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	1925x1420x10 mm=1 bucata
	Fundul serveste ca suport pentru depozitare, el este alcatuit din PAL cugrosimea de 16 mm pe margine sunt incleeate bordura de protectie cu grosimea de 0,4 mm.
	2020x790x16 mm=2 bucati.
	Elemntele adaugatoare de sustinere sunt alcatuite din placaj de 24 mm grosime
	1520x24x18mm =6 bucati.
	Tablia decorativa este alcatuita din MDF cu grosimea de 6 mm care este acoperita prin incleere cu piele artificiala.
	1450x446x6mm=1 bucata
	2030x21x6mm=2 bucati.
	Elementul decorativ folosit pemargina peretelui din fata este cartonul care a fost acoperit cu piele.
	Picioarele sunt din lemn de frasin cu dimensiunile de
	460x60x54mm=2 bucati
	60x40x40mm=2 bucati
	Carcasul pentru sustinerea saltelei este alcatuit din metal pe care sunt fixate cu ajutorul unor elemente din plastic detaliile din placajde fag care dispun de o raza oarecare puntru o ergonomie si o amortizare mai buna ,sarcina pe care o preea saltea...
	Figura 1.6 Glisiera. Sursa-www.hettich
	Ca element ajutator pentru fixare sau prefixare sau folosit cuie, care se bat cu ajutorul unor ciocane ce functioneaza pe baza de aer, pentru elementele decorative si pentru fixarea elementelor prin incleere pesele sunt fixate cu aceste cuie deoarece ...
	Ferestraie circulare
	a- Construcţia:
	1- batiu;
	2- mecanizm de avans;
	3- picior;
	4- mîner pentru stringere;
	5- masa mecanizmului de avans;
	6- traversa de ghidare;
	7- mecanizm pentru reglarea unghiului;
	8- masă;
	9- cuțit de despicare;
	10- discul circular;
	11- motor electric;
	12- mecanizm de protecție;
	13- protecție cu ghiare;
	14- rigla de ghidare;
	15- fixatorul riglei;
	16- riglă gradată;
	17- sabot;
	18- roată de mină (reglarea discului circular);
	b- relarea pentru taierea în lungime; c- reglarea pentru taierea sub unghi;
	c- reglarea pentru debitarea panourilor; 1,3- riglă de ghidare; 2,7-riglă gradată; 4- fixatorul riglei; 5- cuțit de despicare; 6- mecanizm de avans; 8- mecanizm pentru reglarea unghiului; 9,11,14- bare; 10- masă adăugătoare; 12- masa mecanizmului de a...
	Ferestrăul circular universal Ц-6 este destinat pentru debitarea longitudinală şi transversală a scandurilor şi panourilor. Batiul maşinii este turnat, sub formă de cutie. In interiorul acestuia, pe două plăci, cuplate intre ele şi fixate articulat pe...
	Dispozitivele de protectie vor asigura acoperirea dintilor din partea activa a pinzei la grosimea materialului care se taie si vor impedica patrunderea miinii in zona de taiere.
	Aparatoarea de protectie va fi prevazuta cu dispozitive de care sa opreasca posibilitatea aruncarii pieselor inapoi.
	Întrucit aruncarea inapoi a peselor,rumeguşului şi aşchiilor se face cu putere în planul de tăiere a pînzei, pe cît posibil poziţia lucrătorului în timpul lucrului va fi în afara acestui plan.
	Pentru pesele grele avansul trebuie asigurat prin mese de alimentare cu role şi pe care piesele vor fi bine fixate.
	Dispozitivele de protecţie vor îndeplini următoarele condiţii:
	a) în poziţie de repaus vor asigura coperirea completă a pînzei.
	b) sa evite posibilitatea aruncarii piselor înapoi.
	c) vor avea o construcţie cît mai simplă şi mai solidă pentru a nu ceda la vibraţie sau la alte eforturi la care ar putea fi expuse;
	d) sa poată fi montate şi demontate cu uşurinţă.
	e) să poată fi montate sau ajustate deasupra pînzei pentru diferite înălţimi şi după diametrul pînzei.
	f) să nu fie mai late decît maximum necesar pentru ca in timpul lucrului să nu vină în contact cu pînza.
	g) să nu îngreuneze sau să împiedice evacuarea şi manipularea materealelor sau alte operatii necesare.
	Deschiderea din masa circularului prin care iese pînza deasupra mesei nu va fi mai lată decît strictul necesar pentru buna funcţionare a pînzei,să nu depăşească 3-5mm lăţimea ceaprazului. Placa mobila a mesei va fi prevăzută cu destanţiere.
	Pînza ferestrăului va fi din oţel de bună calitate fără crăpături sau excentricităţi. Se admite folosirea pînzelor cu maximum doi dinţi lipsă dar nu consecutivi.La pînzele cu plăcuţe dure nu se admit dinţi lipsă.
	Nu este permisă împingerea puternică sau bruscă a piesei în pînza circularului înainte ca aceasta să ajungă la turaţia de regim deoarece poate duce la blocarea pînzei,aruncarea piesei înapoi provocind accidente.
	La amlpasarea ferestrailor se va prevedea spaţiul necesar pentru depozitarea pieselor de prelucrare şi a celor prelucrate.
	Curăţirea rumeguşului sau scoaterea aşchiilor cu mîna în timpul funcţionării maşinii este interzisa.
	Este obligatorie menţinerea în stare de curătenie şi de ungere a ghidajelor pentru manipulare uşoară a mesei cu piese de prelucrat.Este obligatorie menţinerea spaţiului liber a cursei mesei mobile.

