
Copyright Muku.pl 1 of 1

TYTUŁ: LINIAŁY POMIAROWE TELA AMO SPRZEDAŻ ZAMIENNIKÓW

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 działająca na rynku od 1993r. zajmuje się projektowaniem, produkcją oraz sprzedażą lekkich obrabiarek
CNC oraz systemów pomiarowych do obrabiarek. Firma TOCK-AUTOMATYKA świadczy swoje usługi na terenie całego kraju. Firma
specjalizuje się w optoelektronicznych oraz indukcyjnych systemach bezpośredniego elektronicznego pomiaru przemieszczeń liniowych i
kątowych w maszynach, obrabiarkach konwencjonalnych i CNC. Oferta firmy TOCK-AUTOMATYKA obejmuje dobór, dostawy oraz
wdrożenia optoelektronicznych oraz indukcyjnych liniałów pomiarowych, przetworników obrotowych impulsowych i absolutnych oraz
wyświetlaczy położenia. Firma TOCK-AUTOMATYKA zapewnia kompleksowe rozwiązania dla przemysłu w zakresie pomiaru
przemieszczeń liniowych i kątowych. Firma oferuje zamienniki liniałów pomiarowych i przetworników obrotowych firm: Heidenhain,
RSF, Accurite, Fagor, Anilam, Mitutoyo oraz wielu innych producentów. Wieloletnie doświadczenie w obszarze systemów pomiarowych
umożliwiło firmie podjęcie współpracy z największymi producentami: firmą TELA (dawniej ISKRA) ze Słowenii oraz AMO z Austrii. Firma
TOCK-AUTOMATYKA jest ich generalnym i wyłącznym przedstawicielem w Polsce.
Firma TOCK-AUTOMATYKA oprócz współpracy z największymi producentami w zakresie sprzedaży systemów pomiarowych do
obrabiarek, opracowała własnej konstrukcji lekkie obrabiarki CNC wykorzystywane na potrzeby szkoleń oraz lekkich prac
narzędziowych. Lekka obrabiarka CNS: TOCK HTC-4000 oraz frezarka TOCk VMC-2000 posiadają najnowsze sterowania Sinumerik
828D oraz napędy Serwo Synamics S120 firmy SIEMENS. Firma TOCK-AUTOMATYKA jest autoryzowanym partnerem szkoleniowym
firmy SIEMENS. Współpraca z firmą SIEMENS pozwoliła firmie TOCK-AUTOMATYKA na opracowanie innowacyjnego systemu
szkoleniowego EXPERT CNC-FMS. Jest to innowacyjny system szkoleniowy skierowany do szkół zawodowych, przemysłu maszynowego
oraz biznesu zapewniający najwyższą jakość i efektywność kształcenia w standardach przemysłowych. W ramach kompleksowego
systemu szkoleniowego firma zapewnia najnowsze wyposażenie techniczne, udostępnia metodologię oraz wytyczne dotyczące organizacji
kształcenia praktycznego w zakresie CNC i robotyki wraz ze wsparciem wdrożenia oraz przeszkoleniem osób oddelegowanych do obsługi
maszyn.
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą firmy oraz skorzystania z profesjonalnego doradztwa w zakresie wyboru elementów systemów
pomiarowych: liniałów pomiarowych, przetworników obrotowo-impulsowych, wyświetlaczy położenia oraz innych: konwertery,
interpolatory zewnętrzne, kable sygnałowe i inne. Firma TOCk-AUTOMATYKA zapewnia wsparcie techniczne, autoryzowany serwis,
produkty produkcji europejskiej wykonane według najwyższych standardów oraz możliwie najkrótsze terminy dostaw. Szczegółowe
informacje dotyczące oferty firmy TOCK-AUTOMATYKA dostępne są na firmowej stronie www.tock.pl oraz telefonicznie pod numerem 85
661 61 21.


