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TYTUŁ: DOSTAWY KOMPLETNYCH PRACOWNI CNC TOCK-AUTOMATYKA

CENA: 1000,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

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

OPIS:

Firma TOCK-AUTOMATYKA jest zaufanym sprzedawcą kompleksowego wyposażenia pracowni CNC, producentem obrabiarek
szkoleniowych CNC oraz wyłącznym dystrybutorem liniałów pomiarowych do obrabiarek CNC firm TELA i AMO, największych
producentów liniałów pomiarowych. Firma TOCK-AUTOMATYKA prowadzi sprzedaż wszelkich elementów konstrukcyjnych oraz
wyposażenia do obrabiarek konwencjonalnych i CNC, w tym: przetworniki obrotowo-impulsowe: optoelektroniczne, indukcyjne, czujniki
magnetyczne obrotów, wyświetlacze położenia, konwertery SI/SV, konwertery SV/SI, interpolatory zewnętrzne, kable zasilające, kable
sygnałowe i inne. Firma TOCK-AUTOMATYKA oferuje do sprzedaży największy wybór zamienników liniałów pomiarowych do obrabiarek
firm: Heidenhain, RSF, Accurite, Fagor, Anilam, Mitutoyo i wielu innych dostawców. Firma TOCK-AUTOMATYKA udostępnia na firmowej
stronie internetowej wyszukiwarkę zamienników liniałów pomiarowych umożliwiającą porównanie parametrów technicznych liniałów
wielu producentów. Firma TOCK-AUTOMATYKA zapewnia swoim Klientom najkorzystniejsze ceny towarów, najkrótsze terminy dostaw
zamówionych za pośrednictwem firmy TOCK-AUTOMATYKA produktów oraz fachowe doradztwo w zakresie obrabiarek, części do
obrabiarek, elementów konstrukcyjnych do obrabiarek oraz zastosowanych w obrabiarkach technologii. Firma TOCK-AUTOMATYKA jest
producentem obrabiarek szkoleniowych: tokarka CNC TOCK HTC-4000 i frezarka TOCK VMC-2000, tokarkę z narzędziami napędzanymi
TOCK HTC-5000 ( ze sterowaniami Sinumerik 828D/840D sl i napędami serwo z Sinamics S120), które stanowią kompleksowe
wyposażenie pracowni CNC, laboratoriów CNC i warsztatów. Obrabiarki szkoleniowe wyprodukowane przez firmę TOCK-AUTOMATYKA
umożliwiają osiągnięcie wysokiej efektywności kształcenia w standardach przemysłowych, szerokie możliwości programistyczne maszyn
oraz wsparcie procesu szkoleniowego z wykorzystaniem obrabiarek wyprodukowanych przez TOCK-AUTOMATYKA. Firma opracowała
program szkoleniowy EXPERT CNC-FMS dedykowany do obrabiarek szkoleniowych, opracowany we współpracy z partnerem firmą
SIEMENS. Zastosowanie dedykowanego systemu szkoleniowego EXPER CNC-FMS pozwala uzyskać najwyższą efektywność szkolenia w
bezpiecznym środowisku pracy, przy wsparciu doświadczonych specjalistów z zakresu robotyki i CNC. Firma TOCK-AUTOMATYKA
nieustannie rozwija program szkoleniowy EXPERT CNC-FMS, w konsekwencji przygotowała sieciowy program szkoleniowy EXPERT
CNC-FMS NET.
Firma TOCK-AUTOMATYKA posiada obszerną wiedzę w zakresie maszyn, urządzeń i narzędzi wykorzystywanych w procesie obróbki
metali, posiada szeroki asortyment produktów umożliwiających kompleksowe wyposażenie pracowni, rozbudowę maszyn, wymianę
części i wszelkie modyfikacje mające na celu poprawę działania obrabiarek i usprawnienie procesów technologicznych w firmie. Oferta
współpracy z firmą TOCK-AUTOMATYKA dostępna jest na firmowej stronie internetowej www.tock.pl oraz telefonicznie pod numerem 85
661 61 21.


