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Futura Automotive Token

Futura Automotive Token jest
elektroniczną maszyną do
dorabiania kluczy samochodowych. 

Pryzmatyczny frez: powłoka TiN
HSS (stal szybkotnąca)

Ruch: w 3 osiach

Wymiary: szerokość 318 mm, głębokość: 413 mm , 
wysokość: 340 mm (wraz z tabletem oraz
przystawką: 522 mm)

Pole działania: 30 mm - 1.18” oś X, 
50 mm - 1.97” oś Y, 27 mm - 1.06” oś Z

Waga: 20 Kg

Silnik i zasilanie: 24V dc - 90/264V - 50/60 Hz

Frez: HSS (stal szybkotnąca)

Standardowe wyposażenie

Szczęka 03R

Szczęka 04J Szczęka 19J 

Simplex®

Adapter
Frez 02L 

Futura Automotive Token została
zaprojektowana i wyprodukowana zgodnie
z europejskimi standardami CE. 

Optymalny proces funkcji
cięcia wielu rodzajów kluczy
Dzięki optycznemu
czytnikowi umieszczonemu
obok freza, możemy
skopiować dowolny klucz
płaski, który będzie nacięty
dokładnie, tak jak oryginalny
zapewniając doskonałą
precyzję gwarantowaną 
przez firmę Silca. Klucze
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 Automotive
Token ułatwia Twoją
pracę. 
Ruch maszyny w 3 osiach
jest całkowicie
zautomatyzowany.
Oprogramowanie
prowadzi krok po kroku
przez wszystkie opcje.
Diody LED podświetlają
obszar roboczy oraz
informują o aktualnym
statusie maszyny.

Tablet - zintegrowana
baza danych firmy Silca
Futura Automotive Token
wyposażona jest w        10-
calowy tablet z ekranem 
dotykowym.
Oprogramowanie Silca,
posiada największą bazę
kluczy samochodowych
na rynku, obejmuje ponad
90% modeli samochodów
dostępnych obecnie na
całym świecie. Baza
uaktualniana jest
automatycznie online za 
pomocą dostępu do 
internetu.

Przenośne rozwiązanie
Futura Automotive Token
posiada kompaktowe
wymiary, mały ciężar i
ergonomiczne uchwyty,
które sprawiają, że
maszyna jest bardzo
kompaktowa. 

Design i jakość Silca
Maszyna łączy w sobie
znakomity design oraz
jakość. Urządzenie jest
wykonane z
wyselekcjonowanych
komponentów i
materiałów najwyższej
jakości. Maszyna stosuje
większość najnowszych
technologii, 
spełniających najwyższe 
standardy jakości Silca.

Tablet, zintegrowana baza
danych firmy Silca

Daje możliwość zakupu maszyny po niższej cenie, tak aby móc elastycznie
zarządzać swoimi inwestycjami dzięki formule “pay as you go”. W
rzeczywistości, tokeny będzie można dokupować w zależności od potrzeb i 
faktycznego wykorzystania maszyny. Tokeny można kupować na dwa sposoby. 

Futura Automotive Token

Idealna maszyna do rozwoju Twojej firmy

Futura Automotive Token jest przełomową elektroniczną maszyną włoskiej firmy 
Silca do kluczy samochodowych z formułą “pay as you go”.

Zaprojektowana i wyprodukowana dla firm świadczących usługi programowania
kluczy samochodowych. Bardzo łatwy system tokenów cyfrowych, pozwalający
wybrać najbardziej korzystną opcję dla użytkownika.

Futura Automotive Token

Zestawy tokenów: Kup pakiet tokenów i korzystaj tylko wtedy kiedy są one 
potrzebne. Gdy tokeny się skończą, wystarczy dokupić i dalej korzystać z 
urządzenia. 

Nielimitowane tokeny (UTP): Subskrycje ważne przez określony czas, począwszy 
od 1 miesiąca. W okresie subskrypcji, można docinać dowolną ilość kluczy.

Po wykorzystaniu wszystkich tokenów, lub określonego czasu, maszyna będzie działać 
jeszcze 21 dni, można naciąć dowolną liczbę kluczy. Zostanie to odliczone przy kolejnym 
doładowaniu. Wszystkie aktualizację oprogramowania są darmowe.

Ekskluzywna wersja próbna                                                                                         
Po nacięciu pierwszego klucza, UTP zostanie automatycznie aktywowane na
ograniczony okres czasu. 

Opcja “odblokowania”                                                                                                 
Ponadto, w dowolnym momencie można wykupić kod, aby odblokować urządzenie i 
zrezygnować z tokenów bądź subskrypcji. 

Optymalna podwójna
stacja robocza
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Dane techniczne
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