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TYTUŁ: ZESTAWY POMIAROWE DO OBRABIAREK 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:

Firma TOCK-AUTOMATYKA jest liderem sprzedaży w zakresie systemów pomiarowych do obrabiarek: liniałów pomiarowych,
zamienników liniałów pomiarowych, konwerterów, kabli sygnałowych, przetworników obrotowo-impulsowych, wyświetlaczy położenia i
innych. Firma TOCK-AUTOMATYKA jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce największych producentów liniałów pomiarowych, firm:
TELA ze Słowenii oraz AMO z Austrii. Współpraca z największymi producentami elementów systemów pomiarowych do obrabiarek
gwarantuje Klientom firmy TOCK-AUTOMATYKA najkrótsze terminy dostaw, najwyższą jakość zakupionych produktów oraz pewność, że
zakupione produkty pochodzą od zaufanych dostawców oraz spełniają najwyższe europejskie standardy produkcji. Firma TOCK-
AUTOMATYKA oferuje kompleksowe rozwiązania techniczne umożliwiające profesjonalne wyposażenie warsztatów, pracowni. Firma
TOCK-AUTOMATYKA współpracuje z liderem w dziedzinie elektroniki użytkowej firmą SIEMENS, co pozwoliło na stworzenie
innowacyjnego systemu szkoleniowego EXPERT CNC-FMS dla szkół technicznych, przemysłu umożliwiającego uruchomienie
bezpiecznego oraz wyposażonego w zaawansowane technologicznie narzędzia środowiska pracy. TOCK-AUTOMATYKA oprócz sprzedaży
gotowych elementów optoelektronicznych oraz indukcyjnych systemów bezpośredniego pomiaru przemieszczeń kątowych i liniowych w
obrabiarkach konwencjonalnych i CNC na bazie doświadczeń poszerzyła działalność o nowe rozwiązania techniczne. Rozwiązania
techniczne proponowane przez firmę TOCK-AUTOMATYKA wykorzystują własnej produkcji szkoleniowo-narzędziowe obrabiarki CNC:
tokarka CNC TOCK HTC-4000 i frezarka TOCK VMC-2000 ( ze sterowaniami Sinumerik 828D/840D sl i napędami serwo z Sinamics
S120) do lekkich prac narzędziowych oraz szkolenia z zakresu CNC i robotyki przeznaczone dla szkolnictwa zawodowego, przemysłu
oraz wykorzystywane w produkcji. Połączenie nowoczesnych rozwiązań w zakresie produkcji obrabiarek oraz szeroki asortyment
elementów pomiarowych do obrabiarek pozwala firmie TOCK-AUTOMATYKA na kompleksową obsługę Klientów poszukujących
nowatorskich, pewnych w zastosowaniu rozwiązań. Oferta firmy TOCK-AUTOMATYKA obejmuje również zamienniki liniałów
pomiarowych cenionych producentów: Heidenhain, RSF, Accurite, Fagor, Anilam, Mitutoyo i innych. Szeroki wybór zamienników liniałów
pomiarowych zapewnia Klientom nieograniczone możliwości dostosowania funkcjonalności obrabiarek. Pełna oferta dostępnych za
pośrednictwem TOCK-AUTOMATYKA produktów, informacje dotyczące realizowanego przez firmę programu szkoleniowego, specyfikacje
techniczne oferowanych produktów oraz dane umożliwiające kontakt z firmą TOCK-AUTOMATYKA dostępne są na firmowej stronie
www.tock.pl oraz tel. 85 661 61 21. Doradcy z TOCK-AUTOMATYKA odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące produktów z oferty,
danych technicznych dotyczących liniałów pomiarowych oraz doradzą przy wyborze odpowiednich zamienników liniałów pomiarowych.


