
CHARAKTERYSTYKA: DANE TECHNICZNE:

Profesjonalny ekran
dotykowy
10 cali, 90% większy niż we
wcześniejszych wersjach Unocode
.
Wybudzenie z uśpienia zajmuje
0,01sekundy.

Unocode F800 to unikalna elektroniczna maszyna do
kopiowania i grawerowania kluczy nacinanych.
Zaprojektowana dla wyspecjalizowanych punktów
dorabiania kluczy. Unocode F800 firmy Silca dorabia
klucze samochodowe i mieszkaniowe w
zoptymalizowanym procesie, poprawiając szybkość
i jakość obsługi klienta.

Silnik frezarki:
48VDC
Silnik grawerki:

widiowy

górny - stalowy z powłoką
widiową, dolny - stal HSS

frezy grawerki: 14500 obr./min

Frez stożkowy:

bez podajnika 61,2kg

Frezy grawerki:

Zasilanie:
100-240V  50/60Hz

24VDC

głębokość: 740mm
szerokość: 921mm

z podajnikiem 87,2kg,
Masa:

wysokość: 680mm
Wymiary:

Prędkości frezów:
frez stożkowy: 1070 obr./min
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Obszar roboczy całkowicie
zamknięty w celu zapewnienia
bezpieczeństwa i czystości miejsca
pracy.

Automatyczna osłona

Nowa kostrukcja pochłania
wibracje i redukuje hałas.

Obszar roboczy jest o 55% większy
niż we wcześniejszych wersjach
Unocode.

Intuicyjny interfejs
oprogramowania został
opracowany na potrzeby
profesjonalnych punktów.

Obie strony klucza mogą być
grawerowane niezależnie.

Wbudowana automatyczna
grawerka

W pełni automatyczne dwustronne
grawerowanie klucza.

na 100 kluczy oraz sortowanie

Nie wymaga sprężarki.

W pełni automatyczny podajnik

dorobionych kluczy wg zasady
„FIFO”.

Możliwe manualne docinanie

Automatyczny podajnik kluczy

kluczy bez demontażu podajnika.
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CHARAKTERYSTYKA: DANE TECHNICZNE:
Zasilanie:
100-240V  50/60Hz

Frez stożkowy:
24VDC

widiowy

Silnik grawerki:

Frezy grawerki:
górny - stalowy z powłoką
widiową, dolny - stal HSS
Wymiary:

Silnik frezarki:
48VDC

głębokość: 740mm
szerokość: 921mm

z podajnikiem 87,7kg,
Masa:

Prędkości frezów:
frez stożkowy: 1070 obr./min

wysokość: 680mm

frezy grawerki: 14500 obr./min

bez podajnika 61,7kg

Czterostronna szczęka
zapewnia optymalne mocowanie
szerokiej gamy kluczy.

Ergonomiczne i dynamometryczne
pokrętło.

Opcjonalna personalizacja szczęki.
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Wystarczy włożyć klucz do komory
czytnika a oprogramowanie odczyta
nacięcia i pokaże różnice pomiędzy
odczytanymi wymiarami, a
wymiarami
deklarowanymi przez producenta
zamka.
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ROZWIĄZANIA ZGŁOSZONE DO PATENTU

UNOCODE F900 W LICZBACH:


