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TYTUŁ: PRODUCENT OBRABIAREK SZKOLENIOWYCH TOCK-AUTOMATYKA

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 zajmuje się produkcją nowoczesnych, lekkich, szkoleniowych obrabiarek CNC niezastąpionych w centrach
szkoleniowych, warsztatach szkoleniowych oraz przemyśle. Firma TOCK-AUTOMATYKA zastosowała w obrabiarkach nowatorskie
rozwiązania technologiczne oraz rozwiązania konstrukcyjne umożliwiające osiągnięcie wysokiej efektywności kształcenia, precyzji
działania oraz bezpieczeństwa użytkowania. Obrabiarki skonstruowane i wyprodukowane przez firmę TOCK-AUTOMATYKA zapewniają
operatorom CNC, technologom i programistom CNC nieograniczone możliwości szkoleniowe w bezpiecznym środowisku pracy z
możliwością rozwijania oprogramowania, programowania i dostosowywania procesów do potrzeb szkoleniowych. Firma TOCK-
AUTOMATYKA oferuje kompleksowe wyposażenie pracowni CNC w obrabiarki szkoleniowe, wdrożenie programu szkoleniowego EXPERT
CNC-FMS opracowanego we współpracy z firmą SIEMENS oraz uruchomienie pracowni CNC wraz z dostosowaniem urządzeń.
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. Firma TOCK-AUTOMATYKA wykorzystuje we współpracy najlepsze
doświadczenia w dziedzinie konstrukcji i programowania urządzeń oraz wykorzystuje najwyższej jakości elementy konstrukcyjne
obrabiarek pochodzące od uznanych na całym świecie producentów: firm TELA ze Słowenii oraz AMO z Austrii. Firma TOCK-
AUTOMATYKA jest wyłącznym przedstawicielem w sprzedaży liniałów pomiarowych wymienionych producentów. Firma TOCK-
AUTOMATYKA zajmuje się również doradztwem w zakresie systemów pomiarowych w obrabiarkach oraz sprzedażą optoelektronicznych
oraz indukcyjnych systemów pomiaru bezpośredniego przemieszczeń liniowych i kątowych w obrabiarkach konwencjonalnych i CNC.
Firma posiada pełen asortyment produktów dedykowanych do obrabiarek każdego typu, włącznie z zamiennikami liniałów pomiarowych
uznanych firm: Heidenhain, RSF, Accurite, Fagor, Anilam, Mitutoyo i innych. Na stronie internetowej firmy TOCK-AUTOMATYKA
www.tock.pl dostępna jest wyszukiwarka zamienników liniałów pomiarowych, pozwalająca wyszukać oraz porównać parametry liniałów
pomiarowych różnych producentów. Większość produktów z oferty firmy dostępna jest na miejscu, a w przypadku konieczności
zamówienia produktów firma TOCK-AUTOMATYKA zapewnia najkrótsze terminy dostaw, najkorzystniejsze ceny oraz profesjonalne
doradztwo przy wyborze odpowiednich rozwiązań. 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 TGM TELA, przetworniki obrotowo-impulsowe, indukcyjne liniały absolutne LMKA LMFA
LMBA i inne niezbędne do prawidłowego działania obrabiarek elementy.


