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	Mijloace tehnice pentru protecţia plantelor:
	Agregate pentru plantare şi lucrări auxiliare:
	Agregate pentru îmbunătăţiri funciare:
	Utilaje pentru producerea biocombustibililor:
	Tocator de mase lemnoase Black & Decker GS2400.
	Caracteristici ale produselor NHS sunt calitatea, robusteţea şi durabilitatea. Un alt punct forte este disponibilitatea NHS de a realize tocatoare cu o configuraţie specială, în funcţie de dorintele şi imaginaţia clienţilor săi. Rezultatul acestor col...

	Regimurile de aşchiere reflectă condiţiile în care este înlăturat adaosul, se referă la parametri dimensionali ai stratului înlăturat (adîncimea de aşchiere, avansul, viteza de aşchiere).
	Pentru a proiecta regimurile de aşchiere avem nevoie de procesul tehnologic, succesiunea fazelor tehnologice, materialul din care este executată piesa, sculele necesare pentru a efectua acest proces tehnologic cu toate elementele constructive.
	Pentru a determina regimurile de aşchiere se pot folosi două metode. Prima metodă constă în alegerea regimurilor de aşchiere tabelar, cu ajutorul diferitor normative, tabele, îndrumare, GOST-uri etc. A doua metodă constă în calcularea regimului de aşc...
	În proiectul dat, regimul de aşchiere pentru o suprafaţă anumită se calculă analitic, restul regimelor se determină tabelar.
	Elementele componente ale regimului de aşchiere sunt:
	Numărul de piese ce se prelucrează într-un schimb:
	4.1.7. Lotul de lansare.
	4.1.8.  Organizarea raţională a locului de muncă
	4.2. CALCULUL COSTULUI DE PRODUCTIE.
	Premii. Premiul constitue 25% din salariul tarifar.
	Sporul la salariu: se ia 20-25% din salariul tarifar
	Salariul de bază:
	Salariul suplimentar: suplimentul constituie 10 % din salariul de bază:
	Salariului total:
	4.2.3.Determinarea consumului de energie electrică.

