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TYTUŁ: SYSTEM SZKOLENIOWY EXPERT CNC FMS PRACOWNIE 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 produkcyjna TOCK-AUTOMATYKA zajmuje się produkcją oraz sprzedażą własnej konstrukcji lekkich, szkoleniowych tokarek CNC
TOCK HTC-4000 i frezarek TOCK VMC-2000 ( ze sterowaniami Sinumerik 828D/840D sl i napędami serwo z Sinamics S120). Wieloletnie
doświadczenie w dziedzinie CNC i robotyki pozwoliło firmie TOCK-AUTOMATYKA na stworzenie kompleksowej oferty produktów
obejmujących systemy pomiarowe do obrabiarek konwencjonalnych i CNC, zamienniki liniałów pomiarowych oraz opracowanie
innowacyjnego programu szkoleniowego z zakresu CNC i robotyki. System szkoleniowy EXPERT CNC-FMS dedykowany jest dla
szkolnictwa zawodowego, przemysłu narzędziowego, pracowni CNC i robotyki. Innowacyjny system szkoleniowy EXPERT CNC-FMS
opracowany został we współpracy z partnerem szkoleniowym firmą SIEMENS i pozwala na uruchomienie profesjonalnie wyposażonych,
bezpiecznych i nowoczesnych pracowni CNC i robotyki przy maksymalnym zaangażowaniu naszych ekspertów.
Firma TOCK-AUTOMATYKA oferuje swoim Klientom doskonałej jakości produkty, przede wszystkim zaś 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 Słowenii oraz AMO z Austrii. Firma zajmuje się 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, zamienników liniałów pomiarowych, przetworników obrotowych, wyświetlaczy położenia i innych elementów.
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 oferowanych produktów. Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą firmy TOCK-
AUTOMATYKA w zakresie sprzedaży kompletnych pracowni CNC, maszyn wyprodukowanych według najnowocześniejszej technologii
oraz systemów pomiarowych do obrabiarek. Na firmowej stronie internetowej udostępniamy wyszukiwarkę zamienników liniałów
pomiarowych, prezentujemy nowe produkty, w tym nowe systemy pomiarowe firmy AMO oraz praktyczne informacje dotyczące szkoleń
organizowanych przez naszych ekspertów. Szczegółowe informacje o produktach dostępne są na firmowej stronie www.tock.pl oraz
telefonicznie pod numerem 85 661 61 21.


