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TYTUŁ: SPRZEDAŻ SYSTEMÓW POMIAROWYCH DO OBRABIAREK 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 od 1993 roku specjalizuje się w systemach pomiarowych do obrabiarek, projektowaniu i produkcji lekkich
obrabiarek CNC. Firma prowadzi działalność w obszarze elektronicznych bezpośrednich pomiarów przemieszczeń liniowych i kątowych
w maszynach i obrabiarkach konwencjonalnych i CNC. Główną domeną działalności firmy TOCK-AUTOMATYKA w skali całego kraju jest
dobór, dostawy i instalacja optoelektronicznych oraz indukcyjnych systemów bezpośredniego elektronicznego pomiaru przemieszczeń
liniowych i kątowych produkcji firm TELA (dawniej ISKRA) ze Słowenii oraz AMO z Austrii. Firma TOCK-AUTOMATYKA jest generalnym
i wyłącznym przedstawicielem tych producentów w Polsce. Oferta firmy TOCK-AUTOMATYKA ma kompleksowy charakter i obejmuje
dobór i sprzedaż zamienników liniałów i przetworników obrotowych innych producentów. Oferujemy zamienniki liniałów pomiarowych i
przetworniki obrotowe producentów: Heidenhain, RSF, Accurite, Fagor, Anilam, Mitutoyo oraz wielu innych producentów. Firma TOCK-
AUTOMATYKA zajmuje się sprzedażą, dystrybucją oraz wsparciem w zakresie wdrożenia elementów systemów pomiarowych do
obrabiarek tj.:
- optoelektroniczne oraz indukcyjne liniały pomiarowe
- przetworniki obrotowe impulsowe i absolutne
- wyświetlacze położenia.
Firma TOCK-AUTOMATYKA w ramach kompleksowej obsługi gwarantuje krótkie terminy dostaw, najnowszą europejską technologię
produkcji oraz pełny autoryzowany serwis i wsparcie techniczne.
Firma TOCK-AUTOMATYKA od niespełna 25 lat nieustannie rozwija i wprowadza nowatorskie rozwiązania techniczne w zakresie lekkich
narzędziowo-szkoleniowych centrów frezarskich i tokarskich CNC. Na potrzeby szkoleń oraz lekkich prac narzędziowych firma TOCK-
AUTOMATYKA wyprodukowała lekkie obrabiarki CNC według samodzielnie opracowanej konstrukcji: TOCK HTC-4000 i frezarka TOCK
VMC-2000 z najnowszymi sterowaniami Sinumerik 828D i napędami serwo Sinamics S120 firmy Siemens.
Doświadczenie ekspertów oraz nieustanny rozwój firmy zapewniają wsparcie dla szkolnictwa zawodowego i kształcenia pracowników
przemysłu maszynowego. Firma TOCK-AUTOMATYKA opracowała innowacyjny, dedykowany system kształcenia praktycznego EXPERT
CNC-FMS. Jest to unikalne na rynku, kompletne pod względem najnowszego wyposażenia technicznego, metod i organizacji kształcenia,
narzędzie praktycznego kształcenia CNC i robotyki. Współpraca z firmą TOCK-AUTOMATYKA w zakresie wdrożenia systemu EXPERT
CNC-FMS zapewnia najwyższą jakość i efektywność kształcenia w standardach przemysłowych, w tym: dostawy kompletnych pracowni
CNC do szkół i uczelni technicznych wraz ze wsparciem wdrożenia i szkoleniem nauczycieli.. Firma TOCK-AUTOMATYKA jest
autoryzowanym partnerem szkoleniowym firmy SIEMENS. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą firmy na stronie www.tock.pl oraz
bezpośredniego kontaktu telefonicznego pod numerem 85 661 61 21


