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TYTUŁ: SPRZEDAŻ OBRABIAREK CNC SYSTEMÓW POMIAROWYCH CNC

CENA: 101,00 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 produkcją oraz
sprzedażą obrabiarek szkoleniowych, dystrybucją liniałów
pomiarowych uznanych producentów, doradztwem technicznym
oraz sprzedażą produktów stanowiących elementy wyposażenia obrabiarek konwencjonalnych i CNC oraz kompleksowym wyposażeniem
oraz uruchomieniem pracowni CNC oraz robotyki w nowoczesne maszyny. Obrabiarki szkoleniowe produkowane przez firmę TOCK-
AUTOMATYKA umożliwiają osiąganie najwyższej efektywności kształcenia na każdym poziomie, obrabiarki dedykowane są dla szkół
technicznych, warsztatów oraz pracowni, którym w głównej mierze zależy na procesie edukacji i rozwoju przy wykorzystaniu maszyn
najwyższej jakości. Obrabiarki firmy TOCK-AUTOMATYKA dają szerokie możliwości planowania procesów obróbki, modyfikacji procesów,
konfiguracji maszyn oraz zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa użytkowania maszyn. Firma TOCK-AUTOMATYKA oferuje
kompleksowe wyposażenie pracowni CNC i robotyki, ponadto oferuje innowacyjny, dedykowany do obrabiarek program szkoleniowy
EXPERT IE 4.0, który został opracowany na potrzeby działalności szkoleniowej pozwalającej na kształcenie zawodowe w standardach
przemysłowych. Firma TOCK-AUTOMATYKA zapewnia wsparcie techniczne przez cały okres użytkowania zakupionych maszyn, wsparcie
wdrożenia oraz wsparcie procesu szkoleniowego, w tym przeszkolenie kadry dydaktycznej, operatorów CNC, technologów oraz
programistów w zakresie wykorzystania potencjału maszyn. Firma TOCk-AUTOMATYKA wyprodukowała: tokarkę CNC TOCK HTC-4000,
frezarkę TOCK VMC-2000, tokarkę z narzędziami napędzanymi TOCK HTC-5000, ze sterowaniami Sinumerik 828D/840D sl i napędy
serwo z Sinamics S120, które wyróżnia precyzja działania, lekkość konstrukcji oraz oprogramowanie zapewniające szerokie możliwości
dydaktyczne.
Firma TOCK-AUTOMATYKA jest dystrybutorem liniałów pomiarowych firm TELA oraz AMO, oferuje zamienniki liniałów pomiarowych
uznanych producentów: Heidenhain, RSF, Accurite, Fagor, Anilam, Mitutoyo oraz produkty innych uznanych firm: Intelitek, Siemens.
Firma TOCK-AUTOMATYKA posiada w ofercie wszelkie elementy konstrukcyjne oraz elementy wyposażenia obrabiarek zapewniające
szerokie możliwości poprawy funkcjonalności maszyn oraz utrzymanie maszyn w doskonałym stanie technicznym. Oferta produktów
firmy TOCK-AUTOMATYKA obejmuje m.in. kable sygnałowe, konwertery, interpolatory zewnętrzne, liniały optoelektroniczne szklane
TGM TELA, przetworniki obrotowo-impulsowe, indukcyjne liniały absolutne LMKA LMFA LMBA, wyświetlacze położenia, enkodery, kable
zasilające oraz wiele innych. Szczegółowa oferta produktów dostępnych za pośrednictwem firmy TOCK-AUTOMATYKA, w tym
wyszukiwarka zamienników liniałów pomiarowych dostępna jest na firmowej stronie internetowej www.tock.pl oraz bezpośrednio pod
numerem 85 661 61 21.


