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TYTUŁ: PRACOWNIE CNC ROBOTYKI DRUKU 3D SPAWANIA VR

CENA: 100,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

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

OPIS:

Firma TOCk-AUTOMATYKA zapewnia dostawy kompletnego
wyposażenia pracowni CNC, robotyki, druku 3D, spawania w
rozszerzonej rzeczywistości do szkół technicznych, uczelni
technicznych, pracowni edukacyjnych. Wyposażenie pracowni edukacyjnych oferowane przez TOCK-AUTOMATYKA pozwala na
organizację kształcenia praktycznego w standardach przemysłowych z możliwością dostosowania poziomu nauczania do potrzeb
szkoleniowych szkół i uczelni, zastosowania najnowocześniejszych obrabiarek szkoleniowych polskiego producenta w procesie
szkoleniowym, z możliwością automatyzacji procesów obróbki z wykorzystaniem robotów przemysłowych i cobotów oraz
najnowocześniejszych technologii tj. spawanie z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości przy użyciu symulatora spawarki
SOLDAMATIC. Firma TOCk-AUTOMATYKA dostarcza kompleksowe rozwiązania edukacyjne w zakresie CNC, robotyki oraz innych
technologii wytwarzania m.in. druku 3D, IoT, rozwiązań chmurowych w procesie technologicznym, pomiarów części maszyn, spawania w
wirtualnej rzeczywistości przy użyciu prawdziwych elementów spawalniczych tj. palniki spawalnicze, uchwyty spawalnicze, panel
sterowania spawarki. Firma TOCK-AUTOMATYKA oferuje wyposażenie standardowych pracowni CNC umożliwiających toczenie i
frezowanie na obrabiarkach własnej produkcji: tokarce CNC TOCK HTC-4000, frezarce TOCK VMC-2000, tokarce z narzędziami
napędzanymi TOCK HTC-5000, wyposażenie pracowni hybrydowych umożliwiających pracę zdalną i rozwój praktycznych umiejętności
ucznia dzięki zestawom do samodzielnej nauki składającym się z laptopa, programu CAD 2D, symulatora graficznego 3D układów
sterowania obrabiarek CNC, zestawów ćwiczeń i materiałów oraz części do samodzielnego wykonania ćwiczenia poza pracownią. Firma
TOCK-AUTOMATYKA rozwinęła ofertę narzędzi kształcenia zawodowego o najnowocześniejsze technologie zapewniające najwyższą
efektywność kształcenia zawodowego m.in. doskonalenie metod i technik spawania przy użyciu symulatora spawarki SOLDAMATIC.
Spawarka szkoleniowa SOLDAMATIC pozwala na organizację kształcenia praktycznego przez szkoły, uczelnie, zakłady przemysłowe,
które nie posiadają zaplecza technicznego i organizacyjnego do stworzenia standardowej pracowni spawania przy użyciu tradycyjnych
spawarek. Wirtualna spawarka szkoleniowa SOLDAMATIC pozwala na kształcenie zawodowe z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości
oraz interakcji z prawdziwymi elementami spawalniczymi w trakcie szkolenia. Proces szkolenia spawaczy na symulatorze SOLDAMATIC
obejmuje spawanie przy użyciu dowolnej metody MIG/MAG, TIG, MMA, spawanie elektrodą, wybór poziomu trudności zadań oraz
możliwość wyćwiczenia pamięci mięśniowej w trakcie szkolenia poprzez możliwość wielokrotnego powtarzania ćwiczenia bez ponoszenia
dodatkowych kosztów w postaci materiałów eksploatacyjnych, gazów technicznych oraz ryzyka poparzenia w trakcie szkolenia.
Nowoczesne narzędzia szkoleniowe z zakresu CNC, robotyki i innych technologii wytwarzania dostarczane przez TOCK-AUTOMATYKA
wyróżniają się najwyższą jakością, wsparciem doświadczonych inżynierów oraz technologów i operatorów CNC oraz dopasowanymi
planami szkoleniowymi, materiałami edukacyjnymi oraz szkoleniem kadry dydaktycznej dedykowanymi do zakupionego wyposażenia.
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą wyposażenia pracowni CNC na stronie www.tock.pl lub kontaktu z doradcą pod numerem 85 661
61 21.


