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Bravo Evolution 

Bravo Evolution to maszyna gwarantująca niezmiennie
wysoką jakość i precyzję nacinania kluczy samochodowych,
mieszkaniowych i krzyżowych. Opatentowane materiały i
unikalna na rynku funkcjonalność sprawia że ta maszyna do
nacinania kluczy jest świetnym narzędziem dla kluczykarzy
wykonujących w codziennej pracy dużą liczbę kluczy        
samo-chodowych i mieszkaniowych.

Konstrukcja i ergonomia
Wymiary, materiały i konstrukcja są starannie zaprojektowane,
aby zoptymalizować przestrzeń roboczą i ułatwić korzystanie z
maszyny w czasie pracy. 
Najwyższej jakości wykonanie gwarantuje długowieczność   
działania i niezmienną łatwość obsługi.

Bezpieczeństwo
Aktywne i pasywne urządzenia bezpieczeństwa zostały
dokładnie zbadane a ich umiejscowienie przeanalizowane.
Przyciski do włączania urządzenia umieszczone są w miejscu
najlepiej dostępnym i ergonomicznym, wszystko po to aby
ułatwić pracę operatora.

Bravo Evolution               
zaprojektowany                   
i wyprodukowany zgodnie z
europejskimi normami CE  

KLUCZE KRZYŻOWE

KLUCZE MIESZKANIOWE

KLUCZE SAMOCHODOWE
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   Dźwignie 
Innowacyjne i ergonomiczne
dźwignie zapewniają pewny i
wygodny chwyt. Nowe, 
zoptymalizowane położenie 
dźwigni przesuwu wózka 
umożliwia lepszą widoczność i 
poręczność także podczas 
nacinania dużych kluczy.

   Osłona freza i płytka przeciw
rozsypywanie się opiłków 
Poszerzona osłona ochronna
freza zapobiegająca
rozsypywaniu opiłków 
zapewniają maksimum kontroli
nad opiłkami powstającymi
podczas operacji nacinania. (O
ponad 50% lepsza kontrola nad 
sypiącymi się opiłkami)

   Nowe szczęki 
Przeprojektowane szczęki,
zaokrąglone i wygodniejsze
w użyciu. Umożliwiają
błyskawiczne ustawienie na
każdej z czterech stron.
Szczęki wyposażone są w
dynamometryczny system
mocowania kluczy.
Opatentowany system
mocowania kluczy kontrolę
nad siłą nacisku szczęk, by
klucze zamocowane były
perfekcyjnie. Uchwyt szczęk
jest odpowiednio wyważony
i bezpieczny zapobiega
uszkodzeniom kluczy w
wyniku zbyt silnego, czy
nieprawidłowego 
mocowania.
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     Pilot
O bracając pierścień nakrętki z 
dużą łatwością i dokładnością
(+/-5 setnych) precyzyjnie   
regulujemy umieszczenie
pilota w  zapadce klucza.

   Dynamometryczny system
mocowania kluczy
Opatentowany system
mocowania kluczy sprawia że
mocowanie zapewnią lepszą
niż kiedykolwiek kontrolę nad
siłą nacisku szczęk by klucze
były zamocowane
perfekcyjnie. Uchwyt jest
odpowiednio wyważony i
bezpieczny co zapobiega
uszkodzeniom kluczy w wyniku 
zbyt silnego czy
nieprawidłowego mocowania,
a jeśli juz będzie miało to
miejsce to zaimplementowano
przycisk który natychmiast
uwalnia klucz w kluczowych
sytuacjach awaryjnych, jego
położenie zostało starannie
przeanalizowane tak by jego
użycie było szybkie  i bezpro-
blemowe.

Lampa
Przeprojektowane położenie
lampy zapewnia maksymalne
oświetlenie i doskonałą      
widoczność obszaru 
roboczego.
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Dwustronne obrotowe szczęki
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1

Standardowy nóż HSS, opcjonalnie z węglika

2

Lampa neonowa

3

Ergonomiczne dźwignie i uchwyty

4

Pokrętła szczęk z dynamometrycznym    
systemem zamykania

5

Pojemnik na opiłki

Bezpieczeństwo

Bezpieczny wyłącznik główny

7

Przycisk odblokowania szczęk

8

Przycisk odblokowania wózka

9

Osłona ochronna freza

10

Osłona przeciw rozsypywaniu opiłków

11

Wymiary: Szerokość 400mm x Długość 520
mm x Wysokość 400mm

Waga netto 21,5 Kg

Dane techniczne
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Expres
Siepraw 795
32-447 Siepraw
tel/fax 12 274 62 90
expres@expres.pl
www.expres.pl


