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Omnia Max

Omnia Max

Zróżnicowana, Innowacyjna, Niezawodna
Omnia Max to nie tylko nowa maszyna do nacinania kluczy.
Omnia Max jest uosobieniem całego doświadczenia Silca w kopiowaniu kluczy
jednopiórowych i dwupiórowych (męskich i żeńskich), kluczy pompkowych, kluczy
podklamkowych, kluczy z tylnią i centralną bazą oraz kluczy nacinanych pionowo.
Ponad przeciętne parametry i niezawodność sprawiają, że Omnia Max jest najbardziej
kompletnym rozwiązaniem dla specjalistów do nacinania kluczy wymienionych powyżej.

Omnia Max
Omnia Max jest profesjonalną maszyną
zaprojektowaną do kopiowania kluczy
jedniopiórowych i dwupiórowych
(męskich i żeńskich), kluczy
pompkowych, kluczy podklamkowych,
kluczy z tylnią i centralną bazą, oraz
kluczy nacinanych pionowo.

Szybka i niezawodna
Omnixa Max zadziwi Cię
od samego początku:
natychmiast docenisz jej
gładkie i precyzyjne ruchy,
wózek jest łatwy i
przyjazny w użyciu. Dzięki
starannie zaprojektowanej
przestrzeni roboczej i
szczękami z różnymi
możliwościami, Omnia
Max zapewnia:
- Szybkość i precyzję
montowania wszelkiego
rodzaju kluczy* bez
ograniczeń dla długości
trzpienia.
- Kompletny i pełny
widok obu zacisków oraz
obszaru roboczego.
- Prosty i wygodny dostęp
do obszaru roboczego.
Eksluzywne i innowacyjne
rozwiązania
Całkiem nowy, trwały
materiał freza z
nowatorską powłoką i
innowacyjny design,
który gwarantuje
stabilność podczas
nacinania, wózek do
pionowego nacinania,
oświetlenia LED,
rozkładany ogranicznik,
ruchome zaciski i wiele
innych.

Omnia Max została zaprojektowana i
wyprodukowana zgodnie z europejskimi
standardami CE

Dane techniczne
Silnik: Jednofazowy ze stałą prędkością
Zasilanie: 230V - 50Hz

Zróżnicowana
Omnia Max zapewnia
możliwość nacinania
szerokiego zakresu kluczy
za pomocą
standardowego
wyposażenia. Dodatkowo
zapewnia zróżnicowany i
sprawdzony szereg
akcesorii opcjonalnych.
Przyjazna i łatwa w
obsłudze
Design, elementy
konstrukcyjne i każdy
szczegół z którym będziesz
miał kontakt (uchwyty i
dźwignie, przyciski i
powierzchnia robocza),
zostały zaprojektowane i
przetestowane, aby
zapewnić poczucie
komfortu.
Precyzyjna i bezpieczna
Omnia Max jest nie tylko
łatwa w obsłudze, ale
również bezpieczna.
Urządzenia zabezpieczające
w maszynie: przezroczyste
pokrywy, automatyczny
wyłącznik urządzenia
poprzez zastosowanie
mikroprzełącznika, szeroki
widok i wygodny dostęp do
przestrzeni roboczej
zapewnienia wysoki
standard bezpieczeństwa i
niezawodności.
Schludny i czysty
obszar roboczy
Zintegrowany obszar
na akcesoria w górnej
części maszyny jest
szczególnie duży i
pojemny, dzięki czemu
można łatwo umieścić
na nim akcesoria i
klucze.
Pojemnik na opiłki
został dogodnie
zaprojektowany i

Swoboda ruchów: Wzdłuż stołu na łożyskach
kulowych (wózek) i okrągły przegub (dźwignie)

Srebrne chromowane dźwignie

Frez: Powłoka TiN i HSS (Stal szybkotnąca)

*również dla kluczy do sejfów z długim trzpieniem

Zakres ruchów: 53mm dla osi X , 42mm dla osi
Y, 50mm dla osi Z (tylko do nacinania pionowego)
Wymiary:
Szerokość: 395 mm
Głębokość: 550 mm
Wysokość: 320 mm
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Frez z powłoką TiN Sprężynowy
znacznik czytający Pull-out
gauge

usytuowany w ten
sposób, aby zapewnić
czyste miejsce pracy.
Poręczne szkolenie
SILCA jest zawsze blisko
swoich partnerów.
Kod QR umieszczony na
boku urządzenia
pozwala na oglądanie
przydatnego samouczka
bezpośrednio w Twoim
smartfonie, pomożę Ci w
czynnościach
konserwacyjnych oraz
instalacji dodatkowych
akcesoriów.

Nacinanie pionowe

Omnia Max - Plus

Gładki i
precyzyjny ruch
wózka

Masa: 33,5 Kg (z 2 wózkami)
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Wysoka jakość
freza

Oświetlenie LED
obszaru
robocznego

Wysoka
precyzja

Bezpieczeństwo

Jakość Silca
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