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Fastbit II
Exacta, Utilização versátil, Ergonómica

Fastbit II
Fastbit II é a máquina duplicadora Silca
para a reprodução de chaves de
palhetão, duplo palhetão, bomba,
chaves para caixas de correio, chaves
com encosto central e chaves especiais.
Com os oportunos acessórios opcionais
de origem, em actualização contínua, é
possível ampliar no tempo a gama de
chaves duplicadas pela máquina,
incluíndo também as chaves com cortes
verticais.

Exacta
Fastbit II garante
óptimos resultados de
corte graças ao
palpador micrométrico,
que permite ler rápida e
minuciosamente a
chave original e corrigir
eventuais variações de
profundidade nas
chaves gastas.
Fácil de utilizar
Os mordentes giratórios
de 3 faces permitem
posicionar facilmente
uma ampla tipologia de
chaves sem o auxílio de
acessórios opcionais:
de palhetão, duplo
palhetão, bomba, com
encosto central, para
caixas de correio e
chaves especiais de tipo
Abloy®, Abus®, Luma® e
Ava Chubb®.

Dados Técnicos
Motor: Monofásico de 1 velocidade

Movimenti: Por meio de articulação de esfera e
veio do carro rectificado

Palpador com suspensão

Ergonómica
Palpador com
suspensão, manípulos e
alavancas anatómicos e
mordentes oscilantes
para o melhor corte do
raio tornam a utilização
de Fastbit II sempre
confortável e
ergonómica.
Segura
Cárter de protecção e
escova incorporada
para o acabamento das
chaves realizada em
material de segurança
garantem elevados
padrões de segurança
para o operador. O
plano inclinado da base
favorece a recolha das
limalhas no especial
tabuleiro extraível, que
se encontra numa

Fastbit II foi projectada e produzida no
completo respeito da directive
europeia Marca CE.

Manípulos e alavancas
anatómicos

Alimentação: 230V - 50/60Hz

posição optimizada por
baixo da base, de forma
a garantir ordem e
limpeza na área de
trabalho.
Área de trabalho
Graças às suas
dimensões compactas e
ao design linear, Fastbit
II é apta para ser
colocada em pontos de
venda que dispõem de
espaço limitado.
Garanzia Silca
Realizada
exclusivamente com
materiais de qualidade,
é um instrumento que
vai durar muito,
garantido pela marca
CE.

Fresa de Aço Super Rápido
(HSS)

® é uma Marca Registrada.

Fresa: de HSS (Aço Super Rápido)

Fastbit II - Plus

Cursos (comprimento máximo de corte): 42 mm
Dimensões:
Largura: 400 mm, Profundidade: 460 mm
Altura: 300 mm

Ergonómica
e compacta

Peso: 15,4 Kg

Alta precisão
do corte

Fresa de Aço Super
Rápido (HSS)

Marca
CE

Qualidade
Silca

Em conformidade com as disposições legais em vigor relativas à propriedade industrial, informamos que as marcas ou as denominações comerciais citadas no nossa documentação são propriedade exclusiva dos fabricantes de fechaduras e dos utilizadores autorizados. Estas marcas ou denominações
comerciais são indicadas só a nível de informação, a fim de reconhecer rapidamente a quais fechaduras se destinam as nossas chaves. Esta documentação é reservada exclusivamente aos profissionais da reprodução de chaves que utilizam os produtos Silca. / As ilustrações e as caracteristicas
técnicas dos produtos apresentados nesta documentação são facultados a título indicativo. Mesmo que as caracteristicas essencias dos produtos sejam invariáveis, à Silca reserva-se o direito de modificar ser nescessário e oportuno los productos, afim de melhorar a sua qualidade. Todos os desenhos
e fotos são propriedade da Silca, e é proibida a sua reprodução mesmo parcial sem a autorização escrita da Silca S.p.A. conforme as prescrições legais. Em caso de litígio fica desde já designado, excluindo qualquer outro, o Tribunal da comarca onde está registada a sede da Silca

Fastbit II é a máquina duplicadora Silca para a reprodução de chaves de palhetão,
duplo palhetão, bomba, chaves para caixas de correio, chaves com encosto central e
chaves especiais.
O design compacto, os componentes de fabrico e os detalhes de funcionamento foram
pensados e projectados para satisfazer as exigências de quem deseje equipar-se com
uma máquina simples de utilizar, exacta, de confiança e de longa duração, e para quem
deseje aproximar-se pela primeira vez da duplicação destes tipos específicos de chaves.
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