Omnia

Omnia nu este doar o mașină nouă de copiat chei.
Omnia rezumă întreaga experiență Silca, în multiplicarea cheilor cu barbă și
barbă-dublă (de tip masculin și feminin), de tip pompă și chei cadorine.
Precizia și performanțele peste medie fac Omnia să fie soluția cea mai completă
pentru profesioniștii în copierea de chei, care multiplică aceste tipuri de chei.

Omnia
Omnia este o mașină profesională de
copiat chei pentru multiplicarea cheilor
cu barbă și barba-dublă (masculin și
feminin), chei autocentrate și chei de tip
pompă.

Viteză și încredere
Omnia o să vă surprindă
încă de la început: o să
apreciați instant mișcările
sale fine, suportul său ușor
de administrat și ușurința
de folosire. Datorită unui
design îngrijit a spațiului de
lucru și a bacurilor cu
echilibrări diferite, Omnia
asigură:
- Viteză și precizie în
mișcarea bacurilor a
oricărui tip de cheie*, fără a
exista limite la lungimea
tijei.
- O analiză completă și
simultană a bacurilor și a
întregii zonei de lucru.
- Acces simplu și confortabil
a zonei de lucru.
Inovații exclusive
Marcă nouă, freză
durabilă în timp, realizată
din material de ultima oră
și design inovator, ce
garantează stabilitate în
timpul copierii, iluminării
cu led, mișcării radiale a
bacurilor și multe altele.

Omnia a fost proiectată și fabricată în
conformitate cu standardele europene,
marca CE.

Date tehnice
Motor: O singură fază și viteză
Canal de alimentare: 230V - 50Hz
Mișcări: pe masă transversală prin ghidaje cu bile
(transport) și rulmenți cu bile (manetă)
Freză: Oțel Super Rapid (HSS) acoperit cu staniu
Mișcări axe: 53 mm axa X, 42 mm axa Y
Dimensiuni:
Lățime: 395 mm
Adâncime: 550 mm
Înălțime: 320 mm
Masă: 32 Kg

Mișcări fine suport

Diversitate
Gamă amplă de chei,
care pot fi copiate cu un
echipament standard și
este disponibilă o gamă
variată și testată de
accesorii opționale.
Confortabilă și ușor de
utilizat
Design, componente
structurale și fiecare detaliu
cu care o să intrați în
contact (mânere și manete,
butoane și suprafețe) au
fost proiectate și testate
pentru a garanta un
sentiment de confort și
lipsa de încordare.
Precisă și sigură pentru
profesioniștii în multiplicare
Omnia nu este numai ușor de
folosit, ci și sigură.
Dispozitivele de siguranță
incluse în mașină: carcasă
transparentă, oprirea
automată a mașinii printr-un
micro-schimbător în timpul
instalării cheii, o analiză
amplă și acces la zona de
lucru, asigurând standarde
înalte de siguranță și
încredere.
Zonă de lucru îngrijită și
curată
Zona integrată pentru
accesorii pe partea de sus
a mașinii, fiind deosebit de
mare și încăpătoare, care
vă permite să plasați cu
ușurință cheile și
accesoriile. Suportul
încorporat pentru
instrumente, dedicat cheilor
feminine (opțional)
garantează identificare
rapidă și găsirea imediată al
accesoriului corect. Colecția
de șpan în tava specifică
este convenabil localizată
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Freză acoperită cu staniu
Palpator cu arc

pe partea mașinii
pentru a asigura o
zonă curată de lucru.
Training util
Silca este întotdeauna
aproape de partenerii săi.
Codul QR atașat pe
partea mașinii permite să
vizualizați tutoriale direct
de pe smartphone, cu
scopul de a vă ajuta cu
întreținerea operațiunilor
și instalarea accesoriilor
opționale.

Zonă spațioasă accesorii

*de asemenea, chei cu tija lungă pentru seifuri

Omnia - Plus

Mișcări fine
suport

Material freză
de înaltă calitate

luminare cu led

Copiere
de înaltă precizie

Siguranță

Calitate Silca

Conform legii actuale privind proprietatea industrială, vă informăm că mărcile sau denumirile comerciale menționate în acest document reprezintă proprietatea exclusivă ai producătorilor de încuietori și ai utilizatorilor autorizați. Aceste mărci comerciale sau denumiri comerciale sunt utilizate numai în scop de informare, astfel încât orice
tip de încuietoare pentru care sunt făcute cheile noastre pot fi identificate rapid. Acest document este rezervat exclusiv profesioniștilor în multiplicarea cheilor, care utilizează produse Silca. Toate informațiile și ilustrațiile în acest document sunt doar pentru ghidare. Silca își rezervă dreptul de a schimba designul produselor, dimensiunile
sau informațiile cu scopul de a îmbunătăți calitatea acestora. Conținutul acestui document este complet protejat de Copyright și este interzisă copierea sau reproducerea sub orice formă, fără un acord scris de la Silca S.p.A. Orice încălcare de lege va fi tratată în conformitate cu legislația , unde compania își are sediul, cu excluderea
expresă a oricărui alt tribunal.
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