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TYTUŁ: KOMPLETNE PRACOWNIE CNC ROBOTYKA DRUK 3D SPAWANIE

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 wykorzystuje wieloletnie
doświadczenie w doradztwie technicznym, sprzedaży elementów
systemów pomiarowych do obrabiarek CNC oraz produkcji
obrabiarek szkoleniowych do zapewnienia kompleksowej obsługi klienta w zakresie sprzedaży narzędzi kształcenia praktycznego dla
szkół technicznych, uczelni technicznych i zakładów przemysłowych. Oferta narzędzi kształcenia zawodowego firmy TOCk-
AUTOMATYKA umożliwia kompletne wyposażenie pracowni CNC w lekkie obrabiarki szkoleniowe wyprodukowane według najwyższych
standardów, roboty przemysłowe oraz maszyny wykorzystujące inne technologie wytwarzania m.in. drukarki 3D, symulator spawarki
SOLDAMATIC do nauki spawania w rozszerzonej rzeczywistości AR, rozwiązania chmurowe, IoT. Firma TOCK-AUTOMATYKA realizuje
kompleksowo zlecenia polegające na uruchomieniu pracowni edukacyjnych: CNC, robotyki, wirtualnego spawania, druku 3D,
wyposażeniu pracowni w niezbędne narzędzia, dostarczeniu wszelkich materiałów edukacyjnych, metodologii oraz wytycznych
dotyczących organizacji kształcenia praktycznego na dowolnym poziomie. Wyposażenie pracowni szkoleniowych dostarczane przez firmę
TOCK-AUTOMATYKA pozwala na dowolną organizację kształcenia zawodowego w standardach przemysłowych, możliwość dostosowania
wyposażenia pracowni do zmieniających się potrzeb edukacyjnych szkoły, uczelni. Firma TOCK-AUTOMATYKA dostarcza nowoczesne
wyposażenie pracowni edukacyjnych zgodne z wytycznymi kształcenia w podejściu Edukacji 4.0, zapewnia organizację procesu
kształcenia oraz wsparcie wdrożenia i obsługi obrabiarek szkoleniowych, drukarek 3D, wirtualnej spawarki szkoleniowej SOLDAMATIC
oraz pozostałych narzędzi i maszyn. Firma TOCK-AUTOMATYKA wyprodukowała własne obrabiarki szkoleniowe: tokarka CNC TOCK
HTC-4000 i frezarka TOCK VMC-2000, tokarka CNC z narzędziami napędzanymi TOCK HTC-5000, które stanowią wyposażenie
standardowych pracowni CNC. Firma TOCK-AUTOMATYKA posiada w ofercie hybrydowe pracownie CNC z zestawami narzędzi, części i
instrukcją wykonania ćwiczeń, oprogramowaniem oraz sprzętem komputerowym do realizacji zadań praktycznych poza pracownią
(laptop, program CAD 2D, symulator graficzny 3D układów sterowania obrabiarek CNC). Rozwinięciem oferty edukacyjnej firmy TOCK-
AUTOMATYKA są pracownie edukacyjne EXPERT EI 4.0 oferujące najnowocześniejsze narzędzia kształcenia zawodowego związane z
innymi, poza CNC technologiami wytwarzania m.in. druku 3D, wirtualnej nauki spawania na symulatorze spawania SOLDAMATIC,
rozwiązań chmurowych, pomiarów części maszyn, IoT, robotyki i cobotyki. Firma TOCK-AUTOMATYKA poza dostawą sprzętu zapewnia
kompleksową organizację kształcenia zawodowego, dostarcza wszelkie materiały edukacyjne, pomoce naukowe, schematy ćwiczeń oraz
prezentuje możliwości rozwijania oferty edukacyjnej w przyszłości. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą rozwiązań edukacyjnych dla
przemysłu na stronie www.tock.pl lub kontaktu z obsługą pod numerem 85 661 61 21.


