OFERTE MASINI SILCA
1. MASINA COPIAT CHEI CHEI PLANE
SI CRUCIFROME – FLASH008

2. MASINA COPIAT CHEI PLANE PLANE,
CHEI CRUCIFORME - SPEED

Menghina 4 laturi
Menghina 4 laturi
Usoara si compacta, perfecta pentru magazinele mici Ajuta la taierea cheilor pentru cilindru, vehicule si chei
si pentru utilizare mobila
cruciforme
Miscari fine de taiere a cheilor
Distanta inter-axiala de 128 mm pentru
Cheile auto cu cap plastic mai lungi
Calibrarea optimizata
Bacuri cu 4 fete placate cu Nickel, cu manere
ergonomice
Freza invelita in Al Sn pentru o
viata mai lunga
Comutator de siguranta off-on

Calibrarea perfecta a adancimii masinii multumita
palpatorului cu surub de reglare controlata.
Bacurile rotative cu patru fete permit masinii sa
reproduca un mare numar de chei si permit
blocarea ambelor chei pe spate si pe partea
laterala a profilului.

Perie incorporata din tinex

Lampa inclusa
Perie incorporata din tinex
Tavita colectare span

Pret lista: 640 EUR + TVA
Pret oferta: 520 EUR + TVA

Pret lista: 1275 EUR + TVA
Pret oferta: 1075 EUR + TVA

3. MASINA COPIAT CHEI PLANE,
CRUCIFORME - REKORD

4. MASINA COPIAT CHEI PLANE PLANE,
CHEI CRUCIFORME – BRAVO
PROFESSIONAL II

Menghina 4 laturi
Ajuta la taierea cheilor pentru cilindru, vehicule si
chei cruciforme
Mișcări precise ale căruciorului: Pârghia din partea
stângă asigură schimbări precise fără joc, în timp ce
bucșele DU® auto-lubrifiante asigură mișcări netede
ale carului. Căruciorul este eliberat cu ajutorul unui
buton sub maneta frontală ergonomică. În versiunea
Rekord S a mașinii apăsând acest buton pornește
motorul de tăiere.

Lampa cu led inclusa
Perie incorporate din tinex
Tavita colectare span
Tavita pentru accesorii si chei

Menghina 4 laturi
Ajută la tăiaerea cheilor pentru cilindru de casă, auto,
chei cruciforme si cutii poștale.
Caracteristicile profesionale Bravo Professional oferă
o mișcare ușoară și stabilă a bacurilor. Structura de
lungă durată: Bucșele axului carului aplică o
tehnologie utilizată în industria automobilelor și sunt
acoperite cu uleiuri speciale care garantează o mai
bună alunecare și rezistență la uzură. Sistemul de
îndepărtare a prafului împiedică pătrunderea așchiilor
de metal în timp ce taie o durată de viață mai lungă și
rezultate mai precise ale tăierii.
Mașina este echipată cu un punct mecanic de
urmărire cu piuliță de reglare micrometrică (+/- 0,05
mm) pentru o tăiere precisă a cheii.
Bacurile cu patru laturi adaptează o gamă largă de
chei și dispun de un sistem ușor de rotit pentru o
ajustare rapidă a sculei. Sistemul de prindere
dinamometric patentat cu butoane de comandă
controlate asigură o închidere perfectă a cheii.
Mânerul este echilibrat și securizat pentru a evita
deteriorarea cheii și a bacurilor datorită presiunii
greșite sau excesive.
Lampa cu led inclusa
Perie incorporate Tinex
Tavita colectare span
Tavita pentru accesorii si chei

Pret lista: 1702 EUR + TVA
Pret oferta: 1460 EUR + TVA

Pret lista: 2472 EUR + TVA
Pret oferta: 2100 EUR + TVA

Rekord este echipat cu un punct mecanic de
urmărire cu piuliță de reglare micrometrică pentru
o calibrare ușoară și rezultate de calitate a tăierii.
Bacuri cu patru laturi: au mânere anatomice cu
sistem de rulmenți pentru fixarea perfectă a cheii
fără a deteriora bacul.

5. MASINA COPIAT CHEI MIXTA – CHEI
PLANE, CRUCIFORME CHEI BARBA
SIMPLA SI DUBLA, CHEI ABUS SI ABLOY DUO

6. MASINA COPIAT CHEI SPECIALE
(AMPRENTA SI LASER) – SWIFT PLUS

Menghina 4 laturi
Ajută la tăiera cheilor pentru cilindru, vehicule şi chei Masina mecanica Swift Plus este o masina copiat chei
cruciforme, chei tip barba (1 sau 2 aripi), chei pentru amprentam, laser si tubulare. Usor de utilizat, usoara
cutii poştale şi chei speciale tip Abus şi Abloy.
si compacta, dar extrema de versatila, datorită
diverselor sale accesorii optionale
Masina este echipata cu un punct de
Un suport dublu face posibilă multiplicarea cheilor
tractiune si cu un inel ajustabil pentru o
plane pentru cilindri și auto, chei cruciforme, cu
calibrare perfecta a chielor amprenta.
barbă și barba-dublă și pentru cutii poștale.
Acestea asigura calitatea unei copieri cu
un rezultat identic cu cheia.
Bacul special proiectat pentru chei barbă și barbaCaruciorul de prindere a bacurilor are o miscare lina
dublă este folosit nu numai pentru a copia un
si fara joc pentru o taiere de precizie si fara erori.
număr mare de aceste tipuri de chei, ci de
Frezele sunt placate cu TiN pentru o rezistenta mai
asemenea pentru copierea tipurilor de chei
buna iar motorul are o viata mai lunga in comparatie
speciale, cum ar fi Abus® și Abloy® fără să fie
cu celelate masini din aceeasi categorie aflate la
necesară utilizarea de accesorii.
vanzare. Butonul principal de pronire si oprire al
masinii este magnetic -termal ceea ce oferta o oprire
rapida si sigura a frezei atunci cand exista o
intrerupere a curentului si revenire.
Mișcări: pe trei axe prin tije și bucșe

Lampa inclusa

Accesorii standard:
Pt. copierea cheilor amprenta – freza
FE01 si palator TE01
Pt. copierea cheilor laser – freza FE04 si
palpator TE04
Adaptor pt cheile laser (Mercedes –
HU64)
Lampa inclusa

Perie incorporate din tinex
Tavita colectare span
Tavita pentru accesorii si chei

Perie incorporate din tinex
Tavita colectare span
Tavita pentru accesorii si chei

Pret lista: 1832 EUR + TVA
Pret oferta: 1532 EUR + TVA

Pret lista: 940 EUR + TVA
Pret oferta: 850 EUR + TVA

7. MASIN ADE COPIAT CHEI SPECIALE
(CHEI AMPRENTA SI LASER) – TWISTER II

8. MASINA COPIAT CHEI SPECIALE
(AMPRENTA, LASER SI FICHET) –
MATRIX ONE

Twister II este o mașină de tăiat chei amprenta si
laser, atat chei pt cilindru cat si auto, ușor de utilizat,
care furnizează copii exacte și consistente de chei
amprenta, laser și Fichet®. Mașina oferă o gamă largă
de accesorii opționale pentru a-și extinde capacitățile
in vederea copierii cheilor tubulare (adaptor optional)
și pt o gamă largă de chei pentru autovehicule.

Cu Matrix One o sa puteti copia cu cu precizie si
usurinta o gama larga de chei Lser si amprenta, fara
sa fie necesare accesoriile optionale. Cheile auto cu
lama ingusta si cheile tip Fichet pot fi copiate cu
dispozitive optionale specifice Silca.
Display inovator ce usureaza calibrarea electronica a
masinii.

Twister II dispune de o soluție de reparare optimizată
și economică pentru înlocuirea bacurilor uzate
datorită fălcilor înlocuibile ale bacului de pe partea de
tăiere a mașinii.

Matrix One este caracterizata prin calibrarea
electromecanica, precizia milimetrica din adancimile
de adaptare si prin palpatorul cu o camera cu arc
pentru a usura operatiunile.

Accesorii standard:
Pt. copierea cheilor amprenta – freza
FE01 si palator TE01
Pt. copierea cheilor laser – freza FE04 si
palpator TE04
Lampa cu led inclusa
Tavita colectare span
Tavita pentru accesorii si chei

Accesorii standard:
Pt. copierea cheilor amprenta – freza F1
si palator T1
Pt. copierea cheilor laser – freza F4 si
palpator T4
Lampa cu led inclusa
Tavita colectare span
Tavita pentru accesorii si chei

Pret lista: 1458 EUR + TVA
Pret oferta: 1210 EUR + TVA

Pret lista: 2592 EUR + TVA
Pret oferta: 2250 EUR + TVA

9. MASIN ADE COPIAT CHEI SPECIALE
(CHEI AMPRENTA SI LASER) – MATRIX
PRO S

10. MASINA COPIAT CHEI BARBA
– OMNIA

Matrix Pro este o maşină de copiat chei, care oferă
performanţe optime de calitate şi de precizie în
copierea cheilor tip amprentă, cheilor tip laser şi
cheilor tubulare.
Matrix Pro S dispune de un bac fix cu patru poziții
diferite pentru a instala cu ușurință o gamă largă de
chei: chei amprenta (de asemenea tip Abus®,
Bricard®, Cisa®), chei laser (de asemenea, tip HU66 și
Mercedes® HU64), cheile tubulare.

Omnia este noua masina profesionala de Copiat Chei
de la Silca pentru cheile tip barba, barba dubla,
masculine, feminine si tip pompa. Freza inovatoare
cu invelis de staniu, palpator cu arc, cu sistem de
eliberare rapida, iluminare cu led, buton de oprire
automat pentru motorul frezei.

Matrix Pro S este prevăzut cu un sistem de schimbare
rapidă a sculei de deblocare pentru a facilita
configurarea mașinii. Frezele și palpatoarele pot fi
identificate cu ușurință datorită gulerelor din plastic
colorate, respectiv roșu și negru, cu numele
instrumentului gravat. Această soluție brevetată este

Miscari precise , iluminare
Noua freza cu un nou design, invelita, consolidata
lateral
Cheia pompa in axe cu freza
Nou palpator cu sistem de eliberare rapida si reglare
usoara.
Schimbarea folosirii masinii pentru mana stanga

exclusivă pentru Silca și ajută imediat la recunoașterea
instrumentului de care aveți nevoie pentru a instala.
Ergonomic și confortabil de utilizat: pârghia axei
verticale Z are un buton care vă permite să coborâți
palpatorul / freza. De asemenea, integrează funcțiile
de pornire automată a motorului de tăiere și blocului
axei Z. Această soluție asigură o mai mare siguranță
pentru operator și permite o utilizare mai rapidă și
mai eficientă. Manerele și pârghiile au un design
ergonomic și o acoperire hipoalergenică. Bara de
rulare vă permite să vă odihniți mâna stângă în timp
ce schimbați pârghia de transport pentru un control
mai bun al căruciorului și mișcări mai ușoare.
Led-uri cu senzor de proximitate: led-urile au un
senzor de proximitate care le pornește și le oprește
automat pentru o iluminare ideală a stației de lucru.

Vizibilitate clara multumita ariei de lucru inclinata si
cea mai apropiata pozitie intre bacul pt decodare si
bacul de taiere.
Fara limite in lungimea lamei multumita pozitiei
diferitelor inaltimi ale bacurilor in pozitie vertical.
Pozitionarea sigura a cheii de tip feminin cu barba
pozitionand cu blaturi (nu este necesar un dispozitiv
suplimentar)

Accesorii standard:
Pt. copierea cheilor amprenta – freza F1
si palator T1;
Pt. copierea cheilor laser – freza F22 si
palpator T22;
Adaptor M pt cheile Mercedes HU64
Lampa cu led inclusa
Tavita colectare span
Tavita pentru accesorii si chei

Accesorii standard:
Otel Super Rapid (HSS) acoprit cu staniu

Pret lista: 3499 EUR + TVA
Pret oferta: 2940 EUR + TVA

Pret lista: 3428 EUR + TVA
Pret oferta: 2756 EUR + TVA

Lampa cu led inclusa
Tavita colectare span
Tavita pentru accesorii si chei

11. MASINA COPIAT CHEI BARBA – FAST
BIT II

Palpator micrometric cu arc.
-Bacuri rotative cu 3 laturi cu mecanism de
calibrare.
-Manere si manete ergonomice
-Dimensiuni compacte si design curat
-Accesoriile optionale permit imbunatatirea
permanenta a gamei
cheilor care pot fi taiate,
inclusiv a cheilor cu taieri verticale
-Copiaza fluture , cadorine , Abloy si Abus patrat
Lampa inclusa
Freza din HSS rapid
Tavita colectare span

Pret lista: 1020 EUR + TVA
Pret oferta: 850 EUR + TVA

13. MASINA ELECTRONICA DE COPIAT
TOATE TIPURILE DE CHEI AUTO (PLANE,
LASER, FORD, SIMPLEX) – FUTURA PRO
AUTOMOTIVE

Futura Pro Automotive este mașina electronica de
copiat chei auto pentru toate tipurile de chei pentru
autovehicule, inclusiv chei plane auto, laser, Ford® și
Simplex®.
Futura Pro Automotive este unica în a avea două stații
de tăiere, astfel încât cheile plane auto și cheile auto i
laser pot fi tăiate folosind o singură mașină. Mașina
este echipată cu un set de accesorii pentru a copia
chei speciale, cum ar fi cheile Huf®, Witte®, BMW®,
Simplex®, Ford® și Mercedes®.

14. MASINA ELECTRONICA DE COPIAT
CHEI PLANE, CRUCIFORME,
AMPRENTA, LASER SI TUBULARE
KOT FUTURA PRO AUTOMOTIVE

Kit Futura Pro Automotive este o mașină electronică
pentru copierea tuturor tipurilor de chei plane
rezidențiale, auto plane, amprenta si auto laser.
Kit Futura Pro Automotive este o staie duala unica
atat pt copierea cheilor plane , amprenta, cruciforme
si laser. Designul mărcii sale comerciale, amprenta
mică și tableta integrată au transformat-o in solutia
cea mai bine vanduta masina electronica lacatusilor
sau taietorilor de chei ce ofera servicii door to door,

service-uri auto, care doresc să intre într-o afacere
rentabila a cheilor auto si a altor chei.
Mașina este echipată cu un set de accesorii pentru a
copia chei speciale, cum ar fi cheile Huf®, Witte®,
BMW®, Simplex®, Ford® și Mercedes®.

Futura Pro Automotive este controlată de o tabletă
tactilă de 10 "detașabilă, care ghidează utilizatorul pas
cu pas în toate operațiile de tăiere (de exemplu,
alegerea mărcii, modelului și anului vehiculului,
alegerea frezei de taiere, partea bacului, etc.). Tableta
integrează funcțiile principale ale software-ului Silca
detinand o baza de date de cheie auto care acoperă
peste 90% din modelele de vehicule disponibile în
prezent la nivel mondial. Software-ul oferă o gamă
largă de carduri de date și tabele de coduri.
Luminile LED de schimbare a culorii ajută tăietorul să
vadă imediat starea procesului:
- alb: mașina este gata de a continua;
- galben: mașina taie o cheie;
- verde: tăierea cheii este completă.
Futura Pro Automotive oferă cicluri de tăiere mai
rapide datorită motoarelor care oferă până la trei ori
mai multă putere și cu tăieri care ating viteze de 1585
rpm pentru cheile auto plane și 12100 rpm pentru
cheile cu laser. Noua tableta, împreună cu elementele
electronice îmbunătățite, oferă atât timpi de răspuns
mai rapizi, cât și o îmbunătățire completă a
performanței mașinii.
Hardware îmbunătățit și conectivitate cu 2 porturi
USB: toate șuruburile expuse sunt realizate din oțel
inoxidabil pentru o rezistență mai mare la uzură și o
durată de viață mai mare. Mașina este echipată cu 2
porturi USB în spate: unul pentru încărcătorul de
tablete și unul pentru conexiunea de tethering, astfel
încât Futura Pro Automotive și tableta rămân
conectate și funcționale chiar și atunci când
conexiunea Wi-Fi este pierdută sau instabilă. Cel de-al
doilea port USB poate fi de asemenea utilizat pentru a
conecta unitatea flash USB furnizată împreună cu
Futura Pro Automotive pentru a importa tabele de
coduri sau actualizări de software ale mașinii.

Gama largă de accesorii opționale crește și mai mult
capacitățile de tăiere ale mașinii.
Luminile LED de schimbare a culorii ajută tăietorul să
vadă imediat starea procesului:
- alb: mașina este gata de a continua;
- galben: mașina taie o cheie;
- verde: tăierea cheii este completă.
Futura Pro Automotive oferă cicluri de tăiere mai
rapide datorită motoarelor care oferă până la trei ori
mai multă putere și cu tăieri care ating viteze de
1585 rpm pentru cheile auto plane și 12100 rpm
pentru cheile cu laser. Noua tableta, împreună cu
elementele îmbunătățite, oferă atât timpi de
răspuns mai rapizi, cât și o îmbunătățire completă a
performanței mașinii.
Kit Futura Pro Automotive este controlată de o
tabletă tactilă de 10 "detașabilă, care ghidează
utilizatorul pas cu pas în toate operațiile de tăiere.
Hardware îmbunătățit și conectivitate cu 2 porturi
USB: toate șuruburile expuse sunt realizate din oțel
inoxidabil pentru o rezistență mai mare la uzură și o
durată de viață mai mare. Mașina este echipată cu 2
porturi USB în spate: unul pentru încărcătorul de
tablete și unul pentru conexiunea de tethering,
astfel încât Kit Futura Pro Automotive și tableta
rămân conectate și funcționale chiar și atunci când
conexiunea Wi-Fi este pierdută sau instabilă. Cel deal doilea port USB poate fi de asemenea utilizat
pentru a conecta unitatea flash USB furnizată
împreună cu Futura Pro Automotive pentru a
importa tabele de coduri sau actualizări de software
ale mașinii.
Mașina este echipată cu 2 porturi USB în spate: unul
pentru încărcătorul de tablete și unul pentru
conexiunea de tethering, astfel încât Futura Pro
Automotive și tableta rămân conectate și funcționale
chiar și atunci când conexiunea Wi-Fi este pierdută
sau instabilă. Cel de-al doilea port USB poate fi de
asemenea utilizat pentru a conecta unitatea flash
USB furnizată împreună cu Futura Pro Automotive

pentru a importa tabele de coduri sau actualizări de
software ale mașinii.
Funcția și stilul Kit Futura Pro Automotive are un
aspect calitativ și distinctiv și a fost proiectata pentru
a vă face munca mai confortabilă și practică, datorită
zonei largi a accesoriilor de pe partea superioară a
mașinii, suportului de tăiere din spatele stației de
tăiere cu cheie, și tava detașabilă din spatele zonei
de lucru.
Statia de tăiere pentru cheile plane si cruciforme Copiaza după cod și copiaza după original
- Decodarea se face prin cititorul optic.
- Copiaza după funcția originală.
- Freza rezistenta.
- Calibrarea ghidată a stației de tăiere.
- Bacuri cu patru laturi cu soluție rapidă de rotire.
- Mâner ergonomic de prindere pentru a strânge
bine cheia, în siguranță.
- Toate cheile auto și cele rezidențiale tăiate într-un
singur ciclu.
Stație de tăiere pentru cheile laser și amprenta
- Decodarea prin contact electric.
- Scoateți punctul de urmărire.
- Bacurile cu fălcile ușor de schimbat,
interschimbabile înseamnă utilizarea mai eficientă a
accesoriilor și o instalare mai rapidă.
- Bacul este compatibil cu bacurile folosite pe Futura,
Futura Pro și Triax Pro.
- calibrarea automată a decodorului și a stației de
tăiere.

Accesorii standard:
Freza pt cheile laser: 01LW, in carbon,
acoperita cu AlCrN;
02LW, in carbon, acoperita cu AlCrN.
Bacuri pt cheile auto plane : 01V,
interschimbabil, cu 4 fete universale;
B6, adaptor pt cheile Simplex®;
Bacuri pt cheile auto laser: 01R,
interschimbabil cu alte bacuri (01J, 02J,
04J and 19J) - 03R - bacuri pt cheile tip
Ford, grupul VAG, Mercedes

Accesorii standard:
Bacul 03R pentru chei Ford®,
Adaptorul B6 pentru chei Simplex®,
Bacul 04J pentru cheile BMW® și Mercedes®,
Bacul 19J pentru cheile Audi®, Ford® și Volvo®,
Bacurile 56J și 57J pentru cheile VAG®,
Freze: 01D, in HSS otel super rapid (pt cheile
amprenta); 01LW, 02LW si 06LW, in metal dur (pt
cheile laser); 01F, in HSS otel super rapid – pt cheile
plane
Tableta are un suport patentat care îi permite să fie
poziționat pe partea superioară a mașinii sau pe
bancul de lucru
Echipamente auto

Tavita colectare span
Tavita pentru accesorii si chei

Tavita colectare span
Tavita pentru accesorii si chei

Pret lista: 9900 EUR + TVA
Pret oferta: 7904 EUR + TVA

Pret lista: 11500 EUR + TVA
Pret oferta: 9184 EUR + TVA

15. MASINA ELECTRONICA DE COPIAT
CHEI PLANE – FUTURA PRO EDGE

Mașina electronică pentru chei plane și cruciforme,
Futura Edge este mașina electronică pentru copierea
de pe original și duplicarea prin chei rezidențiale și
autovehicule cu coduri directe si indirecte. Mașina
copiaza și cheile cruciforme.
Cititorul cu laser a profilului cheii Futura Edge este un
cititor brevetat ce permite duplicarea cheii originale
fara a mai fi nevoie sa cautati cardul de tăiere
relevant.
Bacul cu patru laturi are un mâner ergonomic și un
sistem de rotație rapid și precis, patentat și unic
pentru Silca, facilitând instalarea unei game largi de
chei. Bacul este placat cu nichel pentru o rezistență
mai bună la uzură.
Cele două laturi ale bacului dedicat cheilor auto plane
permit o usoara decodare a cheilor uzate. Toate cheile
auto și cele mai multe chei plane sunt tăiate într-un
singur ciclu.

16. MASINA ELECTRONICA DE COPIAT
CHEI AMPRENTA, LASER SI TUBULARE
FUTURA PRO ONE

Futura Pro One este o mașină electronica de tăiat cu
tableta integrată pentru copierea tuturor tipurilor de
chei laser și amprenta .AlCrN
Proiectata pentru a minimiza dimensiunile,
maximizând ușurința utilizării, Futura Pro One oferă
procedee de tăiere a cheilor complet orientate și
dimensiuni compacte, fiind astfel o masina ideala
pentru tăietori de chei și lăcătuși care oferă servicii
de reparații și instalare la domiciliu care necesita o
mașină ușoară. Acum, chiar mai repede decât
înainte, Futura Pro One se evidențiază pentru
calitatea taierii cheilor, pentru amprenta sa mică și
pentru accesul la cea mai largă bază de date a
cheilor de pe piata prin intermediul tabletei
integrate.
Stație de tăiere optimizată și flexibilă: Futura Pro
One dispune de o stație de tăiere optimizată pentru
duplicarea tuturor tipurilor de chei laser si
amprenta. Soluția în formă de coadă de porumbel
înseamnă că bacurile , adaptoarele și accesoriile pot

fi montate rapid și ușor pentru a copia, printre
altele, cheile tubulare, Kaba® ExperT și Ford®.
Gama largă de accesorii opționale crește și mai mult
capacitățile de tăiere ale mașinii.
Luminile LED de schimbare a culorii ajută tăietorul să
vadă imediat starea procesului:
- alb: mașina este gata de a continua;
- galben: mașina taie o cheie;
- verde: tăierea cheii este completă.
Futura Pro One oferă cicluri de tăiere mai rapide
datorită motoarelor care oferă până la trei ori mai
multă putere și cu tăieri care ating viteze de 12100
rpm pentru cheile auto laser si amprenta.
Futura Pro Automotive este controlată de o tabletă
tactilă de 10 "detașabilă, care ghidează utilizatorul
pas cu pas în toate operațiile de tăiere.
Hardware îmbunătățit și conectivitate cu 2 porturi
USB: toate șuruburile expuse sunt realizate din oțel
inoxidabil pentru o rezistență mai mare la uzură și o
durată de viață mai mare. Mașina este echipată cu 2
porturi USB în spate: unul pentru încărcătorul de
tablete și unul pentru conexiunea de tethering,
astfel încât Futura Pro One și tableta rămân
conectate și funcționale chiar și atunci când
conexiunea Wi-Fi este pierdută sau instabilă. Cel deal doilea port USB poate fi de asemenea utilizat
pentru a conecta unitatea flash USB furnizată
împreună cu Futura Pro Automotive pentru a
importa tabele de coduri sau actualizări de software
ale mașinii.
Luminile LED de schimbare a culorii ajută tăietorul să
vadă imediat starea procesului:
- alb: mașina este gata de a continua;
- galben: mașina taie o cheie;
- verde: tăierea cheii este completă.
Accesorii standard:
Freza: 01F, in HSS (otel super rapid)
Bacuri: 01V, interschimbabil, cu 4 fete
universale;

Tavita colectare span
Tavita pentru accesorii si chei

Luminile LED de schimbare a culorii ajută tăietorul să
vadă imediat starea procesului:
- alb: mașina este gata de a continua;
- galben: mașina taie o cheie;
- verde: tăierea cheii este completă.
Accesorii standard:
Freza pt cheile laser: 01LW, in carbon,
acoperita cu AlCrN;
Freza pt cheile amprenta: 01D, in HSS
otel super rapid
Bacuri: 01R, schimbator si
interschimbabil cu alte bacuri (01J si
02J)
Tavita colectare span
Tavita pentru accesorii si chei

Pret lista: 4680 EUR + TVA
Pret oferta: 3640 EUR + TVA

Pret lista: 8100 EUR + TVA
Pret oferta: 6300 EUR + TVA

OFERTA ESTE VALABILA PE PERIOADA 28.01-28.02.2019.
MASINILE SE COMANDA CU PLATA 100% AVANS.
OFERTA NU ESTE VALABILA PT PROIECTELE START UP NATION.
FACTURAREA SE FACE LA CURSUL BANCII TRANSILVANIA DE VANZARE DIN ZIUA
FACTURARII.

