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TYTUŁ: SPRZEDAŻ ZAMIENNIKÓW LINIAŁÓW 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:

Produkty oferowane przez firmę TOCK-AUTOMATYKA umożliwiają profesjonalne wyposażenie pracowni CNC w najnowocześniejsze
systemy pomiarowe do obrabiarek oraz lekkie, szkoleniowe obrabiarki wyprodukowane przez TOCK-AUTOMATYKA. Firma TOCK-
AUTOMATYKA zajmuje się sprzedażą optoelektronicznych oraz indukcyjnych systemów bezpośredniego pomiaru przemieszczeń
liniowych i kątowych w obrabiarkach konwencjonalnych i CNC, prowadzi sprzedaż zamienników liniałów pomiarowych oraz wszelkich
elementów wyposażenia obrabiarek mających wpływ na precyzję wykorzystanego systemu pomiarowego. Asortyment proponowany przez
firmę TOCK-AUTOMATYKA obejmuje sprzedaż zamienników liniałów pomiarowych renomowanych firm: Heidenhain, RSF, Accurite,
Fagor, Anilam, Mitutoyo, które doskonale sprawdzają się w obrabiarkach różnego typu. Szeroki wybór zamienników liniałów
pomiarowych umozliwia precyzyjne dopasowanie zamiennika do preferencji Klienta. Firma TOCK-AUTOMATYKA zapewnia najkrótszy
czas oczekiwania na zamówione liniały pomiarowe lub ich zamienniki, a większość wyposażenia oraz inne elementy systemów
pomiarowych do obrabiarek dostępne są na miejscu.
Firma TOCK-AUTOMATYKA jest wyłącznym przedstawicielem największych producentów liniałów pomiarowych na rynku europejskim
firm: TELA ze Słowenii oraz AMO z Austrii. Współpraca z największymi producentami liniałów pomiarowych wpływa na jakość obsługi
Klienta oraz gwarantuje najwyższą jakość dostarczanych elementów systemów pomiarowych, wyprodukowanych w europejskiej
technologii oraz najwyższe normy bezpieczeństwa użytkowania wybranych systemów pomiarowych oraz precyzję użytkowania
obrabiarek. Wieloletnie doświadczenie inżynierów z TOCK-AUTOMATYKA pozwala oferować Klientom kompleksowe rozwiązania w
zakresie CNC i robotyki, w tym sprzedaż lekkich, szkoleniowych obrabiarek: tokarki TOCK HTC-4000 i frezarki TOCK VMC-2000 (z
najnowszymi sterowaniami Sinumerik 828D i napędami serwo Sinamics S120 firmy Siemens), umożliwiających zastosowanie obrabiarek
zarówno w profesjonalnych laboratoriach CNC, jak również warsztatach szkoleniowych prowadzonych przez uczelnie techniczne. Firma
TOCK-AUTOMATYKA prowadzi również działalność szkoleniową, której rezultatem jest opracowany we współpracy z firmą SIEMENS
innowacyjny system szkoleniowy EXPERT CNC - FMS dedykowany dla szkół zawodowych, uczelni technicznych oraz przemysłu
pozwalający na poprawę efektywności kształcenia w bezpiecznym oraz zorganizowanym specjalnie dla celów szkoleniowych środowisku
pracy. Program szkoleniowy EXPERT CNC - FMS zapewnia najnowsze wyposażenie techniczne, udostępnia metodologię oraz wytyczne
dotyczące organizacji kształcenia praktycznego w zakresie CNC i robotyki wraz ze wsparciem wdrożenia oraz obsługi obrabiarek w
środowisku pracy przygotowanym przez TOCK-AUTOMATYKA. Wszelkie informacje o działalności firmy TOCK-AUTOMATYKA,
asortymencie oferowanych produktów oraz możliwościach współpracy dostępne są na firmowej stronie www.tock.pl . Na stronie można
zapoznać się z ofertą firmy, skorzystać z wyszukiwarki zamienników liniałów pomiarowych oraz uzyskać specyfikację oferowanych
produktów. Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu telefonicznego pod numerem 85 661 61 21 w celu uzyskania potrzebnych informacji.


