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	INTRODUCERE
	 Proiecte din Programul de Stat " Valorificarea resurselor regenerabile de energie în condiţiile Republicii Moldova şi elaborarea Satelitului moldovenesc":
	 Proiecte instituţionale:
	 Proiect de transfer tehnologic:

	Rezultatele activităţilor de cercetare-dezvoltare s-au soldat cu:
	 Tehnologii noi:
	 Modele experimentale

	Realizările Ştiinţifice au fost implimentate in producţie şi comercializate:
	Cele expuse mai sus denotă faptul că strategic ITA Mecagro este orientat spre tehnologii performante şi ocrotitoare de mediu prin econimie direxctă şi indirectă a resurselor şi bunurilor

	Noutatea mondială a soluţiilor tehnice propuse şi implementate în produse este confirmată de brevetele de invenţie obţinute (date numai din ultimii ani):
	Cercetarea-dezvoltarea în Institut este aprobată prin publicaţii ştiinţifice:
	Institutul regulat participă cu exponate la expoziţii (ultimul an 2015):
	Caracteristici centrale ale mașinii manuale de tuns vegetatie
	Alte avantaje ale produsului
	Date tehnice cheie ale mașinilor manuale de tuns vegetatie

	 Maşini de tuns vegetatie cu cuţit-cilindru cu motor electric de la baterie
	Caracteristici centrale produs
	Alte avantaje ale produsului
	Date tehnice cheie


	 Maşini de tuns vegetatie cu cuţit-seceră cu motor pe benzină
	3 în 1: prindere, tundere, mărunţire. Fie colectaţi vegetatie tăiată, tunzând direct în sacul de vegetatie integrat, fie utilizaţi funcţia de mărunţire. Această funcţie mărunţeşte vegetatia tăiată în timpul tunderii şi o distribuie pe gazon ca fertili...
	Date tehnice cheie ale mașinilor  de tuns vegetatie cu motor pe benzină

	 Maşini de tuns vegetatie cu cuţit-pieptene cu motor pe benzină
	1.2.1 Informaţii despre părerile clienţilor asupra produsului

	Nomenclatorul de funcţii se elaborează în baza cerinţelor funcţionale impuse produsului mașină de tuns vegetatie reieşind din menirea funcţională a agregatului.
	2. Perfecţionarea “Mașină de tuns vegetatie” pe bază de inovaţii şi transfer tehnologic
	2.1. SCOPUL SI OBIECTIVELE PROPUSE
	Cerintele clientilor actuali sunt tot mai mari si mai variate. In domeniul concurential, toate intreprinderile tind spre a fi cei mai buni pe piata. Pentru aceasta se elaboreaza produse noi, mai performante, care ar satisface mai bine necesitatile ben...
	O rezolvare a problemei date poate fi perfectionarea produselor deja existente, prin modificarea constructiva, prin introducerea unor functii noi sau prin lichidarea celor inutile existente, prin modificari in scopul influentarii unor parametri ca: pr...
	O altă rezolvare a problemei în condițiile când în Republica Moldova tot mai mare atenție se acordă domeniului de organizare a abitatului ar fi un studiu conparativ (bencmarking) care ar permite demararea unor activități de proiectare și de producere ...
	2.2. INVESTIGATII INFORMATIONALE

	2.2.2.5.Seria de maşini manuale de tuns vegetatie cu cuțit-cilindru 300, 380, 400, 300C, 380 C, 400 C
	Fig. 2.2.3.5. Maşinile manuale de tuns vegetatie cu cuțit-cilindru 300, 380, 400, 300C, 380 C, 400 C
	2.2.2.6.Maşină de tuns vegetatie cu cuțit-cilindru cu acumulator reîncărcabil 380 Li
	Fig. 2.2.3.6. Maşină de tuns vegetatie cu cilindru cu acumulator reîncărcabil Gardena 380 Li
	Fig. 2.2.3.7. Performanțe ale maşinii de tuns vegetatie cu cilindru cu acumulator reîncărcabil
	Gardena 380 Li
	2.2.2.7. Maşină de tuns vegetatie cu cilindru electrică 380 EC
	Fig. 2.2.3.8. Maşină de tuns vegetatie cu cilindru electrică Gardena 380 EC
	2.2.2.8. Seria de maşini de tuns vegetatie cu cuțit-seceră cu acumulator Rotak 32 LI, Rotak 34 LI,   Rotak 37 LI, Rotak 40 LI, Rotak 43 LI (Bosh)
	Set de livrare


	2.2.2.9. Seria de maşini de tuns vegetatie cu cuțit-seceră electrice PowerMax: 32E, 34E, 36E, 37E, 42E
	Fig.2.2.3.12. Seria de maşini de tuns vegetatie cu cuțit-seceră electrice
	Gardena PowerMax: 32E, 34E, 36E, 37E, 42E
	2.2.2.10. Seria de maşini de tuns vegetatie cu cuțit-seceră cu motor pe benzină HECHT
	4. COMPARTIMENTUL ORGANIZATORICO-ECONOMIC

	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:
	Salariul total:
	4.2.3.Determinarea consumului de energie electrică.
	Obţinerea pieselor turnate în secţiile de turnătorie, este necesar să se facă în condiţii optime de muncă, fără a se pune în pericol sănătatea sau viaţa muncitorilor. Prin cunoaşterea normelor de protecţie a muncii se urmăreşte nu numai evitar...
	Căile de acces şi trecerile de circulaţie din hale vor avea marginile marcate vizibil.
	Pardoselile secţiilor vor fi rezistente la acţiunea metalului topit şi la celelalte condiţii impuse de tehnologia de lucru, să fie plane şi să nu prezinte pericol de alunecare.
	Se va asigura iluminat natural adecvat şi alimentarea secţiei cu apă potabil şi carbo-gazoasă.
	Instalaţiile de preparat amestecuri, amplasate la înălţimi diferite vor fi prevăzute cu platformeşi pasarele de trecere. Se va asigura accesul normal şi comod în gropileşi canalele subterane, folosind scări metalice fixe. La utilizarea unor...
	În cazul defectării agregatelor, separarea lor se face numai de echipele de reparaţieşi întreţinere, cu avertizarea derigoare “ATENŢIE AGREGAT ÎN REPARAŢIE”

