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Futura Edge
De elektronische sleutelmachine voor cilinder- en kruissleutels

Futura Edge
Futura Edge is de elektronische
sleutelfreesmachine voor het
dupliceren van cilindersleutels voor
woningen en voertuigen en voor
kruissleutels.

Gepatenteerde laserlezing
van het sleutelprofiel
Futura Edge is voorzien van
een gepatenteerde lasersleutellezer, waarmee u via
het origineel een cilindersleutel kunt dupliceren
zonder eerst naar de
relevante freeskaart te
hoeven zoeken.
Vierzijdige spanbekken
De vierzijdige spanbekken
heeft een ergonomische
handgreep en een snel,
nauwkeurig gepatenteerd
rotatiesysteem dat uniek is
voor Silca, waardoor een
breed assortiment sleutels
kan worden geïnstalleerd.
De spanbekken is vernikkeld voor betere slijtvastheid.
Geoptimaliseerd frezen
van sleutels
De twee zijden van de
spanbekken voor autosleutels zorgen ervoor dat zelfs
versleten sleutels eenvoudig kunnen worden gedecodeerd. Alle autosleutels
en de meeste sleutels voor
woningen worden in één
cyclus gefreesd.

Futura Edge werd ontworpen en
vervaardigd in overeenstemming met het
Europese CE-keurmerk.

Technische Gegevens
Elektrische voeding: Machine: 24V d.c.- 5,5
Amp. - 130W; Voeding: 90/264V a.c. - 50/60Hz 220W MEANWELL GST220A24-R7B
Freesmotor: 24V d.c.
Prismafrees: 01F, in snelstaal HSS
Rotatiesnelheid: 1500 rpm
Spanbekken: 01V, verwijderbaar, met 4 universele zijden
Bewegingen: over 2 assen (met speciale hulsen)
aangedreven door een stappenmotor (op geleiders
op geslepen rollen)

Praktisch werkstation met ruimte
voor accessoires bovenop

bergvak bovenop de machine zorgt ervoor dat het
nodige gereedschap binnen
handbereik is.

Gepatenteerde laser-sleutellezer
voor het frezen van het origineel

Software-gestuurde
procedures
De 10-inch tablet met
aanraakscherm bestuurt de
machine en begeleidt u stap
voor stap door alle belangrijke freesprocedures. De
tablet integreert de belangrijkste functies en gegevens
van Silca Software, waaronder een uitgebreid assortiment datakaarten en
codetabellen. De software
geeft ook weer welke tool
het meest geschikt is om
te gebruiken.
Praktisch en
ergonomisch werkstation
De machine is uitgerust met
een gepatenteerde tablethouder waarmee u de
tablet op de machine of op
de werkbank kan plaatsen.
Het ruime werkgebied is
gemakkelijk toegankelijk en
altijd schoon dankzij de
lade voor schilfers onder
het sleutelfreesstation. Het
neerklapbare veiligheidsscherm dat in de machinebehuizing schuift, maakt
deze machine zeer compact
en gemakkelijk te dragen.
Het grote, praktische op-

Geoptimaliseerde
verbinding
Dankzij twee USB-poorten
aan de achterzijde kan de
tablet altijd wordt opgeladen, zelfs tijdens het uploaden van aangepaste
codetabellen. De machine
en de tablet zijn verbonden
via een stabiele wifiverbinding, zelfs van op enkele
meters afstand.
Onmiddellijke procescontrole
Dankzij de ledlampjes die
van kleur veranderen ziet u
onmiddellijk de status van
het proces.
Een lange traditie van
kwaliteit
Futura Edge is ontstaan uit
een lange traditie van Silca
om innovatieve, betrouwbare en gebruiksvriendelijke
sleutelfreesmachines te
produceren. Bij de machine
hoort een wereldwijde
klantengarantie van 2 jaar.

Tip stop voor het blokkeren van
sleutels met de vierde stop

Futura Edge - Plus

Trajecten: X-as: 30 mm, Y-as: 50 mm
Afmetingen: Breedte: 318 mm, Diepte: 413 mm,
Hoogte inclusief tablet en steun: 522 mm
(exclusief tablet en steun: 340 mm)
Gewicht: 16 kg

Vierzijdige
spanbekken
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Graag vestigen wij de aandacht op het feit dat, in overeenstemming met de wettelijke beschikkingen die van kracht zijn inzake industriële eigendommen, de in dit document geciteerde merken en commerciële benamingen exclusieve eigendom zijn van de betreffende slotenfabrikanten en
geautoriseerde gebruikers. Deze commerciële benamingen en merken worden zuiver informatief vermeld, met enkel als doel de sloten waarvoor onze sleutels geschikt zijn sneller te identificeren. Dit document is uitsluitend voorbehouden aan gespecialiseerde sleutelmakers die Silca producten
gebruiken. / De illustraties en technische gegevens van de producten vermeld in dit document zijn louter illustratief en derhalve benaderend. Silca behoudt zich het recht voor om, mits behoud van de essentiële eigenschappen van haar producten, alle wijzigingen uit te voeren die zij nodig en
opportuun acht ter verbetering van de productkwaliteit. Alle tekeningen en foto’s zijn eigendom van Silca. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming van Silca S.p.A. is wettelijk verboden. Voor eventuele twisten is uitsluitend de Rechtbank van de plaats waar het
bedrijf zijn zetel heeft bevoegd. Alle andere rechtbanken worden uitgesloten.

Futura Edge is de elektronische sleutelmachine voor het kopiëren vanaf
het origineel en voor het dupliceren via directe en indirecte code van
cilindersleutels voor woningen en voertuigen. De machine dupliceert
daarnaast ook kruissleutels.
Futura Edge is de ideale oplossing voor slotenmakers die gespecialiseerd
zijn in zowel cilindersleutels voor woningen als in enkelzijdige en dubbelzijdige autosleutels. De software-gestuurde procedures maken het werk
gemakkelijk voor onervaren sleutelfrezers. Daarenboven maken de kleinere afmetingen en het compacte ontwerp de machine geschikt voor kleine
winkels en bestelwagens.

