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TYTUŁ: SZKOLENIOWE OBRABIARKI CNC PRACOWNIE CNC SYMULATOR

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 oferuje sprzedaż wyposażenia pracowni CNC dla szkół zawodowych i uczelni technicznych zapewniającego
najwyższą jakość i efektywność kształcenia zawodowego w standardach przemysłowych oraz kształcenia w podejściu edukacji 4.0 dla
przemysłu. Firma TOCk-AUTOMATYKA jest producentem szkoleniowych obrabiarek CNC, wyprodukowanych według najwyższych
standardów oraz zapewniających maksymalną użyteczność w celach szkoleniowych. Firma TOCK-AUTOMATYKA oferuje wyposażenie
standardowych pracowni CNC w polskie obrabiarki szkoleniowe własnej produkcji: tokarka CNC TOCK HTC-4000, frezarka TOCK VMC-
2000 oraz tokarka TOCK HTC-5000 z narzędziami napędzanymi, które można dodatkowo wyposażyć w roboty do automatyzacji procesów
obróbki oraz połączyć w pracownie edukacyjne oferujące inne poza CNC technologie wytwarzania: mocowanie przedmiotów na
frezarkach, podstawy robotyzacji procesów technologicznych, druk 3D, spawanie w rozszerzonej rzeczywistości z wykorzystaniem
symulatora spawarki SOLDAMATIC, urządzenia do pomiaru części maszyn, IoT, rozwiązania chmurowe. Firma TOCK-AUTOMATYKA
oferuje kompletne, kompleksowe wyposażenie pracowni szkoleniowych CNC, robotyki, druku 3D i spawania w nowoczesne maszyny,
urządzenia oraz rozwiązania edukacyjne zapewniające najwyższą jakość kształcenia, efektywność procesu szkoleniowego, bezpieczne i
kontrolowane środowisko do kształcenia zawodowego w standardach przemysłowych. Oferta wyposażenia pracowni CNC obejmuje także
pracownie hybrydowe, które umożliwiają połączenie procesu szkoleniowego w pracowni z nauką zdalną, dzięki pakietom domowej pracy
ucznia obejmującym m.in. laptop z komputerowym symulatorem graficznym 3D układów sterowania obrabiarek CNC oraz programem
CAD 2D, suwmiarka, materiały do ćwiczeń, gotowe części oraz zestawy przykładowych ćwiczeń. Hybrydowe pracownie szkoleniowe CNC
umożliwiają znacznie lepsze przygotowanie do zajęć praktycznych w pracowni, a tym samym poprawę efektywności kształcenia w
podejściu Edukacji 4.0 wykorzystującym innowacyjne metody kształcenia oraz rozwoju umiejętności dla Przemysłu 4.0. Firma TOCK-
AUTOMATYKA zapewnia kompleksową obsługę organizacji procesu szkoleniowego w zakresie CNC i robotyki, w tym dostawy
wyposażenia pracowni CNC w nowoczesne obrabiarki szkoleniowe: tokarka CNC, frezarka CNC, wyposażenia pracowni spawania w
wirtualną spawarkę szkoleniową SOLDAMATIC umożliwiającą spawanie przy użyciu wirtualnej rzeczywistości, szkolenie kadry
dydaktycznej, wsparcie techniczne oraz zapewnienie materiałów edukacyjnych, wytycznych, instrukcji i programów szkoleniowych
zapewniających najwyższą jakość kształcenia zawodowego. Szczegóły oferty edukacyjnej w zakresie CNC dla szkół i uczelni technicznych
dostępne są na firmowej stronie www.tock.pl lub telefonicznie pod numerem 85 661 61 21.


