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TYTUŁ: LINIAŁY OPTOELEKTRONICZNE SZKLANE TGM 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 zajmuje się kompleksową obsługą firm w zakresie doradztwa, sprzedaży oraz wdrożenia kompletnych,
gotowych do uruchomienia pracowni CNC i robotyki. Firma TOCK-AUTOMATYKA jest dystrybutorem oraz wyłącznym przedstawicielem
firm, które zajmują si, ę produkcją najnowocześniejszych liniałów pomiarowych do zastosowania w obrabiarkach konwencjonalnych i
CNC. Oferta produktów firmy TOCK-AUTOMATYKA zawiera szeroki asortyment produktów umożliwiających kompletne wyposażenie
pracowni , warsztatów czy zakładów produkcyjnych. Firma TOCK-AUTOMATYKA prowadzi sprzedaż optoelektronicznych oraz
indukcyjnych systemów bezpośredniego pomiaru przemieszczeń kątowych i liniowych w obrabiarkach konwencjonalnych i CNC oraz
wyposażenia dodatkowego obejmującego wszelkie niezbędne elementy systemów pomiarowych m.in. kable sygnałowe, przetworniki
obrotowo-impulsowe, wyświetlacze położenia oraz inne: konwertery, interpolatory zewnętrzne.
Doświadczenie w sprzedaży oraz nieustanny rozwój inżynierów z TOCK-AUTOMATYKA pozwolił firmie rozwinąć ofertę sprzedaży o
nowoczesne, lekkie szkoleniowo-narzędziowe obrabiarki: tokarka CNC TOCK HTC-4000 i frezarka TOCK VMC-2000, w których
zastosowano sterowania Sinumerik 828D/840D sl i napędy serwo z Sinamics S120. Obrabiarki wyprodukowane przez TOCK-
AUTOMATYKA pozwalają na wykorzystanie ich do realizacji programu szkoleniowego zapewniającego najwyższe standardy oraz
efektywność kształcenia. Innowacyjny program EXPERT CNC-FMS został opracowany we współpracy z liderem w dziedzinie elektroniki
użytkowej firmą SIEMENS. Program szkoleniowy opracowany dla obrabiarek wyprodukowanych przez TOCK-AUTOMATYKA umożliwia
kształcenie w najwyższych standardach, a wsparcie merytoryczne inżynierów z TOCK-AUTOMATYKA zapewnia bezpieczne, nowoczesne
środowisko pracy.
Współpraca z firmą TOCK-AUTOMATYKA umożliwia zakup najnowocześniejszych systemów pomiarowych do obrabiarek, najkrótszy czas
realizacji zamówienia, dostawy od uznanych producentów oraz najwyższej jakości produkty, produkowane według europejskich
standardów z zachowaniem norm bezpieczeństwa. Wybierając firmę TOCK-AUTOMATYKA jako partnera Klienci otrzymują w zamian
możliwość korzystania z szerokiej wiedzy naszych specjalistów, doradztwo techniczne przy wyborze odpowiedniego wyposażenia oraz
możliwość wyboru spośród szerokiej oferty zamienników liniałów pomiarowych, których wyszukiwarka dostępna jest na stronie
www.tock.pl
Zachęcamy do zapoznania się z zakresem działalności firmy na firmowej stronie internetowej lub bezpośredniego kontaktu
telefonicznego pod numerem 85 661 61 21.


