată, denumire 
cutie de viteze: K47AD2 
Traducere i = 35.39 
Cutie de viteze cu capac lateral pentru 
acționare 
Nu sunt necesare dispozitive de presare 
pentru asamblare 
Componente precum angrenajele, 
arborii de pinion și rulmenții cu role 
conice sunt protejate împotriva 
coroziunii 
Integrat într-o carcasă robustă din 
plastic de tip TANOS (T-Loc) 
Modelul de transmisie este dezvoltat 
exclusiv pentru uz didactic 
Pachet de documentație disponibil 
opțional pe un stick USB cu desene 
tehnice, CAD-uri, diverse exerciții și 
multe alte documente utile 
Placă cu role disponibilă opțional 
pentru o mișcare și o manevrare mai 
ușoară a carcasei kitului de transmisie 
mare 

PRET UNITAR faraTVA: 5330 Eur 
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Fisa tehnica 50772 

Cutia de viteze cu melc – roata melcata 
SF47AD2 Kit didactic 
Tehnologie de transmisie 
 

Cu cât viitorii specialiști sunt mai orientați spre practică, cu atât mai repede pot dobândi cunoștințe 
complete despre tehnologia de acționare mecanică și pot înțelege mai bine angrenajele. 
 
Obiective: 

 Determinarea transmisiei și a cuplului unei cutii de viteze cu turație fixă 
 Interacțiunea elementelor mașinii într-o cutie de viteze (conexiune arbore-butuc) 
 Planificarea întreținerii preventive pe baza listei de piese sau a componentelor individuale 
 Design orientat spre asamblare ușoară 
 Manipularea în condiții de siguranță a instrumentelor de asamblare și a dispozitivelor de 

asamblare 
 Reglarea cuplului de transmisie și a roții melcate 

Detalii:                                                    
Versiune de serie apropiată cu cutia de viteze: 
SF47AD2 cu raport transmisie i = 29 

 Cutie de viteze cu capac lateral de 
acționare 

 Asamblarea și dezasamblarea  nu 
necesita  dispozitive de presare speciale 

 Componente precum angrenajele, 
rulmenții cu bile sunt protejate împotriva 
coroziunii 

 Integrat într-o carcasă robustă din 
plastic de tip TANOS (T-Loc) 

 Pachet de documentație disponibil 
opțional pe un stick USB cu desene tehnice, 
CAD-uri, diverse exerciții și multe alte 
documente utile 

 
 
 

 
 
 

 
PRET UNITAR faraTVA: 5180 Eur 
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Fisa tehnica 54740 

Model in secțiune a angrenajelor conice 
 
Descriere: 
Aici poate fi experimentată teoria tehnologiei de transmisie. Modelul nostru de secțiune funcțională 
arată în mod clar modul în care componentele din interiorul unei unități de transmisie cu roti 
conice interacționează între ele și cum funcționează o cutie de viteze. 

Prin intermediul unei roți de mână pe modelele sectionale, am dori să arătăm interacțiunea 
diferitelor trepte de viteză și fluxurile de forță rezultate (angrenaje unghiulare 90°) și rapoarte. 

Fiecare model secțional are o plăcuță de identificare care arată cele mai importante date, astfel 
încât calculele pot fi implementate și cu acesta, cum ar fi de exemplu calcule ale raporturilor și 
vitezelor. 

Modelele de transmisie au fost dezvoltate exclusiv pentru uz didactic. 

Detalii:  

  i=97.81 (3 etape) 

 Tip transmisie: Cutie de 
viteze cu capac lateral și roată de 
mână. 

 Funcție: Explicarea 
diferitelor trepte de viteză și 
funcționalitatea unei unități de 
transmisie standard SEW. 

 Componentele mecanice, 
cum ar fi angrenajele, arborii 
pinioni și rulmenții cu role conice, 
sunt protejate de un strat de înaltă 
calitate pentru a preveni 
coroziunea. 

 Piesele individuale sunt, de 
asemenea, fabricate din oțel 
inoxidabil. 

 Marginile tăiate ale cutiei de 
viteze sunt marcate cu culoare 
(galben). Carcasă cutie de viteze 
special vopsită pentru exponate.  

 Cutia de viteze este deja complet asamblată pe o placă de aluminiu cu mânere de transport 
și patru picioare cauciucate, astfel încât modelul să poată fi transportat și configurat în 
siguranță. 

 Sistemul a fost dezvoltat exclusiv pentru uz didactic. Nu este potrivit pentru umplerea cu 
lubrifianți și, de asemenea, nu este potrivit pentru funcționarea în aplicații reale. 

    PRET UNITAR faraTVA: 2190Eur 
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 Fisa tehnica 54741 

 Model in secțiune a angrenajelor  
melc – roată melcată 
                                             

Descriere: 
Componentele mecanice, cum ar fi angrenajele, arborii pinioni și rulmenții cu role conice, sunt 
protejate de un strat de înaltă calitate pentru a preveni coroziunea.  

Piesele individuale sunt, de asemenea, fabricate din oțel inoxidabil.  

Marginile de tăiere ale cutiei de viteze sunt marcate cu culoare (galben).  

Carcasa cutiei de viteze este special vopsită pentru exponate.  

Cutia de viteze este deja complet asamblată pe o placă de aluminiu cu mânere de transport și 
patru picioare cauciucate, astfel încât modelul să poată fi transportat și configurat în siguranță. 

Detalii: 

 i=29.00 (2 etape) 

 Tip transmisie: 

Cutie de viteze unghiulară 

cu capac lateral și roată 

de mână. 

 Funcție: Explicarea 

diferitelor angrenaje și 

funcționalitatea unui 

angrenaj standard de 

melc – roată melcată 

SEW. 

 

 
 
 
PRET UNITAR faraTVA: 1820Eur 
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Fisa tehnica 54739 

Model in secțiune a angrenajelor cilindrice cu 
dantura elicoidală 
 
Descriere: 
 
Componentele mecanice, cum ar fi angrenajele, arborii pinioni și rulmenții cu role conice, sunt 
protejate de un strat de înaltă calitate pentru a preveni coroziunea.  
Piesele individuale sunt, de asemenea, fabricate din oțel inoxidabil.  
Marginile tăiate ale cutiei de viteze marcate color (galben).  
Carcasa cutiei de viteze este special vopsită pentru exponate.  
Cutia de viteze este deja complet asamblată pe o placă de aluminiu cu mânere de transport și 
patru picioare cauciucate, astfel încât modelul să poată fi transportat și configurat în siguranță. 
 

Detalii: 

 i=90,96 (3 etape) 

 Tip transmisie: 

Cutie de viteze cu capac 

lateral și roată de mână. 

 Funcție: 

Explicarea diferitelor 

trepte de viteză și 

funcționalitatea unei 

unități standard de 

angrenaj cu pinion SEW. 

 

 

 

PRET UNITAR faraTVA: 1730Eur 
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