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■ CADRU DE SERTAR  
Subansamblu sub formă de ramă format din doi pereŃi laterali şi una sau două traverse îmbinate, 
consolidat prin intermediul unui fund, fiind folosit la corpurile de mobilă cu sertare. Cadrul de sertar poate 
fi realizat din lemn masiv, sau combinat, din lemn masiv şi alte materiale pe bază de lemn, din PAL 
caşerat cu folie PVC sau numai din metal sau numai din material plastic. 
FR: cadre du tiroir    EN: drawer frame    GE: Schubladerahmen 

■ CALIBRU (vezi şi VERIFICATOR)  
Instrument de precizie care se foloseşte pentru controlul şi verificarea pieselor în producŃia de serie mare 
şi de masă, asigurând astfel precizia prelucrării sau execuŃiei pieselor. Folosirea calibrelor determină 
reducerea timpului de control a preciziei de prelucrare precum şi comoditatea controlului. Prin verificarea 
cu ajutorul calibrelor limitative nu se determină valorile efective şi nici abaterile efective ale dimensiunilor, 
ci se stabileşte numai dacă acestea se găsesc între limitele prescrise.  
FR: calibre; verificateur    EN: gauge; control device    GE: Kaliber; 

■ CALIBRU PENTRU GĂURI 
Calibru pentru verificarea dimensiunilor sau suprafeŃelor interioare ale găurilor. Pentru verificarea găurilor 
cu dimensiuni sub 5-6 mm, se folosesc calibre mai subŃiri, iar pentru controlul alezajelor cu diametre între 
30 şi 120mm, se pot utiliza calibre compuse, la care părŃile cilindrice active se fixează pe mâner cu 
ajutorul şuruburilor. Cu ajutorul părŃii « trece » a calibrelor cilindrice, se poate verifica şi forma geometrică 
a alezajelor străpunse. 

Calibru lis pentru găuri interioare 

 
FR: calibre pour diamètre    EN: hole gauge    GE: Lochlehre 

■ CALIBRU - POTCOAVĂ 
Calibru pentru verificarea dimensiunilor sau suprafeŃelor exterioare, sub formă de potcoavă sau inel. 

 
FR: calibre type sabot à cheval    EN: horse-shoe type gauge    GE: Rachenlehre 

■ CALIBRU TAMPON 
Calibru pentru verificarea dimensiunilor sau suprafeŃelor interioare, de formă cilindrică sau sferică. 

 
FR: tampon de vérification    EN: plug gauge    GE: Kaliberdorn 
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