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	New Holland este un brand al companiei CNH formata in urma contopirii a doua mari companii – New Holland si Case Corporation.
	Date cronologice:
	1895.  Abe Zimmerman a deschis un magazin de echipamente si reparaţii în anul 1895 în New Holland, Pensylvania, Statele Unite ale Americii, de unde vine si dnumirea companiei. În acelaşi an, Alexandre Braud introdus statii treierat pentru fermierii di...
	1980.  Ford este un jucător important in industria de producere a tractoarelor, fiind  detinatorul unui număr important de inovaţii in aceasta industrie, inclusiv utilizarea puterii hidraulice, anvelope pneumatice din cauciuc, motoare diesel, şi un câ...
	1.1.3. Analiza pietei de desfacere existente si a cerintelor clientilor actuali.
	Prezenta pe piata mondiala.
	New Holland este prezenta la scara mondiala in 170 tari. Sediul central este localizat in Torino, Italia care este reprezentat prin filiale in America de Nord, cu oficii in USA in New Holland, Pensylvania si Racine, Wisconsin, In America de Sud in Cur...
	Studiind posibilitatile de care dispun alte companii mari in domeniu, scopul generalizat este depasirea acestora la toate capitolele si aceasta in urma studiului realitatilor care cuprind subsistemele acestei structuri, iar aceste realitati vor fi pre...
	Toate sistemele cunoscute, naturale sau tehnice exista in cadrul unor limite, care sint rezultatul  interactiunii dintre materie. Aceste limite pot veni din interiorul sau exteriorul sistemului, sau mai degraba, ca rezultat al actiunilor interactive i...
	Scopul general, despre care s-a vorbit mai sus, poate fi privit din nou ca un sistem, compus din scopuri propuse la nivel de unitati de diferit rang.
	In descrierile prezentate in lucrare facute in baza expunerilor diferitor surse, pe linga multe probleme numite, se va observa tendinta de metamorfoza a principiilor in baza carora au fost create echipamentele, cu inclinatie (traditionala) catre tot c...
	Obiectivele propuse pentru aceasta lucrare este sustinerea evolutiei produsului in conditiile si stuatia prezenta. Se va incerca conformarea produsului cu cerintele actuale, care vor fi prezentate in urmatorul punct, adica crearea unui produs mai efic...

	Presa de balotat paie John Deere
	Date generale
	Camera de balotat cilindrică
	Monitoare şi Control
	Indicatorii de mişcare a sforii asigură că ambele mosoare alimentează
	Un indicator de dimensiune a balotului permite monitorizarea diametrului exact al balotului
	Materiale de ambalare
	Presa de balotat MASSEY FERGUSON-325F
	4.COMPARTIMENTUL ECONOMICO-ORGANIZATORIC

	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.

