P1AR-DEPL. FUTURA PRO UNLIMITED - NL

Futura Pro Unlimited werd ontworpen en geproduceerd in overeenstemming met de Europese normen (CE-gecertificeerd).

Technische gegevens
Elektrische voeding

Machine: 24V d.c.- 5,5 Amp. - 130W
Voeding: 90/264V a.c. - 50/60Hz - 220W MEANWELL GS220A24-R7B

Freesmotor

24V d.c.

Prismafrees

01F, in snelstaal HSS met TiCN coating (cilindersleutels)

Frees

01D, in snelstaal HSS (puntgeboorde sleutels)
01LW, 02LW en 06LW, in hard metaal (baangefreesde sleutels)
18DW, in hard metal (graveer)

Rotatiesnelheid

Prismafrees (cilindersleutels): 1585 rpm
Frees (puntgeboorde/baangefreesde sleutels en graveer): 12100 rpm

Bewegingen

Over 3 assen (met speciale hulsen) aangedreven door een stappenmotor (op geleiders op
geslepen rollen)

Spanbekken, klauwplaten en adapters

01V, verwijderbaar, met 4 universele zijden (cilindersleutels)
01R, verwijderbaar met verwisselbare klauwplaten:
- klauwplaten 01J, 02J, 04J, 19J, 56J en 57J (puntgeboorde/baangefreesde sleutels)
- klauwplaten 01E en 02E en adapter stap 4 (graveer)
spanbek 03R, verwijderbaar, voor Ford® sleutels
adapter B6, verwijderbaar, voor Simplex® sleutels

Trajecten

X-as: 30 mm, Y-as: 50 mm, Z-as: 27 mm

Afmetingen

Breedte: 318 mm, Diepte: 413 mm, Hoogte inclusief tablet en steun: 522 mm (exclusief
tablet en steun: 340 mm)

Gewicht

20 Kg

Futura Pro Unlimited - Plus

2 in 1
machine

Graveerfunctie

Gratis levenslange
software-updates

In gebouwde
tablet

Compact
en licht

Gebruiksvriendelijke software

Procescontrole via
de LED-lichten

Silca kwaliteit
en design

Futura Pro Unlimited

De enige elektronische sleutelmachine met een levenslang softwareabonnement voor het dupliceren van alle types huis-en voertuigsleutels en voor het
graveren van metalen sleutels, medailles en platen
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Frezen van sleutels
Futura Pro Unlimited is de sleutelfreesmachine voor cilinder-, kruis-, baangefreesde, puntgeboorde en tubulaire
sleutels.

Exclusief dubbel frees- en
graveerstation
Futura Pro Unlimited is uniek
in het hebben van twee
freesstation zodat cilinder-,
kruis-, baangefreesde en
puntgeboorde sleutels, zowel
huis- als autosleutels, allemaal gefreesd kunnen
worden met één enkele machine. De spanbek van het
cilindersleutelfreesstation is in
staat om de speciale klemmen voor het graveren aan te
passen waardoor u nog een
nieuwe service kan aanbieden aan uw klanten.
Gratis levenslange
software-updates
Dankzij Futura Pro Unlimited
hoeft u zich niet meer bezig
te houden met de tijdrovende
administratie die een software-abonnement normaal
gezien met zich meebrengt.
Wanneer nieuwe softwarefuncties, datakaarten en
series beschikbaar zijn, hoeft
u de machine alleen maar bij
te werken en klaar is Kees!

* Sleutels gefreesd met
optionele accessoires

Praktisch en eenvoudig te
gebruiken
Futura Pro Unlimited wordt
bestuurd door een 10 inch
tablet met touchscreen die u
stap voor stap door alle freesen graveerprocedures leidt.
Dit maakt het de perfecte
tool voor onervaren gebrui-

Freesstation voor cilinderen kruissleutels

kers. De software helpt u bij
het selecteren van het juiste
sleutelprofiel of merk, model
en jaar van een voertuigsleutel, het geeft ook aan welk
gereedschap u het best gebruikt, het toont het beschikbare graveergebied, enz. De
tablet integreert de belangrijkste functies en gegevens
van de Silca software, waaronder een uitgebreid gamma
aan gegevenskaarten en
codetabellen.
Snelle freescycli
Futura Pro Unlimited heeft
geoptimaliseerde freescycli
dankzij frezen die snelheden
kunnen halen tot 1585 rpm

Freesstation voor cilinderen kruissleutels
 Decodering via optische
lezer.
 Kopiëren via originele functie.
 Prismafrees die tegen slijtage
bestand is.
 Begeleide ijking van het
freesstation.
 Vierzijdig spanbekken met
snelle rotatie.
 Ergonomische hendel.
 Alle voertuigsleutels en de
meeste huissleutels worden
in één cyclus gefreesd.

voor cilindersleutels en tot
12100 rpm voor baangefreesde en puntgeboorde sleutels.
De tablet, samen met de
geavanceerde elektronica,
leveren de snelle reactietijden
die nodig zijn voor een machine van topkwaliteit.
Onmiddellijke procescontrole
Met de ledverlichting die van
kleur verandert, kunt u de
status van het proces onmiddellijk zien.
Verbeterde verbinding met
2 USB-poorten
Futura Pro Unlimited is uitgerust met 2 USB-poorten

Graveren
Freesstation voor baangefreesde en puntgeboorde sleutels

Futura Pro Unlimited kan metalen en
aluminium sleutels, sleutelringen, kleine medailles en platen graveren.

Freesstation voor puntgeboorde sleutels

SILCA S.p.A. Via Podgora, 20 (Z.I.) - 31029 Vittorio Veneto (TV) - Italy
Telephone +39 0438 9136 Fax +39 0438 913800

www.silca.biz

Freesstation voor baangefreesde sleutels

 Decodering door elektrisch
contact.
 Uitneembare taster.
 De spanbekkens met eenvoudig verwisselbare klauwplaten
betekent een meer rendabel
gebruik van de accessoires en
een snellere installatie.
 De klem is compatibel met de
spanbekken van de Futura,
Futura Pro en Triax Pro.
 Automatische ijking van de
decoder en het freesstation.

Geoptimaliseerd graveren
voor tal van sleutels, kleine
medailles en platen
De speciale klemmen 01E en
02E, die compatibel zijn met de
01R spanbek, de adapter stap 4
en de frees 18DW werden speciaal ontworpen om de installatie
van een breed gamma aan metalen en aluminium sleutels, kleine
medailles en platen te vergemakkelijken. De klemmen hebben vier
gebieden (of stappen) voor het
graveren van artikelen van verschillende afmetingen.
Geoptimaliseerd werkstation

achterin: één voor de batterijlader en één voor de
tethering-verbinding, zodat
de machine en tablet verbonden blijven en operationeel
zijn, ook als de wifi-verbinding verloren is gegaan of
onstabiel is. De tweede
USB-poort kan ook worden
gebruikt voor het aansluiten
van de USB-flashdrive die
geleverd wordt met de Futura
Pro Unlimited om codetabellen of software-updates voor
de machine te importeren.
Ruimtebesparende en
draagbare oplossing
Futura Pro Unlimited is compact, licht en gemakkelijk te
dragen. De machine bevat
een veiligheidsscherm dat
tussen de behuizing van de
machine en een ergonomisch
handvat glijdt. Dit is perfect
voor kleine winkels en bestelwagens.
Functioneel en stijlvol
Futura Pro Unlimited heeft een
kwaliteitsvolle en kenmerkende look en is ontworpen om
uw werk comfortabeler en
praktischer te maken, dankzij
het brede gedeelte voor
accessoires op de bovenkant
van de machine, de freeshouder achter het freesstation voor cilindersleutels en de
verwijderbare lade voor slijpsel onder het werkstation.

Klemmen voor VAG®-sleutels

Software functies
Snelkoppelingsfunctie voor
het zoeken van autosleutels
Het zoeken naar de juiste
freescodes voor autosleutels
is nu eenvoudiger en sneller
met de snelkoppelingsfunctie. Voer gewoon de eerste
letters in en de software
vraagt meteen het merk en
het model dat u zoekt.

kunt toevoegen en waarmee u
ook de grootte en positie ervan
kunt aanpassen binnen de vooraf
ingestelde parameters.
Geoptimaliseerde procedures
dankzij de takenlijsten
De software maakt ook gebruik
van takenlijsten, waarmee u de
frees-/graveerparameters van
een aantal sleutels kunt instellen
en ze nadien verwerken. Naargelang uw behoeften kunt u eerst
alle sleutels graveren en ze vervolgens frezen, of omgekeerd.

Vooraf ingestelde gebruikersmodellen en begeleide
procedures
De software bevat meer dan 220
standaard gebruikers- modellen
voor evenveel Silca referenties
(sleutels, medailles en platen).
Voor elke referentie kunt u de
diepte van de insnijding kiezen,
terwijl de software aangeeft welke klem u het best gebruikt.
Beheer van de gebruikersmodellen
Dankzij de software kunt u aangepaste graveermodellen creëren
met een gebruiksvriendelijke
editor waarmee u tekstgebieden

Voorbeeld van het frezen
Dankzij het voorbeeld kunt u
de insnijding bij een versleten
cilinder-, baangefreesde en
puntgeboorde sleutel controleren en corrigeren.
Begeleide updateprocedure
De software begeleidt u stap
voor stap doorheen alle vereiste operaties voor het updaten van de machine (via
wifi, via het internet met de
Silca Remote Service en via
ethernet).
Silca Software Interface
De software bevat de Silca
Software Interface (SSI)
-functie, waarmee u XML
Keso®- en DAT-formaatbestanden kunt uploaden voor
het uitvoeren van de productie van hoofdsleutelsystemen.
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bouwen:
- de 03R-spanbek voor sleutels van Ford®,
- de B6-adapter voor Simplex®-sleutels,
- de 04J-klem voor sleutels van BMW® en Mercedes®,
- de 19J-klem voor sleutels van Audi®, Ford® en Volvo®,
- de 56J- en 57J-klemmen voor VAG®-sleutels,
- de 01E- en 02E-klemmen voor graveren,
- de adapter stap 4,
- de 02LW, 06LW en 18DW frezen.

Graveergebied 1

Graveergebied 2

Graveergebied 3

Graveergebied 4

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.

Graveren
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