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TYTUŁ: PRAKTYCZNE SZKOLENIA CNC SPRZEDAŻ TOCK-AUTOMATYKA

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 opracowywaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych w produkcji obrabiarek
konwencjonalnych i CNC oraz oferowaniem kompleksowych rozwiązań w zakresie technicznych możliwości wyposażenia pracowni CNC i
robotyki w nowoczesne systemy pomiarowe do obrabiarek oraz wszelkie niezbędne elementy wykorzystywane w obrabiarkach. Firma
TOCK-AUTOMATYKA jest bezpośrednim i wyłącznym przedstawicielem producentów systemów pomiarowych do obrabiarek firm TELA
oraz AMO, liderów w dziedzinie produkcji systemów bezpośredniego pomiaru przemieszczeń liniowych i kątowych w obrabiarkach.
Firma TOCK-AUTOMATYKA posiada w ofercie liniały pomiarowe największych producentów oraz zamienniki liniałów pomiarowych
uznanych firm: Heidenhain, RSF, Accurite, Fagor, Anilam, Mitutoyo, które doskonale uzupełniają ofertę liniałów pomiarowych
stosowanych w obrabiarkach różnego typu. Firma TOCK-AUTOMATYKA stale rozwija ofertę sprzedaży produktów o nowoczesne
narzędzia oraz elementy wyposażenia wykorzystywane do poprawy funkcjonalności obrabiarek oraz zwiększenia precyzji pomiarów,
dzięki zastosowaniu najwyższej jakości elementów systemów pomiarowych. Najwyższą jakość produktów oferowanych przez TOCK-
AUTOMATYKA gwarantuje współpraca z największymi producentami liniałów pomiarowych oraz europejskie standardy produkcji. Firma
TOCK-AUTOMATYKA oferuje kompleksowe rozwiązania technologiczne oraz profesjonalne wyposażenie umożliwiające stworzenie
bezpiecznego, nowoczesnego środowiska pracy do celów praktycznego wykorzystania obrabiarek oraz dla celów szkoleniowych. Firma
TOCK-AUTOMATYKA opracowała we współpracy z firmą SIEMENS innowacyjny system szkoleniowy EXPERT CNC-FMS dedykowany dla
szkolnictwa oraz przemysłu, zapewniający możliwość kształcenia w bezpiecznym oraz nowoczesnym środowisku pracy wyposażonym w
lekkie, szkoleniowe obrabiarki wyprodukowane według najnowszej technologii. Firma TOCK-AUTOMATYKA jest producentem: tokarki
TOCK HTC-4000 i frezarki TOCK VMC-2000 (z najnowszymi sterowaniami Sinumerik 828D i napędami serwo Sinamics S120 firmy
Siemens), umożliwiającymi zastosowanie obrabiarek zarówno w profesjonalnych laboratoriach CNC, jak również warsztatach
szkoleniowych prowadzonych przez uczelnie techniczne. Firma TOCK-AUTOMATYKA zapewnia wyposażenie pracowni CNC do celów
szkoleniowych, wsparcie wdrożenia oraz metodologię kształcenia, zapewniającą poprawę efektywności kształcenia, dzięki zastosowaniu
najnowszych rozwiązań technicznych w produkcji obrabiarek.
Asortyment produktów oferowanych przez firmę TOCK-AUTOMATYKA zapewnia możliwość wyposażenia pracowni w najnowocześniejsze
obrabiarki, poprawy funkcjonalności posiadanych maszyn, zwiększenia wydajności pracy obrabiarek oraz poprawę precyzji pomiarów,
dzięki zastosowaniu liniałów pomiarowych wyprodukowanych według najwyższych standardów oraz aktualnie dostępnych możliwości
technicznych. Wyczerppujące informacje dotyczące działalności firmy TOCK-AUTOMATYKA, asortymentu oferowanych produktów oraz
możliwości współpracy dostępne są na firmowej stronie www.tock.pl
Na firmowej stronie internetowej firmy można zapoznać się z ofertą produktową firmy, skorzystać z wyszukiwarki zamienników liniałów
pomiarowych oraz uzyskać specyfikację oferowanych produktów oraz profesjonalną wycenę. Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu
telefonicznego pod numerem 85 661 61 21 w celu uzyskania niezbędnych informacji i przedstawienia Państwa potrzeb.


