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Bravo Maxima
Bravo Maxima, jest innowacyjną maszyną do nacinania
kluczy dla specjalistów. 
To model z najwyższej półki wyprodukowany dla 
kluczykarzy docinających klucze samochodowe, 
mieszkaniowe i krzyżowe. 
Specjalna blokada i opatentowane szczęki gwarantują
niezmienną precyzję i jakość.

Konstrukcja i ergonomia
Każdy detal konstrukcji maszyny Bravo Maxima
został zoptymalizowany na podstawie zdobytego
przez Was doświadczenia, tych których codziennym
zadaniem jest nacinanie kluczy.

Bezpieczeństwo
Wszystkie ruchome części maszyny chronione są
przez specjalne obudowy albo osłony, a włączenie/
wyłączenie maszyny odbywa się za pomocą 
przycisku który dzięki przeprowadzonym badaniom 
jest umiejscowiony w    widocznym miejscu a jego
użycie jest proste i intuicyjne. 
Wszystko to dla dobra operatora maszyny.

Wymiary
Wymiary maszyny został zoptymalizowane tak,
aby zagwarantować całkowity brak wibracji 
podczas operacji nacinania kluczy, co w efekcie 
jest gwarancją dłuższej żywotności ostrza.

Bravo Maxima
zaprojektowany                   
i wyprodukowany zgodnie z
europejskimi normami CE

KLUCZE SAMOCHODOWE

KLUCZE KRZYŻOWE

KLUCZE MIESZKANIOWE
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     Dźwignie
Innowacyjne i ergonomiczne
dźwignie zapewniają pewny i
wygodny chwyt. Nowe, 
zoptymalizowane położenie 
dźwigni przesuwu wózka 
umożliwia lepszą widoczność i 
poręczność także podczas 
nacinania dużych kluczy.

     Nowe szczęki
Przeprojektowane szczęki,
zaokrąglone i wygodniejsze w
użyciu. Umożliwiają błyskawiczne
ustawienie na każdej z czterech
stron. Szczęki wyposażone są w
dynamometryczny system
mocowania kluczy.
Opatentowany system 
mocowania kluczy daje kontrolę 
nad siłą nacisku szczęk, by klucze 
zamocowane były perfekcyjnie. 
Uchwyt szczęk jest odpowiednio 
wyważony i bezpieczny 
zapobiega uszkodzeniom kluczy 
w wyniku zbyt silnego, czy
nieprawidłowego mocowania.
• Dynamometryczny system
mocowania klucza 
Opatentowany system 
dynamometrycznego 
mocowanie kluczy zapewnia 
lepszą niż kiedykolwiek kontrolę 
nad siłą nacisku szczęk by klucze 
były zamocowane perfekcyjnie.
Uchwyt jest odpowiednio
wyważony i bezpieczny co
zapobiega uszkodzeniom kluczy
w wyniku zbyt silnego czy
nieprawidłowego mocowania.
• Obrotowe szczęki z
automatycznym systemem
wyrównywania.                         
Unikalna na rynku, innowacyjna 
funkcja gwarantująca niezwykle 
precyzyjne wyrównanie szczęk                       
i oszczędność czasu.
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Osłona freza i płytka przeciw
rozsypywaniu się opiłków 
Poszerzona osłona ochronna freza
zapobiegająca rozsypywaniu   
opiłków zapewniają maksimum
kontroli nad opiłkami 
powstającymi podczas operacji 
nacinania. (O ponad 50% lepsza 
kontrola nad sypiącymi się 
opiłkami).

Cyfrowy wyświetlacz
Bravo Maxina gwarantuję
precyzyjną kalibrację oraz jej
korektę dzięki zastosowaniu
połączenia z cyfrowym
wyświetlaczem. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu 
możliwa jest natychmiastowa 
kalibracja klucza dzięki 
przeniesieniu obrazu na 
wyświetlacz. 
Szybkość i wielka precyzja to
główne zalety tego innowacyjnego
rozwiązania.

Lampa
Przeprojektowane położenie
lampy zapewnia maksymalne
oświetlenie i doskonałą
widoczność obszaru roboczego.
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Dane Techniczne M
MAXIMA

Czterostronne obrotowe szczęki o wzmocnionej powierzchni • 1
Szybka zmiana stron szczęk z ich automatycznym wyrównaniem • 2
Pokrętła szczęk z dynamometrycznym systemem zamykania • 3
Frez HSS- Bravo Maxima 
Frez widiowy - Bravo W Max

•

Lampa neonowa • 4

Ergonomiczne dźwignie i uchwyty • 5

Szczotka • 6

Pojemnik na opiłki • 7

Cyfrowy wyświetlacz • 8

System napinania paska •

Dwukrotnie szybszy silnik, jednofazowy 230V-50Hz •

Mikroprzełącznik freza •

Bezpieczeństwo

Bezpieczny automatyczny włącznik główny • 9

Przycisk odblokowania wózka • 10

Pokrętło blokowania bazy • 11

Osłona ochronna freza • 12

Osłona przeciw rozsypywaniu się opiłków • 13

Wymiary: Szerokość 400mm x Długość 520mm x Wysokość 400mm 

Waga netto 22,5 Kg

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