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TYTUŁ: ROBOTY EDUKACYJNE SCORBOT-ER 4U ROBOCELL BIAŁYSTOK

CENA: 1,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

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

OPIS:

Klienci firmy TOCK-AUTOMATYKA, będącej uznanym na rynku producentem i dystrybutorem obrabiarek szkoleniowych oraz elementów
konstrukcyjnych do obrabiarek, elementów systemów pomiarowych do obrabiarek konwencjonalnych i CNC mają możliwość korzystania
z doświadczenia i wiedzy inżynierów z TOCK-AUTOMATYKA oraz szerokiej oferty produktowej firmy TOCK-AUTOMATYKA. Firma TOCK-
AUTOMATYKA zapewnia profesjonalne oraz kompleksowe wyposażenie warsztatów, laboratoriów CNC, pracowni CNC i robotyki w
nowoczesne obrabiarki szkoleniowe, których parametry oraz konstrukcja pozwalają na osiągnięcie doskonałych efektów szkoleniowych
oraz gwarantują bezpieczeństwo użytkowania urządzeń na każdym etapie szkolenia. Kompleksowe wyposażenie pracowni CNC przez
firmę TOCK-AUTOMATYKA obejmuje również wdrożenie unikalnego, opracowanego we współpracy z firmą SIEMENS programu
szkoleniowego dostosowanego do obrabiarek dostarczanych przez firmę TOCK-AUTOMATYKA. System szkoleniowy EXPERT CNC-FMS
jest wysoko oceniany z uwagi na możliwości edukacyjne, możliwości rozbudowy oraz dostosowania urządzeń do potrzeb szkoleniowych
oraz łatwość programowania urządzeń, która jest wysoko ceniona przez technologów CNC, operatorów CNC i programistów CNC.
Obrabiarki szkoleniowe produkowane przez firmę TOCK-AUTOMATYKA są najwyższej klasy urządzeniami, które posiadają przemyślane
rozwiązania, a zastosowane elementy konstrukcyjne wyróżnia najwyższa jakość. Elementy konstrukcyjne obrabiarek pochodzą od
uznanych producentów TELA i AMO, których wyłącznym przedstawicielem w Polsce jest firma TOCK-AUTOMATYKA. Firma TOCK-
AUTOMATYKA oferuje obrabiarki: : tokarkę CNC TOCK HTC-4000, frezarkę TOCK VMC-2000, tokarkę z narzędziami napędzanymi TOCK
HTC-5000, ze sterowaniami Sinumerik 828D/840D sl i napędy serwo z Sinamics S120, które wyróznia precyzja działania, lekkość
konstrukcji oraz oprogramowanie zapewniające szerokie możliwości dydaktyczne.
Firma TOCK-AUTOMATYKA oferuje szeroki asortyment produktów do obrabiarek, w tym optoelektroniczne oraz indukcyjne systemy
pomiaru bezpośredniego przemieszczeń liniowych i kątowych w obrabiarkach, zamienniki liniałów pomiarowych uznanych producentów
oraz wszelkie inne elementy konstrukcyjne do obrabiarek: kable sygnałowe, konwertery, interpolatory zewnętrzne, liniały
optoelektroniczne szklane TGM TELA, przetworniki obrotowo-impulsowe, indukcyjne liniały absolutne LMKA LMFA LMBA oraz wiele
innych. Firma TOCK-AUTOMATYKA zapewnia profesjonalne doradztwo techniczne przy wyborze produktów, najkrótsze terminy dostaw
zamówionych produktów oraz najkorzystniejsze ceny produktów. Osoby zainteresowane ofertą firmy TOCK-AUTOMATYKA mogą
zapoznać się z ofertą firmy na stronie www.tock.pl. Na stronie dostępna jest wyszukiwarka zamienników liniałów pomiarowych,
kompleksowa oferta produktowa firmy, szczegóły dotyczące programu szkoleniowego oraz możliwości współpracy z firmą TOCK-
AUTOMATYKA. Szczegółowe informacje dostępne są również pod numerem 85 661 61 21.


