
Fastbit II

®®

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



SILCA TWÓJ KLUCZOWY PARTNER

Fastbit II jest maszyną do nacinania 
kluczy piórowych, dwupiórowych, 
pompkowych, skrzynek na listy, kluczy z 
centralną bazą i kluczy specjalnych.

Z dedykowanymi akcesoriami 
opcjonalnymi, których oferta stale się 
powiększa możesz zwiększyć liczbę 
rodzaji kopiowanych kluczy włącząjac 
nacięcia pionowe.

Poruszanie: Łożyska kulowe

Zasilanie: 230V - 50Hz

Masa: 15,4 Kg

Silnik: Jednofazowy z stałą prędkością

Ruch (maksymalna głębokość nacięcia):42mm

Fastbit II został wyprodukowany w
zgodności z Europejskim standardem
jakości CE.

Frez: Stal szybkotnąca (HSS)

Wymiary:

Szerokość: 400 mm
Głębokość: 460 mm
Wysokość: 300 mm

DANE TECHNICZNE

Fastbit II

Precyzyjna, łatwa w użyciu, ergonomiczna

Fastbit II jest maszyną do nacinania kluczy piórowych, dwupiórowych, pompkowych, 
skrzynek na listy, kluczy z centralną bazą i kluczy specjalnych.

Kompaktowy design, wysoka jakość materiałów i detale zostały zaprojektowany by współgrać
z operatorem i jego potrzebami, który chce być wyposażony w przyjazną w użyciu maszynę,
precyzyjną i żywotną albo po prostu odpowiada mu specyfika nacinanych kluczy.

Ergonomia Sprężynowy 
pilot, anatomiczne 
dźwignie 
i uchwyty i pokręcła
szczęk dla zapewnienia
idealnie zaokrąglonego
nacięcia czynią
używanie maszyny
Fastbit II komfortowym i 
ergonomicznym.

Bezpieczeństwo Osłona 
przed opiłkami,
zintegrowana szczotka
dla naciętych kluczy z
specjalnego przyjaznego 
użytkownikowi materiału. 
Maszyna z łatwością 
usuwa powstałe opiłki 
do przeznaczonego na 
nie pojemnika który 
można później z 
łatwością opróżnić,
umiejscowionego przy
podstawie maszyny.

Precyzja
Dzięki mikrometrycznej
precyzji pilota czytanie
klucza z oryginału jest
szybkie i precyzyjne. W 
dodatku operator może 
ustawić różne
głębokości konieczne 
w przypadku zużytego 
klucza. 

Łatwość obsługi
Obrotowe, 3-stronne
szczęki są łatwe do
zablokowania z wieloma
rodzajami kluczy bez
konieczności używania
dodatkowych akcesoriów:
piórowe, dwupiórowe,
pompkowe, z centralną
bazą, do skrzynek na
listy i klucze specjalne,
takie jak: Abloy®, Abus®,
Luma® 
i

Obszar roboczy
Dzięki kompaktowym
rozmiarom i wygodnemu
obszarowi pola roboczego
jest idealna do małej
wielkości punktów 
kopiowania kluczy.

Gwarancja Silca
Wykonana z wyłącznie
wysokiej jakości materiałów 
i komponentów, jest
wytrzymałym narzędziem
pozwalajacym Ci pozostać
w biznesie dłużej,
gwarancja oznaczenia CE.

Fastbit II - Plus

Ostrze z stali
szybkotnącej (HSS)

Wysoka precyzja

nacinania

Jakość 
Silca

Ostrze z stali 
szybkotnącej (HSS)  Anatomiczne dźwignie i uchwyty

Fastbit II

Sprężynowy wskaźnik pilota

Ergonomiczna

i kompaktowa
Oznaczenie

CE

Dźwignia wózka

® jest zarejestrowanym znakiem towarowym.
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