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* Klucze nacinane pod kątem
(tylko przy dodatkowej
szczęce R13 lub R4).

Triax Quattro
Szybka i cicha, doskonała do cięcia kluczy
nawiercanych i pionowych.
Nowy Triax Quattro to
prawdziwy przełom
technologiczny. Łatwa w
obsłudze, szybka, łączy w
sobie jakość i pracyzję w
cięciu nawet najbardziej
skąplikowanych typów
kluczy.
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Dzięki zastosowaniu
dodatkowych akcesoriów
ta maszyna jest również
doskonała do
grawerowania kluczy,
breloków oraz małych
odznaczeń.

EF
CD K
AB HIJ 3
G 12
0

Triax Quattro został
zaprojektowany i
wyprodukowany
zgodnie z europejskimi
normami CE.

G ra w erow a n i e R12

N a c i n a ni e

R1

Triax Quattro wyposażony jest w
manualne szczęki R1/R12 do cięcia kluczy
laserowych oraz nawiercanych jak i do
grawerowania na kluczach, brelokach i
małych odznaczeniach.
®
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Łatwa w użyciu

Z Triax Quattro możesz pracować
najlepiej jak potrafisz, możesz zarządzać
nawet najbardziej skąplikowanymi
operacjami, przy pomocy licznych funkcji
zawartych w urządzeniu nie sprawi to
żadnego problemu.
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Kolorowy wyświetlacz

Duży kolorowy wyświetlacz w maszynie:
optymalna rozdzielczość (320x240),
Szeroki ekran(5,7” - 70x120 mm).
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Uchwyt na frezy

Triax Quattro wyposażony jest w specjalny
uchwyt na frezy, aby Twoja praca była
komfortowa. Utrzymanie porządku nie
stanowi już problemu. Natychmiast znajdziesz frezy wymagane do cięcia wielu
różnych rodzajów kluczy, bez marnowania
czasu. Uchwyt posiada aż 14 pozycji, które
można opisać w celu pomocy w szybkim
odnajdywaniu freza.
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USB Pen Drive (1 GB)
Triax Quattro wyposażony jest również w
innowacyjny przydatny system
obsługujący Pen Drive (1Gb) który również
dołączony jest do zestawu. Umożliwia on:

wykonanie zoptymalizowanej
procedury aktualizacji w ciągu zaledwie 5

Innowacyjne oprogramowanie minut
tworzenie kopii zapasowej wszystkich

 Zaprojektowany intuicyjny interfejs ma danych zapisanych na maszynie
na celu łatwą obsługę urządzenia
zapisanie danych kart w celu pełnego
 Innowacyjne funkcje w oprogramowaniu bezpieczeństwa
maszyny mające na celu zredukowanie
frezów do minimum, od najprostrzych do
najbardziej skąplikowanych. Szybkie
wyszukiwanie klucza na podstawie symbolu
klucza, numeru karty (SSN), producenta,
opisu systemu lub bezpośrednio z kodu.

 zwiększone możliwości

wykorzystania maszyny w trybie
stand-alone:
- wszystkie tabele i serie Silca, dostosowane przez Ciebie
- wykorzystanie własnych danych kart
stworzonych przez SKP “Code Maker”
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Mocniejszy zmodernizowany
4
tryb pracy
 Nowy mocniejszy silnik ze
zwiększoną predkością w celu
doskonalenia jakości cięcia klucza
(6.000 -17.000 rpm)
Nowe wrzeciono
Ulepszony ruch osi
Automatyczna szczęka dla kluczy
nacinanych pod kątem(+/- 45°)
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Opcjonalne szczęki

7.2

7.1 Odchylana manualna szczęka(R4)

Triax Quattro może być wyposażony w
opcjonalną szczękę R4 do kluczy nacinanych
pod kątem.
7.2 Automatyczna odchylana szczęka (R13)

Innowacyjna szczęka R13, posiada pełną
automatykę w zakresie +/- 45°, która
zapewnia najwyższą jakość cięcia oraz
bardzo krótki czas docinania klucza.
Nowa automatyczna szczęka R13 z
ergonomiczną konstrukcją, montuje się w
maszynie zaledwie w parę sekund.
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Nową szczękę R13 montuje się
bardzo szybko.

Wymiary
600 mm
23,62”
450 mm
17,72”

510 mm
20,08”

680 mm
26,77”

®

Dane techniczne

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

Zasilanie

230V – 50Hz

Max. pobór mocy

230V: 1,4 Amps. 300 Wat

Silnik freza

36 V - 200 W

Prędkość

6.000-17.000 rpm

Ruchy

W trzech osiach za pomocą śrub kulkowych napędzane
przez silniki krokowe, na prowadnicach rolkowych

Szczęki

R1+R12 Uniwersalne (frezowanie + grawerowanie)

Pole działania

Górna oś X: 32 mm
Dolna oś Y: 57 mm
Pionowa oś Z: 30 mm

Wymiary

Szerokość: 450 mm
Długość: 600 mm
Wysokość: 510 mm (z podniesioną osłoną: 680 mm)

Waga

51.5 Kg

Akcesoria opcjonalne
Szczęka R4

Manualna szczęka do kluczy nacinanych pod kątem

Szczęka R13

Automatyczna szczęka do kluczy nacinanych pod kątem

Szczęki i adaptery

Liczne specyficzne uchwyty zaprojektowane do cięcia kluczy
specjalnych dostępne są na życzenie

