FUTURA PRO

FUTURA PRO
to najnowsze urządzenie komputerowe do
dorabiania kluczy nacinanych, frezowanych,
nawiercanych i krzyżowych. Najnowocześniejsza technologia oraz najwyższa
precyzja pracy sprawiają, że usługi świadczone
za pomocą Futura Pro nabierają niespotykanej
wcześniej jakości i dokładności.
CHARAKTERYSTYKA:

Futura Pro posiada
dwie stacje robocze
co pozwala na dorabianie kluczy nacinanych, grawerowanych i nawiercanych przy użyciu
jednego urządzenia.
Szybkie dekodowanie kluczy:
- nacinanych przy pomocy czujnika optycznego,
- nawiercanych i grawerowanych przy pomocy łuku
elektrycznego.
Tablet w zestawie
Futura Pro pracuje pod kontrolą
10-calowego tabletu z zainstalowaną intuicyjną aplikacją Silca.
Oprogramowanie prowadzi użytkownika krok po kroku pozwalając dobrać odpowiedni profil
klucza.
W pamięci urządzenia znajdują
się dane ponad 98% dostępnych
na rynku modeli samochodów, co
pozwalna na wybór klucza na
podstawie marki, modelu i roku
produkcji pojazdu.
Futura Pro sygnalizuje jakich
szczęk oraz frezu należy użyć
podczas procesu dorabiania
klucza.
Szczęki w zestawie:
- do kluczy nacinanych 01V
- do kluczy nawiercanych i grawerowanych 01R, 01J, 04J, 19J,
03R (Ford), Simplex (SX9).

DANE TECHNICZNE:
Zasilanie: 90/264V, 50/60 Hz
Silnik: 24V DC, 5,5 A, 130W
Frezy:
01F HSS powłoka TiCN
01D HSS
01LW widiowy powłoka AlCrN
Zakres pracy:
oś X - 30 mm
oś Y - 50 mm
oś Z - 27 mm
Wymiary::
szerokość - 318 mm
głębokość - 413 mm
wysokość z tabletem - 522
mm (wysokość bez tableta:
340 mm)
Waga: 20 kg
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FUTURA PRO
CHARAKTERYSTYKA:
Oświetlenie
Oświetlenie maszyny
informuje o jej aktualnym
statusie:
białe - gotowa do pracy,
żółte - w trakcie pracy,
zielone - maszyna
zakończyła zadanie.
Akcesoria
Szeroki wybór i dostępność
akcesoriów, pozwalają w
pełni wykorzystać
możliwości Futura Pro.
Aktualizacja oprogramowania
Nowa procedura aktualizacji oprogramowania
prowadzi użytkownika
krok po kroku przez
wszystkie operacje
wymagane dla uaktualnienia urządzenia.
Aktualizacja jest
dostępna zarówno przez
Wi-Fi jak i przy
wykorzystaniu Silca
Remote Service.
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Troska o środowisko
Futura Pro wykonana
jest w około 90% z
materiałów wtórnych.
Posiada:
- oświetlenie LED
- niskie zużycie energii.

