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TYTUŁ: WYPOSAŻENIE PRACOWNI CNC SPAWANIA VR DRUKU 3D

CENA: 101,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

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

OPIS:

Profesjonalne wyposażenie pracowni szkoleniowej stanowi
podstawę do zapewnienia możliwości szkolenia zawodowego na
najwyższym poziomie. Firma TOCK-AUTOMATYKA wykorzystuje
wieloletnie doświadczenie we współpracy z największymi producentami systemów pomiarowych do obrabiarek CNC, innych elementów
konstrukcyjnych oraz urządzeń do stworzenia oferty narzędzi kształcenia zawodowego oraz kompleksowego wyposażenia pracowni
szkoleniowych: standardowych pracowni CNC, umożliwiających toczenie i frezowanie, hybrydowych pracowni CNC zapewniających
możliwość kształcenia praktycznego poza pracownią oraz pracowni edukacyjnych odpowiadających wyzwaniom Edukacji 4.0 na rzecz
Przemysłu 4.0. Hybrydowe pracownie szkoleniowe umożliwiają realizację zajęć praktycznych poza pracownią, dzięki zestawom narzędzi
dostępnym dla każdego ucznia 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 Pracownie edukacyjne
oferowane przez firmę TOCK-AUTOMATYKA umożliwiają kształcenie zawodowe w zakresie CNC w standardach przemysłowych, w
zakresie robotyki oraz automatyzacji procesów technologicznych oraz innych technologii wytwarzania m.in. druk 3D, IoT, rozwiązania
chmurowe, pomiary części maszyn oraz wirtualne spawanie na symulatorze spawarki SOLDAMATIC. Firma TOCK-AUTOMATYKA jest
oficjalnym dystrybutorem najnowocześniejszego systemu spawalniczego SOLDAMATIC umożliwiającego organizację procesu
szkoleniowego w zakresie spawania przy użyciu rozszerzonej rzeczywistości stanowiącej unikalne połączenie wirtualnej rzeczywistości
oraz wykorzystania prawdziwych narzędzi spawalniczych w procesie szkolenia tj. palniki spawalnicze, uchwyty spawalnicze, panel
sterowania spawarki. Wirtualna spawarka szkoleniowa SOLDAMATIC pozwala na naukę spawania dowolną metodą MIG/MAG, TIG,
MMA, elektrodą, osiągnięcie najwyższej efektywności kształcenia oraz znaczące ograniczenie kosztów organizacyjnych szkolenia
zawodowego spawaczy z uwagi na brak konieczności przystosowywania pomieszczeń do celów spawania, zakupu materiałów
eksploatacyjnych oraz odzieży ochronnej. Innowacyjne rozwiązania dla szkół technicznych, uczelni technicznych, przemysłu oferowane
przez firmę TOCK-AUTOMATYKA obejmują nowoczesne, lekkie, szkoleniowe obrabiarki CNC własnej produkcji: tokarkę CNC TOCK
HTC-4000, frezarkę TOCK VMC-2000, tokarkę z narzędziami napędzanymi TOCK HTC-5000, które umożliwiają kształcenie w
standardach przemysłowych, wyróżniają się doskonałą jakością, szerokimi możliwościami projektowania procesów obróbki, wsparciem
wdrożenia oraz obsługi w trakcie użytkowania maszyn. Firma TOCk-AUTOMATYKA posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji
przestrzeni szkoleniowej na potrzeby szkół i uczelni technicznych, oferuje dedykowane do wybranego wyposażenia materiały edukacyjne,
programy szkoleniowe oraz wyposażenie spełniające najwyższe oczekiwania dotyczące poziomu nauki, możliwości rozwijania oferty
edukacyjnej. Szczegółowa oferta narzędzi kształcenia zawodowego dla przemysłu dostępna jest na firmowej stronie www.tock.pl oraz
pod numerem 85 661 61 21


