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TYTUŁ: WIRTUALNA SPAWARKA SZKOLENIOWA VR SOLDAMATIC

CENA: 65000,00 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 kompleksowe rozwiązania
dotyczące organizacji kształcenia zawodowego w standardach
przemysłowych w zakresie CNC, robotyki oraz innych
technologii wytwarzania m.in. druku 3D, IoT, rozwiązań chmurowych dla przemysłu oraz spawania w rozszerzonej rzeczywistości AR.
Firma TOCk-AUTOMATYKA jest dystrybutorem innowacyjnego systemu spawalniczego SOLDAMATIC wykorzystującego unikalne
połączenie wirtualnej rzeczywistości oraz prawdziwych elementów spawalniczych: palniki, uchwyty spawalnicze, panel sterowania
spawarki w procesie szkoleniowym. Spawarka szkoleniowa SOLDAMATIC stanowi bezpieczną alternatywę dla podjęcia nauki spawania z
użyciem standardowej spawarki poprzez wyeliminowanie ryzyka poparzenia w trakcie wykonywanych czynności. Symulator spawania
SOLDAMATIC wykorzystuje wirtualną rzeczywistość do komputerowego generowania obrazu, a specjalnie przystosowane narzędzia
spawalnicze stanowiące integralną część zestawu pozwalają na podjęcie nauki spawania odzwierciedlając realne czynności wykonywane
przez spawacza, włącznie z użyciem rękawic spawalniczych i przyłbicy spawalniczej. Przystąpienie do nauki spawania z wykorzystaniem
realnych narzędzi oraz środków ochrony osobistej pozwala na wyćwiczenie pamięci mięśniowej oraz wyrobienie odpowiednich nawyków,
technik spawania w kontrolowanych warunkach, co w rezultacie pozwoli na wcześniejsze podjęcie nauki spawania z wykorzystaniem
tradycyjnej spawarki. Wirtualne spawanie na symulatorze spawarki SOLDAMATIC pozwala na naukę spawania dowolną metodą:
MIG/MAG, TIG, MMA, spawanie elektrodą, organizację kształcenia zawodowego bez konieczności posiadania pracowni spawania, bez
konieczności ponoszenia ogromnych kosztów związanych z zakupem odzieży ochronnej, materiałów eksploatacyjnych, gazów
technicznych, kosztów przystosowania pomieszczeń do celów BHP i PPOŻ. Wirtualna spawarka SOLDAMATIC zużywa jedynie niezbędną
ilość energii elektrycznej, która porównywalna jest do zużycia standardowego zestawu komputerowego. Firma TOCK-AUTOMATYKA
oferuje kompleksowe wyposażenie pracowni spawania w rozszerzonej rzeczywistości obejmujące symulator spawarki SOLDAMATIC,
który stanowi komputer z panelem sterowania i oprogramowaniem, przyłbica spawalnicza z ekranem i systemem kamer, uchwyty
spawalnicze, dwie elektrody, przykłady do spawania. Wirtualne spawania na spawarce szkoleniowej SOLDAMATIC pozwala na
wielokrotne powtarzanie ćwiczenia bez zużywania dodatkowych nakładów, w znaczny sposób ogranicza emisję zanieczyszczeń oraz
pozwala skrócić czas szkolenia niezbędny do podjęcia nauki spawania na standardowej spawarce. Firma TOCK-AUTOMATYKA zapewnia
kompleksowy program szkoleniowy dedykowany do systemu spawalniczego SOLDAMATIC wraz z możliwością przeszkolenia kadry
dydaktycznej w zakresie wykorzystania możliwości SOLDAMATICA w procesie nauki spawania. Szczegóły dotyczące systemu
SOLDAMATIC do wirtualnego spawania dostępne są na firmowej stronie www.tock.pl lub pod numerem 85 661 61 21.


