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TYTUŁ: LEKKIE SZKOLENIOWE OBRABIARKI CNC KSZTAŁCENIE CNC

CENA: 1,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający: TOCK-AUTOMATYKA (.: tock :.)
  Adres: Ks.Abp.E.kisiela 28
  Miasto: Białystok
  Województwo: podlaskie
  Telefon: 856616121
                

OPIS:

Firma TOCK-AUTOMATYKA zajmuje się dystrybucją oraz sprzedażą systemów pomiarowych do obrabiarek konwencjonalnych i CNC,
zamienników liniałów pomiarowych oraz profesjonalnymi szkoleniami z zakresu CNC i robotyki, w tym profesjonalne roboty edukacyjne i
przemysłowe. Firma TOCK-AUTOMATYKA jest firmą produkcyjną, która produkuje własnej konstrukcji obrabiarki. W ofercie firmy
znajdziecie Państwo obrabiarkę CNC TOCK HTC-4000 i frezarkę TOCK VMC-2000 ( ze sterowaniami Sinumerik 828D/840D sl i napędami
serwo z Sinamics S120). TOCK-AUTOMATYKA oferuje swoim klientom profesjonalne doradztwo techniczne, możliwość wdrożenia
urządzeń, profesjonalne szkolenia dla specjalistów oraz wsparcie techniczne przy wyborze zamienników liniałów pomiarowych. Firma
TOCK-AUTOMATYKA jest generalnym i wyłącznym przedstawicielem w Polsce liniałów pomiarowych firm TELA (dawniej ISKRA) ze
Słowacji oraz AMO z Austrii. Firma jest dystrybutorem nowych liniałów pomiarowych firmy AMO, których pełna oferta dostępna jest na
stronie www.tock.pl.
Firma zajmuje się również sprzedażą zamienników liniałów pomiarowych takich firm jak: Heidenhain, RSF, Accurite, Fagor, Anilam,
Mitutoyo i wielu innych. TOCK-AUTOMATYKA doradza przy wyborze optoelektronicznych oraz indukcyjnych systemów bezpośredniego
elektronicznego pomiaru przemieszczeń liniowych i kątowych w obrabiarkach, zapewnia dostawy oraz wdrożenie zakupionych liniałów
pomiarowych oraz ich zamienników, przetworników obrotowych, wyświetlaczy położenia i innych elementów. Firma TOCK-
AUTOMATYKA oferuje kompletne systemowe laboratoria kształcenia praktycznego w standardach przemysłowych w technologii CNC i
robotyce o najwyższej jakości i efektywności kształcenia, możliwej dzięki współpracy z partnerem szkoleniowym firmą SIEMENS. System
szkoleniowy EXPERT CNC-FMS dedykowany jest dla szkolnictwa zawodowego, przemysłu narzędziowego, pracowni CNC i robotyki.
System szkoleniowy EXPERT CNC-FMS umożliwia uzyskanie odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych do stworzenia
środowiska pracy sprzyjającego przyswajaniu wiedzy i umiejętności praktycznych w sposób najbardziej przystępny oraz zapewniający
pełne zrozumienie dokonujących się procesów. Kompleksowa oferta szkoleniowa opracowana we współpracy z partnerem szkoleniowym
firmą SIEMENS pozwala na uruchomienie profesjonalnie wyposażonych, bezpiecznych i nowoczesnych pracowni CNC i robotyki przy
maksymalnym zaangażowaniu naszych ekspertów.
Klienci firmy TOCK-AUTOMATYKA mogą liczyć na szeroką znajomość zagadnień związanych z optoelektronicznymi oraz indukcyjnymi
systemami bezpośredniego elektronicznego pomiaru przemieszczeń liniowych i kątowych, najwyższą jakość obsługi, krótkie terminy
dostaw oraz najwyższą jakość wykonania w europejskiej technologii elementów systemów pomiarowych oraz innych elementów.
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą firmy TOCK-AUTOMATYKA w zakresie sprzedaży kompletnych pracowni CNC, maszyn
wyprodukowanych według najnowocześniejszej technologii oraz systemów pomiarowych do obrabiarek. Oferta firmy dostępna jest na
firmowej stronie www.tock.pl oraz telefonicznie pod numerem 85 661 61 21. Na firmowej stronie internetowej udostępniamy
wyszukiwarkę zamienników liniałów pomiarowych, prezentujemy nowe produkty, w tym nowe systemy pomiarowe firmy AMO oraz
praktyczne informacje dotyczące organizacji szkoleń.


