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TYTUŁ: KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE PRACOWNI CNC BIAŁYSTOK

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 profesjonalnych obrabiarek szkoleniowych, sprzedażą systemów pomiarowych do
obrabiarek konwencjonalnych i CNC, kompleksowego wyposażenia pracowni CNC i robotyki oraz wszelkich elementów konstrukcyjnych i
wyposażenia do obrabiarek. Firma TOCK-AUTOMATYKA posiada wieloletnie doświadczenie w konstruowaniu, serwisowaniu, sprzedaży
części do obrabiarek, elementów konstrukcyjnych obrabiarek oraz wszelkich dodatkowych elementów, umożliwiających prawidłowe
działanie obrabiarek oraz uzyskanie pożądanych parametrów obrabiarek w procesie obróbki. Obrabiarki szkoleniowe wyprodukowane
przez firmę TOCK-AUTOMATYKA doskonale sprawdzają się w procesie szkoleniowym realizowanym przez uczelnie techniczne oraz w
centrach obróbczych CNC funkcjonujących jako samodzielne stanowiska obróbcze w pracowniach CNC, laboratoriach CNC i
pracowniach CNC w zakładach produkcyjnych uruchomionych na potrzeby przemysłu oraz lekkich prac narzędziowych. Obrabiarki
produkcji TOCk-AUTOMATYKA spełniają najwyższe oczekiwania operatorów CNC, programistów CNC, technologów CNC dotyczące
zarówno jakości maszyn oraz procesów możliwych do zaprojektowania przy wykorzystaniu obrabiarek firmy TOCK-AUTOMATYKA.
Producent obrabiarek TOCk-AUTOMATYKA stworzył ofertę obejmującą: : tokarkę CNC TOCK HTC-4000 , frezarkę TOCK VMC-2000,
tokarkę CNC z narzędziami napędzanymi TOCK HTC-5000. Obrabiarki firmy TOCK-AUTOMATYKA wykonane zostały przy zastosowaniu
elementów konstrukcyjnych najwyższej jakości, posiadają systemy pomiaru bezpośredniego przemieszczeń liniowych i kątowych
renomowanych producentów TELA i AMO, wyposażone zostały w napędy serwo z Sinamics S120 i sterowania Sinumerik 828D/840D sl, a
producent zapewnia dodatkowo wsparcie wdrożenia zakupionych obrabiarek oraz uruchomienie pracowni CNC wraz z dedykowanym
programem szkoleniowym EXPERT CNC-FMS. Program szkoleniowy do obrabiarek szkoleniowych TOCk-AUTOMATYKA obejmuje
wszelkie możliwe aspekty wykorzystania obrabiarek w procesie produkcyjnym, a założenia programu szkoleniowego, opracowanego we
współpracy z firmą SIEMENS, pozwalają na osiągnięcie najwyższej efektywności kształcenia w standardach przemysłowych.
Kompleksowe wyposażenie pracowni CNC w obrabiarki szkoleniowe od TOCK-AUTOMATYKA gwarantuje stworzenie przystępnego i
bezpiecznego środowiska pracy przystosowanego do celów szkoleniowych. Firma TOCK-AUTOMATYKA oferuje zatem kompleksowe
rozwiązania w zakresie obróbki materiałów techniką CNC włącznie ze sprzedażą wszelkich podzespołów oraz części do obrabiarek tj.:
liniałów pomiarowych, zamienników liniałów pomiarowych, przetworników obrotowo-impulsowych: optoelektronicznych, indukcyjnych,
czujników magnetycznych obrotów, wyświetlaczy położenia, konwerterów SI/SV, konwerterów SV/SI, interpolatorów zewnętrznych, kabli
zasilających, kabli sygnałowych i wielu innych. Firma TOCK-AUTOMATYKA dzięki współpracy z największymi producentami systemów
pomiarowych do obrabiarek zapewnia swoim Klientom najkrótsze terminy dostaw zamówionych elementów, najkorzystniejsze ceny
podzespołów do obrabiarek oraz zapewnia fachowe doradztwo w zakresie rozwiązań technicznych stosowanych w obrabiarkach. Pełna
lista produktów dostępnych w ofercie firmy TOCK-AUTOMATYKA opublikowana została na stronie www.tock.pl oraz dostępna jest u
obsługi pod numerem 85 661 61 21


