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TYTUŁ: TOKARKA SZKOLENIOWA Z NARZĘDZIAMI NAPĘDZANYMI TOCK

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 oferuje bogata ofertę systemów pomiarowych do obrabiarek, zamienników liniałów pomiarowych,
elementów konstrukcyjnych do obrabiarek oraz wysokiej klasy obrabiarki szkoleniowe wykorzystywane w pracowniach CNC i robotyki.
Asortyment produktów w ofercie firmy TOCK-AUTOMATYKA obejmuje wszelkie elementy systemu pomiarowego w obrabiarkach
konwencjonalnych i CNC, w tym: konwertery, interpolatory zewnętrzne, kable sygnałowe, liniały optoelektroniczne szklane, przetworniki
obrotowo-impulsowe, indukcyjne liniały absolutne LMKA LMFA LMBA i inne niezbędne do prawidłowego działania obrabiarek elementy.
Wszystkie produkty z oferty firmy TOCK-AUTOMATYKA pochodzą od sprawdzonych dostawców, wyprodukowane zostały według
europejskich standardów i wyróżniają się najwyższą jakością oraz zaawansowanymi technologicznie rozwiązaniami. Firma TOCK-
AUTOMATYKA jako dystrybutor i wyłączny przedstawiciel liniałów pomiarowych firm TELA i AMO oferuje najkrótsze terminy dostaw
zamówienia, najkorzystniejsze warunki zakupu oraz gwarantuje najwyższą jakość zamówionych produktów. Firma TOCK-AUTOMATYKA
posiada wieloletnie doświadczenie w sprzedaży optoelektronicznych oraz indukcyjnych liniałów pomiarowych, zamienników liniałów
pomiarowych renomowanych firm: Heidenhain, RSF, Accurite, Fagor, Anilam, Mitutoyo, kompletnych maszyn oraz kompleksowo
wyposażonych pracowni CNC i robotyki. Firma TOCK-AUTOMATYKA jest uznanym producentem obrabiarek szkoleniowych, które mogą
być wykorzystywane do lekkich prac narzędziowych w pracowniach, warsztatach oraz centrach szkoleniowych. Firma TOCK-
AUTOMATYKA wyprodukowała frezarkę TOCK VMC-2000, tokarkę TOCK HTC-4000, tokarkę z narzędziami napędzanymi TOCK HTC-
5000, które w warunkach szkoleniowych gwarantują bezpieczeństwo użytkowania, precyzję działania oraz doskonałą transparentność
funkcjonowania, co jest niezastąpione w procesie obsługi i programowania obrabiarek. Firma TOCK-AUTOMATYKA oprócz
kompleksowego wyposażenia pracowni w obrabiarki najwyższej jakości oferuje wdrożenie zamówionych maszyn oraz zapewnia system
szkoleniowy do obrabiarek EXPERT CNC-FMS opracowany we współpracy z firmą SIEMENS, będącą liderem w dziedzinie elektroniki
użytkowej. System szkoleniowy EXPERT CNC-FMS gwarantuje najwyższą efektywność kształcenia w standardach przemysłowych,
zapewnia możliwości rozwoju zawodowego, szerokie możliwości wykorzystania maszyn w procesie dydaktycznym oraz odpowiada na
wszelkie wymagania stawiane operatorom, technologom i programistom CNC. Dodatkową korzyścią z wdrożenia systemu szkoleniowego
EXPERT CNC-FMS jest możliwość korzystania z sieciowego wsparcia procesu szkoleniowego EXPERT CNC-FMS NET. Szczegółowe
informacje dotyczące procesu szkoleniowego realizowanego przez firmę TOCK-AUTOMATYKA dostępne są telefonicznie pod numerem
85 661 61 21. TOCK-AUTOMATYKA oferuje doradztwo techniczne, wsparcie merytoryczne na każdym etapie użytkowania obrabiarek,
możliwość wyposażenia pracowni w narzędzia i maszyny dostosowane do rodzaju działalności, działania wspierające efektywne
wykorzystanie obrabiarek w procesie szkoleniowym oraz rozwój możliwości użytkowych maszyn. Oferta produktów, specyfikacje
techniczne produktów i maszyn, wyszukiwarka zamienników liniałów pomiarowych, elementy konstrukcyjne do obrabiarek dostępne są
na www.tock.pl .


