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SILCA TWÓJ KLUCZOWY PARTNER

Flash 008

Lekka, odporna, wygodna w użyciu

Flash 008 jest manualną maszyną do dorabiania kluczy płaskich 
mieszkaniowych oraz samochodowych. Docina również klucze 
krzyżowe, długie klucze oraz scyzoryki.

Flash 008 jest małą, lekką, kompaktową i łatwą w użyciu maszyną 
wykonaną z odpowiednich materiałów. Jest idealnym 
zastosowaniem do małych punktów oraz do mobilnego użycia. 

Flash 008

Flash 008 jest manualną maszyną do 
dorabiania kluczy płaskich 
mieszkaniowych oraz 
samochodowych. Docina również 
klucze krzyżowe, długie klucze oraz 
scyzoryki. 

Odporne podzespoły
Frez z powłoką AlTiN 
(aluminium, azotek tytanu) 
wydłuża żywotność* i
odporność na utlenianie, 
nawet przy temperaturze
800°C. Teflon chroni wał 
wózka i zapewnia 
płynniejsze i cichsze ruchy. 

Czterostronna obrotowa 
szczęka
Szczęka ta pozwala na 
zamocowanie praktycznie 
każdego klucza typu yale 
znajdującego się na rynku. 
Powłoka niklowana 
dodatkowo zwiększa 
żywotność szczęk. 
Odległość między osią a 
szczęką to 128 mm co 
pozwala zamocować 
stosunkowo długie klucze. 
Szczęki można swobodnie 
obracać bez konieczności 
wykręcania ich.

Zoptymalizowana 
kalibracja
Flash 008 wyposażony jest 
w system regulacji 
ułatwiający oraz 
przyspieszający pracę. 

Oszczędność miejsca, 
rozwiązanie dla punktów 
mobilnych
Blachy mocujące, które są 
w zestawie, pozwalają na 
stałe zamocowanie 
maszyny w punkcie do 
stołu roboczego. Zapewnia 
to większą stabilność 
maszyny. Flash 008 jest 
dodatkowo lekki i 
kompaktowy, bardzo łatwy 
do przenoszenia w 
transporcie.

Bezpieczne dla 
użytkownika 
Przełącznik ON/OFF 
posiada specjalną funkcję, 
która zabezpiecza 
przypadkowe włączenie 
maszyny. 

Poprawnie nacięte oraz 
oczyszczone klucze 
Maszyna posiada w 
zestawie szczotkę od 
oczyszczania naciętego 
klucza. 

Płynny ruch Wytrzymałe 
materiały

Lekka i 
przenośna

Bezpieczna dla 
operatora

Jakość 
Silca

Szeroki zakres 
kluczy

AlTiN coated cutter for longer life

Niklowana, 4 stronna szczęka z ergonomicznymi uchwytami

Ruch: śruba obrotowa poruszająca wózek

Silnik: jednofazowy

Wymiary: 
Długość: 310 mm 
Szerokość: 240 mm 
Wysokość: 220 mm 

Ruch wózka: 42 mm 

Waga: 6.4 kg 

Zasilanie: 230V-50/60 Hz

Frez: Powłoka AlTiN HSS (stal szybkotnąca)

Flash 008 został zaprojektowany i 
wyprodukowany zgodnie z 
europejskimi normami CE.

Flash 008 - Plus

Dane techniczne

* Powłoka AlTiN pozwala na zwiększenie żywotności od 3 do 10 razy.
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