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TYTUŁ: OBRABIARKI SZKOLENIOWE DYSTRYBUTOR CNC BIAŁYSTOK

CENA: 1000,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

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

OPIS:

Firma TOCK-AUTOMATYKA jest bezpośrednim przedstawicielem uznanych na rynku producentów AMO i TELA, która oferuje
kompleksowe rozwiązania w zakresie doboru oraz sprzedaży systemów pomiarowych do obrabiarek. Firma TOCK-AUTOMATYKA oferuje
liniały pomiarowe do bezpośredniego elektronicznego pomiaru przemieszczeń liniowych i kątowych w obrabiarkach konwencjonalnych i
CNC. Firma posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie dystrybucji oraz sprzedaży liniałów pomiarowych, dzięki czemu specjaliści z
TOCK-AUTOMATYKA oferują profesjonalne doradztwo techniczne przy wyborze odpowiednich systemów pomiarowych, doradztwo przy
wyborze zamienników liniałów pomiarowych innych producentów: Heidenhain, RSF, Accurite, Fagor, Anilam, Mitutoyo i wielu innych.
Firma TOCK-AUTOMATYKA prowadzi sprzedaż innych elementów systemów pomiarowych tj. przetworniki obrotowo-impulsowe:
optoelektroniczne, indukcyjne, czujniki magnetyczne obrotów, wyświetlacze położenia, konwertery SI/SV, konwertery SV/SI,
interpolatory zewnętrzne, kable zasilające, kable sygnałowe i inne. Inżynierowie z TOCK-AUTOMATYKA opracowali własnej konstrukcji
obrabiarki: tokarka CNC TOCK HTC-4000 i frezarka TOCK VMC-2000, tokarkę z narzędziami napędzanymi TOCK HTC-5000 ( ze
sterowaniami Sinumerik 828D/840D sl i napędami serwo z Sinamics S120).
Klientom firmy firma TOCK-AUTOMATYKA zapewnia możliwie najkrótsze terminy dostaw zamówionych elementów, fachowe doradztwo
techniczne w zakresie nowoczesnych rozwiązań technicznych stosowanych w obrabiarkach oraz najwyższej jakości produkty
wyprodukowane przez europejskich producentów, z zachowaniem najwyższej klasy standardów produkcji i norm jakości, spełniających
najwyższe europejskie standardy. Współpraca z firmą TOCK-AUTOMATYKA zapewnia Klientom dodatkowe korzyści w postaci możliwości
skorzystania z innowacyjnych rozwiązań w zakresie szkolenia oraz organizacji nowoczesnych, bezpiecznych i profesjonalnie
wyposażonych pracowni CNC i robotyki. Firma TOCK-AUTOMATYKA we współpracy z partnerem szkoleniowym firmą SIEMENS
opracowała innowacyjny system szkoleniowy EXPERT CNC-FMS umożliwiający prowadzenie zajęć na lekkich, szkoleniowych
obrabiarkach w przystosowanym indywidualnie do potrzeb jednostki środowisku pracy. Firma TOCK-AUTOMATYKA zapewnia dostawy
kompletnych i gotowych do pracy pracowni CNC i robotyki.
Firma TOCK-AUTOMATYKA udostępnia pełen zakres świadczonych usług oraz katalog produktów na firmowej stronie www.tock.pl. W
ofercie znajdują się kompleksowe rozwiązania w zakresie sprzedaży kompletnych pracowni CNC, maszyn wyprodukowanych według
najnowocześniejszej technologii oraz systemów pomiarowych do obrabiarek oraz praktyczne informacje dotyczące szkoleń
organizowanych przez TOCK-AUTOMATYKA. Wyczerpujących informacji dotyczących oferty firmy udzielają również nasi specjaliści
telefonicznie pod numerem 85 661 61 21.


