
SILCA TWÓJ KLUCZOWY PARTNER

MYSILCA APP - PLUSINTELIGENTNE WYSZUKIWANIE

Z aplikacją MySilca App, możesz mieć całe doświadczenie
firmy Silca, Twojego kluczowego partnera zawsze pod ręką,
kiedykolwiek i gdziekolwiek. 

Dostępne w Google Play i App Store, MySilca została 
zaprojektowana żeby sprostać potrzebom punktów kopiowania
kluczy na całym świecie i zapewnić im wsparcie oraz 
aktualizacje w czasie rzeczywistym, natychmiast.

Eksluzywne wsparcie 
techniczne
Tylko z MySilca będziesz w
stanie mieć dostęp do mak-
simum informacji technicznych
dodanych przez nasz zespół i
ważnych danych w codziennej
pracy jak pliki FAQ i filmy
instruktażowe.

Wyszukiwanie kluczy
To narzędzie zostało
zaprojektowane tak, aby ułatwić
wyszukiwanie kluczy
samochodowych z gamy Silca,
lub zależnie od samochodu i
modelu. VKF Pro, dostępne 
eksluzywnie w programie
MySilca, zapewnia Ci wszystkie
informacje potrzebne do wykon-
ania kopii klucza, takie jak rodzaj
transpondera, urządzenie do
klonowania, maszynę którą
potrzebujesz by naciąć grot, oraz
kartę klucza.

Do pobrania z Google Play
albo App Store
MySilca jest dostępna dla 
systemów Android i iOs*.

Optymalizacja dla tab-
letów i smartfonów 
Niezależnie od tego jakie
urządzenie posiadasz,
gwarantujemy że używanie
MySilca jest komfortowe.

Wiele języków
MySilca jest dostępna w języku
Angielskim, Włoskim, Niemieck-
im, Francuskim, Hiszpańskim i
Portugalskim. Zawartość jest
dopasowywana automatycznie w
zależności od języka który
ustawisz w Twoim urządzeniu.

Podgląd wszystkich 
produktów Silca
Aplikacja pozwala na szybkie
znalezienie całej gamy produktów
Silca, włącznie z częściami za-
pasowymi, akcesoriami maszyn.

* Minimalne wymagania programowe: 4.1 dla Android - 7.1 dla iOs. Kompatybilne z iPhone,
iPad i iPod touch. MySilca jest zoptymalizowany iPhone 5.

Wyszukiwanie pilotów
Sekcja dedykowana dla pilotów i
urządzeń the Air4 daje Ci dostęp
do informacji potrzebnych do
kopiowania pilotów począwszy
od tych dla oryginalnych pilotów
od producentów z zdjęciami.
Filmy instruktażowe zostały 
zintegrowane tak żeby pokazy-
wać krok po kroku jak skopiować
pilot przy użyciu Air4.

Aktualizacje w czasie
rzeczywistim 
Powiadomienia push dają 
znać o aktualizacjach i 
nowych produktach w czasie
rzeczywistym, natychmiast.

Wyszukiwanie frezów i pilotów
Wybrany wachlarz maszyn znajduje
się w menu wyszukiwania, tak aby
znaleźć odpowiednie frezy, piloty
które potrzebujesz do skopiowania
konkretnych kluczy używając
konkretnej maszyny. Możesz również
zacząć od wprowadzenia nazwy
maszyny albo rodzaju klucza który
chcesz skopiować. 

Elektroniczny katalog kluczy
Katalog elektroniczny zapewnia
największą na świecie bazę kluczy,
zawsze z Tobą, zawsze pod ręką.

MySilca App
Twój świat na wyciągnięcie palca

< FUTURA ONE

FUTURA RANGE / FUTURA ONE 
The innovative electronic key cutting machine for laser and dimple keys from Silca

INFORMATION 
Designed and engineered to minimize size while maximizing user-friendliness, Futura One features fully-guided key cutting procedures and compact
dimensions making it the ideal tool for key cutters who want to be equipped with an affordable electronic key cutting machine and locksmiths who provide
home repair and installation services and require an easy-to-carry machine.
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