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TYTUŁ: PRZETWORNIKI OBROTOWO-IMPULSOWE ENKODERY 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:

Firma TOCK-AUTOMATYKA oferuje kompleksową ofertę maszyn, urządzeń oraz podzespołów pozwalających na wyposażenie pracowni
CNC oraz robotyki. Firma TOCK-AUTOMATYKA jest producentem doskonałej jakości obrabiarek szkoleniowych, które wyróżnia lekka
konstrukcja, doskonałe parametry techniczne, oprogramowanie dające szerokie możliwości dydaktyczne, wysokiej jakości podzespoły
oraz system zapewniający maksymalne bezpieczeństwo użytkowania maszyn. Firma TOCK-AUTOMATYKA od wielu lat współpracuje z
liderem branży elektroniki użytkowej firmą SIEMENS, największym producentem optoelektronicznych liniałów pomiarowych firmą AMO
oraz największym producentem indukcyjnych liniałów pomiarowych firmą TELA. Firma TOCK-AUTOMATYKA na bazie wieloletnich
doświadczeń, współpracy z największymi producentami systemów pomiarowych do obrabiarek oraz doskonałej znajomości technicznych
aspektów w produkcji obrabiarek wyprodukowała obrabiarki: : tokarkę CNC TOCK HTC-4000, frezarkę TOCK VMC-2000, tokarkę z
narzędziami napędzanymi TOCK HTC-5000. Obrabiarki szkoleniowe firmy TOCK-AUTOMATYKA spełniają wszelkie wymagania
techniczne, które stawiane są maszynom wykorzystywanym w procesie szkoleniowym w warsztatach, laboratoriach CNC, pracowniach
CNC i przedsiębiorstwach. Obrabiarki szkoleniowe dostarczane przez firmę TOCK-AUTOMATYKA stanowią kompletne wyposażenie
pracowni CNC i robotyki wraz z dedykowanym do urządzeń programem szkoleniowym EXPERT CNC-FMS. Program szkoleniowy
EXPERT CNC-FMA pozwala na osiągnięcie doskonałych rezultatów w procesie dydaktycznym, najwyższą skuteczność kształcenia oraz
szerokie możliwości kształcenia, o różnym stopniu zaawansowania. Obrabiarki szkoleniowe CNC produkcji firmy TOCK-AUTOMATYKA są
wysoko oceniane przez operatorów CNC, technologów CNC oraz programistów CNC. Dodatkową korzyścią z wyboru urządzeń firmy
TOCK-ATOMATYKA jest wsparcie wdrożenia zamówionych urządzeń, serwis urządzeń przez cały okres trwania umowy oraz
preferencyjne warunki zakupu i dostawy podzespołów umożliwiających modyfikacje urządzeń.
Firma TOCK-AUTOMATYKA jest największym w regionie dostawcą systemów pomiarowych do obrabiarek: liniałów pomiarowych do
obrabiarek konwencjonalnych i CNC, zamienników liniałów pomiarowych oraz innych podzespołów do obrabiarek. Firma TOCK-
AUTOMATYKA posiada szeroki asortyment specjalistycznych produktów, stanowiących elementy konstrukcyjne oraz wyposażenia
obrabiarek, w tym: przetworniki obrotowo-impulsowe: optoelektroniczne, indukcyjne, czujniki magnetyczne obrotów, wyświetlacze
położenia, konwertery SI/SV, konwertery SV/SI, interpolatory zewnętrzne, kable zasilające, kable sygnałowe i inne. Poszczególne
produkty z oferty firmy TOCK-AUTOMATYKA dostępne są na miejscu lub zamawiane bezpośrednio u producenta. Firma TOCK-
AUTOMATYKA zapewnia najkrótsze terminy dostaw zamówionych produktów, najkorzystniejsze ceny produktów oraz największy wybór
produktów do produkcji obrabiarek. Szczegółowa oferta firmy dostępna jest na stronie www.tock.pl lub telefonicznie 85 661 61 21.


