Swift Plus

Swift Plus
De mechanische sleutelfreesmachine voor puntgeboorde,
baangefreesde en tubulaire sleutels

Swift Plus
Swift Plus is de mechanische sleutelfreesmachine voor puntgeboorde
sleutels met vlakke insnijdingen,
baangefreesde sleutels met interne,
externe en dubbel externe insnijdingen met een smalle schacht, alsook
voor tubulaire sleutels met gebruik
van de optionele taster en frees.

*

*

* Tubulaire sleutels gefreesd met
de optionele taster en frees
Ø min. 4 mm - max. 12 mm

Spanbekken geoptimaliseerd voor de installatie
van een breed assortiment sleutels
Met Swift Plus kunt u eenvoudig een breed assortiment puntgeboorde, baangefreesde en tubulaire sleutels
klemzetten. De installatie van
tubulaire sleutels werd eenvoudiger gemaakt dankzij
een positioneringsapparaat
en een richtstaaf waardoor
de sleutels juist afgesteld
kunnen worden. Het positioneringsapparaat kan worden
geblokkeerd met behulp van
de hendels aan de achterkant van de spanbekken. U
kunt ook baangefreesde
sleutels met een smalle
schacht klemzetten dankzij
de bijgeleverde adapters.
Nauwkeurige ijking betekent ook kwaliteitsvol
frezen
De machine is uitgerust met
een verende taster en een
afstelbare ringmoer voor de
perfecte ijking van puntgeboorde sleutels. Dit garandeert resultaten van hoge
kwaliteit bij het frezen, ook
wanneer de originele sleutels
versleten zijn. De ringmoer is
vernikkeld.
Ergonomisch en comfortabel in gebruik
De hendels en knoppen van
de machine zijn gemaakt van
technische kunststoffen en

Freesgebied geoptimaliseerd voor een breed assortiment sleutels

garanderen dankzij hun ergonomische vorm comfortabele
grip en beheer. Het verschuiven van de wagen via stangen
en bussen is soepel en zonder speling voor nauwkeurige resultaten bij het frezen.
Licht, resistent, duurzaam
Swift Plus is licht, compact
en gemaakt met uitstekende
onderdelen. De bijgeleverde
frezen zijn vertind voor een
betere slijtvastigheid, de
motor heeft daarnaast ook
een langere levensduur in
vergelijking met de meeste
machines van dezelfde categorie op de markt.
Praktische plaats voor
accessoires
Bovenop de machine bevindt zich een handig compartiment voor accessoires
waarmee u eenvoudig het
meest gebruikte gereedschap kunt bereiken.

Veilig voor de gebruiker
De hoofdschakelaar van de
machine is thermisch-magnetisch, dit betekent dat de
machine beveiligd is waardoor de frees niet automatisch terug opstart na een
plotselinge onderbreking en
reactivering van de elektrische stroom.
Standaard onderdelen
Frezen van puntgeboorde
sleutels
 Taster TE01
 Frees FE01
Frezen van baangefreesde sleutels
 Taster TE04
 Frees FE04
Adapters voor baangefreesde sleutels met
een smalle schacht
(sleutels voor Mercedes® type HU64)

Swift Plus werd ontworpen en
vervaardigd in overeenstemming met
het Europese CE-keurmerk.

Technische Gegevens

Optionele accessoires

Elektrische voeding: 220V-230V / 50-60Hz
Freesmotor: eenfase met 1 snelheid
Frees: HSS (snelstaal) met TiN bekleding

Perfecte verlichting van
het werkgebied
De geïntegreerde lamp garandeert een perfecte verlichting van het werkgebied.

Ringmoer voor het aanpassen
van de taster

Perfecte verlichting van het
werkgebied

Frezen van tubulaire
sleutels
 Taster TE07
 Frees FE07
Meer optionele accessoires verkrijgbaar

Snelheid gereedschap: 50Hz: 8000 rpm
(+/- 10%), 60Hz: 8000 rpm (+/- 10%)
Bewegingen: over 3 assen via stangen en
lagerbussen

Swift Plus - Plus

Looptrajecten: X-as: 24 mm, Y-as: 50 mm,
verticaal Z-as: 22 mm
Afmetingen: Breedte: 260 mm,
Diepte: 285 mm, Hoogte: 315 mm
Gewicht: 12 kg

Breed assortiment Nauwkeurige
ijking
gefreesde sleutels
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Ergonomisch Verlichting van het
Resistent
Ruime plaats voor Veilig voor
en compact
werkgebied
en duurzaam
accessoires
de gebruiker

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.

Swift Plus is de mechanische sleutelfreesmachine voor puntgeboorde, baangefreesde en tubulaire sleutels. De machine is
eenvoudig en comfortabel te gebruiken en gemaakt van resistente
en duurzame materialen. De Swift Plus is betrouwbaar op lange
termijn en garandeert kwaliteitsvolle freesresultaten.

