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Rozwijaj swoją działalność o klucze samochodowe

Futura Automotive jest to przełomowa maszyna w zakresie kluczy 
samochodowych zarówno zwykłych jak i laserowych.

Zaprojektowana i skonstruowana tak, aby zminimalizować rozmiary 
maszyny oraz jednocześnie zapewnić łatwą obsługę urządzenia. Dzięki tej 
maszynie możemy dorabiać klucze samochodowe w konkurencyjnej cenie 
w stosunku do autoryzowanych serwisów samochodowych.. Kompaktowe 
wymiary czynią maszynę idealnym rozwiązaniem dla kluczykarzy, którzy 
poszukują elektronicznej maszyny, oferującej mobilne usługi dorabiania 
kluczy.

Futura Automotive

Futura Automotive jest elektroniczną 
maszyną do kluczy samochodowych, 
zwykłych oraz laserowych.

Zoptymalizowana 
podwójna stacja 
nacinania kluczy

Dzięki optycznemu czytnikowi 
umieszczonemu zaraz obok 
freza, możemy skopiować 
dowolny klucz samochodowy 
płaski, który będzie nacięty 
dokładnie, tak jak oryginalny 
zapewniając doskonałą 
precyzję Silca. Klucze 
samochodowe laserowe oraz 
nawiercane dekodowane są 
za pomocą pilota poprzez łuk 
elektryczny. Szczęka z 
wymiennymi adapterami 
rozszerza zakres kluczy przy 
jednoczesnym zmniejszeniu 
kosztów opcjonalnych 
akcesoriów. Kalibracja 
wszystkich rodzajów kluczy, 
odbywa się automatyczne.

Praktyczna i łatwa w 
obsłudze                     
Futura sprawia, że twoja 
praca będzie łatwiejsza. Ruch 
maszyny w 3 osiach jest 
całkowicie zautomatyzowany. 
Zintegrowane 
oprogramowanie tabletu 
opisuje krok po kroku proces 
nacinania kluczy. Oświetlenie 
LED zmienia kolor w 
zależności od stanu pracy 
urządzenia, aby stale 
kontrolować proces   
dorabiania kluczy.

Innowacyjny dotykowy 
ekran                               
10” calowy tablet łączy 

główne dane i funkcje 

oprogramowania SILCA, co 

pozwala na użytkowanie 

największej na świecie bazy 

dostępnej na rynku* oraz 

można uaktualniać ją na 

bieżąco za pośrednictwem 

internetu. Mocowanie 

tabletu jest pochylane oraz 

wysokość jest regulowana.

Oszczędność miejsca i 
mobilne rozwiązanie
Zachowaj całą bazę 
kluczy Silca pod ręką. 
Kompaktowe wymiary 
maszyny, zmniejszona 
waga i ergonomiczny 
uchwyt ułatwia 
przenoszenie. 

Design i jakość Silca
Futura łączy w sobie 
znakomity design oraz 
jakość. Charakteryzuje to 
nowoczesna linia cięcia, 
zgrabny kształt maszyny. 
Urządzenie jest wykonane z 
wyselekcjonowanych 
komponentów i materiałów 
najwyższej jakości. 
Maszyna stosuje większość 
najnowszych technologii, 
spełniające najwyższe 
standardy jakości Silca.

Zintegrowany 
tablet

Kompaktowa 
i przenośna

Zmiana kolorów 
oświetlenia LED

Zdalne 
wsparcie

Design i jakość 
Silca

Szeroka baza 
kluczy 

Zintegrowany funkcjonalny 
tablet z bazą danych Silca 

Wymienne szczęki do kluczy 
leserowych oraz nawiercanych

Pryzmatyczny frez i czytnik 
optyczny dla kluczy płaskich

Dane techniczne

Pryzmatyczny frez tarczowy: powłoka-TiN 
HSS (stal szybkotnąca)

Ruch: w 3 osiach

Wymiary:
szerokość: 318 mm, głębokość: 413 mm wysokość: 
340 mm (wraz z tabletem oraz przystawką: 520 mm)

Pole działania: 30 mm oś X, 50 mm oś Y, 
27 mm oś Z

Waga: 20 Kg

Silnik: 24V

Frez: powłoka-TiN HSS (stal szybkotnąca)

Futura została zaprojektowana i 
wyprodukowana zgodnie z europejskimi 
standardami CE.

Standardowe wyposażenie

Czszęka 03R

Szczęka 04J Szczęka 19J 

Simplex
Adapter

Frez 02L 
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