
Futura Edge



Zona mare de depozitare 
practică pe partea superioară 
a mașinii, face ca ustensilele 
necesare în utilizarea zilnică 
să fie ușor accesibile.

Conectivitate 
optimizată
Cele două porturi USB din 
spate ajuta ca tableta să fie 
întotdeauna încărcată chiar și 
în timpul încărcării tabelelor 
de cod personalizate.
ApaAparatul și tableta sunt 
conectate prin Wi-Fi, oferind 
o conexiune stabilă chiar și la 
o distanță de câțiva metri.

Luminile LED care își schimbă 
culoarea, vă ajuta să vedeți 
imediat starea procesului în 
care se află.

Controlul imediat al
procesului

O lungă tradiție de 
calitate
Futura Edge este un produs, 
parte a lungii tradiții a compa-
niei Silca de a produce mașini 
de tăiat chei inovatoare, fia-
bile și ușor de utilizat. 
Acesta vine cu o garanție 
globală de 2 ani pentru 
clienți.

Tableta cu ecran tactil de 10 
inchi controlează aparatul,
vă îndrumă pas cu pas prin vă îndrumă pas cu pas prin 
toate operațiile de tăiere ale 
cheii. Tableta integrează prin-
cipalele funcții și date ale 
companiei Silca Software, in-
clusiv o gamă largă de carduri 
de date și tabele de coduri. 
Software-ul oferă, de aseme-
nea, sfaturi despre cel mai 
potrivit instrument de utilizat.

Stație de lucru practică 
și ergonomică
Mașina are un suport patentat 
pentru tablete, care îi permite 
să fie poziționat pe partea su-
perioară a mașinii sau pe 
bancul de lucru.
ZZona de lucru generoasă este 
ușor accesibilă și este întot-
deauna curată datorită 
sistemului de colectare a 
deșeurilor de sub stația de 
tăiere a cheilor.
Ecranul de protecție vertical 
care alunecă în interiorul cor-
pului mașinii face această 
mașină foarte compactă și 
ușor de transportat.

Clema cu patru laturi are un 
mâner ergonomic și un 
sistem de rotație rapidă, 
precisă, care este patentat 
de către Silca, facilitând in-
stalarea unei game largi de 
chei. Clema este placată cu 
nichel pentru o nichel pentru o rezistență 
mai bună la uzură.

www.masinicopiatchei.ro
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Freză prismatică : 01F, in HSS (high speed steel)

Viteza de tăiere: 1500 rotații pe minut

Clema: 01V, detașabil, cu 4 laturi universale

Mișcările: pe 2 axe (cu bucșe speciale) acționate 
de motoare în trepte (pe niște ghidaje cu role ) 

Axele rulăriilor: Axa X: 30 mm, axa Y: 50 mm

Dimensiuni: lățime: 318 mm, adâncime: 413 
mm, înălțime cu tabletă și suport: 522 mm (fără 
tabletă și suport: 340 mm)

Greutate: 16 kg
Clemă cu
4 laturi

Date tehnice
Alimentare: Aparat: 24V d.c.- 5,5 Amp. -
130W; Alimentator: 90 / 264V a.c. - 50 / 60Hz -
220 W MEANWELL GST220A24-R7B

Motorul de tăiere: 24 V dc.c.

Tabletă
integrată

Software ușor 
de utilizat

Compact și 
ușor

Stație de lucru 
ergonomică

Conectivitate 
optimizată

Futura Edge a fost proiectată și 
fabricată în conformitate cu 
standardele europene 

Proceduri ghidate de 
software

Tăiere optimizata a 
cheilor
Cele două laturi ale clemei 
dedicate cheilor pentru auto-
vehicule ajută ca și cheile 
uzate să fie ușor decodate. 
Toate cheile auto și cele 
rezidențiale sunt tăiate 
într-un singur ciclu.

Clemă cu patru laturi

Futura Edge este dotat cu un 
cititor de chei cu laser bre-
vetat, care vă permite să du-
plicați din original o cheie 
plana fără a fi nevoie să 
căutați în prealabil  cardul de 
tăiere

Cititor laser brevetat

Cititor laser brevetat pentru 
copierea taierilor de la original

Stație de lucru practică cu zonă 
de accesorii deasupra

Oprire in varf, a 4-a pozitie pentru 
cheile care necesita acest lucru

Futura Edge este masina electronică
de tăiat chei pentru duplicarea cheilor 
plane rezidențiale, autovehicule și
chei cruciforme.

Futura Edge este o mașină electronică pentru copierea cheilor de pe original sau duplicarea 
acestora prin coduri directe sau indirecte.
Mașina poate să copieze chei rezidențiale, chei pentru autovehicule și chei cruciforme.
Futura Edge este soluția potrivită pentru tăietorii de chei specializati în domeniul rezidențial 
și auto cu dublă tăiere.
Instructiunile primite de la sInstructiunile primite de la software fac ca munca să fie una ușoară chiar și pentru cei ce nu 
au experiență în domeniu, în timp ce dimensiunile reduse și designul compact o fac potrivită 
pentru magazine mici și camioane.

Mașina electronică pentru tăiat chei plane și cruciforme


