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Speed

Speed
Szybka, kompaktowa, precyzyjna i łatwa w obsłudze
Niezawodna i precyzyjna, Speed gwarantuje wysokiej jakości rezultaty w
kopiowaniu kluczy samochodowych, mieszkaniowych oraz krzyżowych.
Szybka, kompaktowa oraz łatwa w obsłudze. Idealna dla osób, które otwierają punkt
dorabiania kluczy oraz dla doświadczonych kluczykarzy, którzy oczekują dokładnej i
łatwej w obsłudze maszyny z szeroką gamą dodatkowych akcesoriów.
Ergonomiczna i kompaktowa, Speed dzięki swoim małym gabarytom zmieści się w
każdym punkcie dorabiania kluczy.

Speed
Speed jest nową maszyną do dorabiania
kluczy samochodowych, mieszkaniowych
oraz krzyżowych, firmy Silca.
Szybka, kompaktowa oraz łatwa w
obsłudze. Idealna dla osób, które
otwierają punkt dorabiania kluczy oraz
również dla doświadczonych kluczykarzy.

Doskonała precyzja
Idealna kalibracja
maszyny możliwa dzięki
zastosowaniu pilota z
dokładną regulacją
skoku.
Gwarantowany komfort
Ergonomiczny kształt
uchwytów i innowacyjna
konstrukcja w celu
wygody oraz ułatwienia
pracy.
Oszczędność miejsca
kompaktowe wymiary
maszyny w celu
oszczędności miejsca oraz
lepszej organizacji miejsca
pracy.
Wielozadaniowość
Czterostronna szczęka
umożliwia zamocowanie
wielu rodzajów kluczy.

Sprawdzone materiały
Frez wykonany z HSS
stal szybkotnąca.
Ochrona
Ruchome części są
chronione przed
dostaniem się kurzu
oraz opiłków z kluczy.
Efektywność operacyjna
Wydajność i czystość
stanowiska pracy zapewnia
zabudowana szczotka do
oczyszczenia kluczy oraz
tacka na opiłki.
Opcjonalne akcesoria
Szeroka gama
akcesoriów umożliwia
kopiowanie nietypowych
kluczy.

Czterostronna obracana szczęka

Gwarancja
Speed został
zaprojektowany i
wyprodukowany zgodnie z
europejskimi normami CE.

* Tylko dla wersji 120V.

Speed został zaprojektowany
i wyprodukowany zgodnie z europejskimi
normami CE.

Dane techniczne
Silnik: jednofazowy 230V - 50/60Hz oraz
120V - 60Hz
Frez: Stal szybkotnąca HSS
Ruch:
By ball joint on recti ed carriage - Prowadnica kulkowa?

Prezycyjny pilot

Szczotka do
oczyszczania klucza

Wyjmowana tacka na opiłki

Stardardowa szczęka: Czterostronna
Maksymalna długość cięcia: 42 mm
Wymiary:
Szerokość: 400 mm
Głębokość: 460 mm
Wysokość: 300 mm

Speed - Plus

Ergonomiczna
i kompaktowa

Waga: 14 Kg
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Wysoka prezycja
nacinania

Przyjazna w
użyciu

Sprawdzony
materiał HSS

Europejskie
normy CE
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