
UC199

Expres
Siepraw 795
32-447 Siepraw
tel/fax 12 274 62 90
expres@expres.pl
www.expres.pl

®



SILCA - TWÓJ KLUCZOWY PARTNER

****

UC199
Elektroniczna, szybka, precyzyjna i niezawodna.

UC199 gwarantuje wysoką jakość kopiowania klucza, posiada również opcje
nacinania klucza z zastosowaniem korekty (w trybie samodzielnym) oraz
opcję kopiowania z kodu (w trybie PC Silca Key Program).

Idealnie pasuje do każdego miejsca pracy dzięki kompaktowym   wymiarom i
gwarantuje szybki czas nacinania, połączony z precyzyjnym kopiowaniem
kluczy. 

UC199

UC199 - elektroniczna, kompaktowa,
wysokiej jakości maszyna do dorabiania
kluczy domowych płaskich,
samochodowych jedno i dwustronnych
oraz kluczy krzyżowych.

Firma Silca, mająca na swoim koncie
ponad 250 modeli wyprodukowanych
maszyn, cieszy się ciągłym uznaniem
kluczykarzy i ślusarzy na całym świecie.

UC199 - prosta w obsłudze, gwarantuje
wysoką jakość nacinania kluczy dzięki
zastosowaniu innowacyjnych funkcji 
i technologii laserowej.

W pełni wygodna i innowacyjna UC199 gwarantuje:

 Najwyższą jakość dekodowania klucza za pomocą
elektronicznego czytnika optycznego

 Wysoką precyzję nacinania

 Kompaktowe wymiary i ergonomiczny kształt

 Wysokiej jakości frez z węglika (w zestawie)

 Dwa tryby pracy: samodzielny i przy użyciu PC 

 Szybki cykl nacinania klucza 
Kopiowanie z oryginału - możliwość jednoczesnego czytania
i nacinania klucza - czas około 20 sekund przy kluczu płaskim
5 zapadkowym.

 Pół-automatyczna funkcja kalibrowania szczęk

 Aktualizacje z sieci poprzez SKP (Silca Key Program)

 Automatyczny podajnik kluczy (opcjonalnie), nie wymaga
sprężonego powietrza

 Przyjazne oprogramowanie                                
Dzięki Silca Code Program, istnieje możliwość  
przechowywania danych. SCP posiada również wiele
przydatnych funkcji.

DODATKOWO 

Z UC199

przez 6 miesięcy program 

Silca Code Program 

ZA DARMO!

Dane techniczne

Silnik freza: Silnik jednofazowy, 1 prędkość

Zasilanie: 230V 50Hz 
Maksymalny pobór mocy: 2A  250W

Frez: Widia

Wymiary:
Szerokość: 396 mm (z pojem. na klucze: 458 mm) 
Głębokość: 543 mm 
Wysokość: 386 mm (z osłoną bezp. 590 mm)

Standardowa szczęka:
uniwersalna, 4 stronna szczęka dla kluczy
płaskich jedno i dwustronnych oraz krzyżowych

Masa:
43 Kg (przy standardowej szczęce)
50 Kg (z opcjonalnym podajnikiem)

* Klucze mogą być przymocowane tylko na 4-stronnej
szczęce, która jest w zestawie.

Funkcja używana do zużytych
kluczy w celu wyeliminowania
niedokładnych nacięć klucza oraz
ostrych krawędzi.

Regulacja szerokości

+

Regulacja głębokości
-

+
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Kopiowanie z korektą

UC199 został zaprojektowany 
i wyprodukowany zgodnie z europejskimi
normami CE.

UC199 - Zalety

Przyjazna 
w użyciu

Ergonomiczna
i kompaktowa

Wysoka precyzja
odczytu

Wysoka precyzja
nacinania

 Widiowy frez

Rodzaje zastosowania: 
Samodzielny lub za pomocą PC

Optyczny czytnik kluczy

uniwersalna 4 stronna szczęka
do kluczy płaskich jedno 
i dwustronnych oraz krzyżowych

Uniwersalna 4 stronna 
szczęka
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Szybki czas 
nacinania


