Matrix Pro
Innowacyjny Design. Precyzja.

Matrix Pro jest najlepszą w historii mechaniczną maszyną
do cięcia kluczy nawiercanych i laserowych.
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Odchylana szczęka (0° +/- 45°) z czterema miejscami na mocowanie klucza

MATRIX PRO
Matrix Pro jest maszyną do dorabiania
kluczy, która zapewnia doskonałą
wydajność, jakość i dokładność
w kopiowaniu kluczy nawiercanych
zwykłych, pod kątem, laserowych, Fichet®
oraz kluczy rurkowych.

Szczęki

Bezpieczeństwo

Odchylana szczęka
(0° +/-45°) z czterema
miejscami na mocowanie
klucza dedykowana pod

Silnik aktywuje frez
automatycznie przez
mikroprzełącznik umieszczony
na osi Z, dla większego
bezpieczeństwa operatora oraz
szybkości i wydajności pracy.

zamocowanie różnych
typów kluczy bez potrzeby
dodatkowych przystawek
(Abus®, Bri-card®, Cisa®,
Fichet® również HU66).
Frezy

Nowy frez HSS-innowacyjna
konstrukcja.Kolorowy,
plastikowy kołnierz w celu

Osłona
Szeroka osłona bezpieczeństwa

zaprojektowana tak, aby
zapewnić maksymalną
ochronę.

Pojemny, wysuwany schowek

łatwiejszej identyfikacji freza (opatentowany).


Kalibracja
Elektroniczny system
kalibracji.
Innowacyjna klawiatura/
wyświetlacz - w celu

ułatwienia operacji
kalibracji.

Łatwo dostępna przestrzeń
na akcesoria i klucze.

Zabezpieczenie freza
przez zwolnienie
mechanizmu
Innowacyjny system
zabezpieczający, zwalnia
mechanizm w celu
oszczędności czasu.

Matrix Pro został zaprojektowany
i wyprodukowany zgodnie z europejskimi
normami CE.

Dźwignia

Akcesoria w zestawie

Dźwignia jest komfortowa dla
lewej ręki - zapewnia
operatorowi idealne warunki
pracy.

(*)Fichet® - typ klucza, który jest
cięty za pomocą specjalnego
adaptera dołączonego
z maszyną

Oświetlenie
Diody LED z automatycznym
systemem włączania/
wyłączania, aktywujące się

Dane techniczne
Zasilanie:

Szeroka osłona bezpieczeństwa

Pojemnik na akcesoria
Pojemny, wysuwany
schowek na akcesoria,
zamontowany w idealnym
miejscu.

poprzez czujnik ruchu
(opatentowane).

230V 50/60Hz

Silnik freza:

Jednofazowy, 1 prędkość silnika

Frez:

Stal szybkotnąca (HSS)

Wymiary:

Szerokość: 310 mm (12.20”)
wraz z dźwignią: 400 mm (15.75”)
Długość: 400 mm (15.75”)
Wysokość: 470 mm (18.50”)

Waga:

24,6 Kg (54.23 lbs)

Oświetlenie LED

Kolorowy plastikowy kołnierz dla łatwiejszej
identyfikacji freza (opatentowany)

Matrix Pro - Zalety

Ergonomiczna

Łatwa w użyciu

Cicha

Precyzyjna

Bezpieczna

(obniżony poziom hałasu)

Fichet®, Abus®, Bricard® oraz Cisa® są zastrzeżonymi znakami towarowymi.
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