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TYTUŁ: WYPOSAŻENIE PRACOWNI CNC OBRABIARKI SZKOLENIOWE

CENA: 100,00 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 narzędzia kształcenia zawodowego w standardach przemysłowych w zakresie CNC, robotyki,
cobotyki, druku 3D, spawania w rozszerzonej rzeczywistości przy użyciu symulatora spawania SOLDAMATIC hiszpańskiej firmy Seabery.
Firma TOCK-AUTOMATYKA zapewnia kompleksowe wyposażenie pracowni edukacyjnych CNC i robotyki w niezbędne narzędzia tj.
lekkie obrabiarki szkoleniowe, stanowiska spawania w rozszerzonej rzeczywistości AR SOLDAMATIC, zrobotyzowane stanowiska
szkoleniowe. Firma TOCK-AUTOMATYKA zapewnia narzędzia, wyposażenie pracowni CNC, program szkoleniowy EXPERT CNC
opracowany we współpracy z firmą Siemens. Programy edukacyjne dla pracowni CNC i robotyki opracowane przez firmę TOCK-
AUTOMATYKA umożliwiają poprawę efektywności kształcenia, jakości kształcenia oraz możliwości wykorzystania innowacyjnych
rozwiązań szkoleniowych w nowoczesnych pracowniach CNC i robotyki pozwalających na kształcenie na wszystkich poziomach. Firma
TOCK-AUTOMATYKA oferuje kompletne pracownie EXPERT CNC standardowe pozwalające na toczenie i frezowanie oraz CAD/CAM,
hybrydowe pracownie CNC umożliwiające pracę kursanta poza pracownią oraz pracownie Industry 4.0 zapewniające możliwości
kształcenia w obszarze: robotyka, druk 3D, spawanie AR na symulatorze SOLDAMATIC, IoT (internet rzeczy), rozwiązania chmurowe,
pomiary części maszyn, mocowania przedmiotów obrabianych na frezarkach i podstaw robotyzacji procesów technologicznych. Firma
TOCK-AUTOMATYKA zapewnia możliwość wyboru poziomu kształcenia, poziomu wyposażenia pracowni oraz dostosowania formy
szkolenia do potrzeb oraz możliwości uczelni technicznych, zakładów, przedsiębiorstw.
Działalność edukacyjna prowadzona przez firmę TOCK-AUTOMATYKA stwarza nieograniczone możliwości stworzenia przestrzeni
szkoleniowej w dowolnej formie, z wyposażeniem pracowni CNC w nowoczesne narzędzia: obrabiarki, roboty, zrobotyzowane stanowiska
spawalnicze SOLDAMATIC, pracownie spawalnicze w rozszerzonej rzeczywistości pozwalające na efektywniejsze kształcenie oraz
poprawę bezpieczeństwa w trakcie procesu szkoleniowego. Firma TOCK-AUTOMATYKA zapewnia kompleksową obsługę organizacji
procesu szkoleniowego w zakresie CNC i robotyki, w tym dostawy wyposażenia, szkolenie kadry, wsparcie techniczne oraz opracowanie
materiałów edukacyjnych. Szczegóły oferty szkoleniowej oraz możliwości współpracy z firmą Tock-Automatyka dostępne są na firmowej
stronie internetowej www.tock.pl lub pod numerem 601 387 678


