Twister II

Twister II é uma máquina duplicadora mecánica fácil de utilizar,
económica e ergonómica para copiar de maneira fiável e exacta chaves
de pontos, laser e de tipo Fichet®. Com os numerosos acessórios
opcionais de que a máquina dispõe, também é possível duplicar
chaves tubulares e um amplo sortido de chaves para veículo.

Twister II
Twister II é uma máquina duplicadora
mecânica para chaves de pontos, laser
e de tipo Fichet®. Com os acessórios
opcionais dedicados, também pode
duplicar chaves tubulares e chaves para
veículo para as marcas seguintes:
Audi®, BMW®, Ford®, Honda®,
Mercedes®, Opel-Vauxhall®, Porsche®,
Toyota®, Volkswagen®, Volvo® e muitas
outras ainda.

*

*

Prática e confortável
O carro de dois eixos é
controlado por um sistemas
de esferas para movimentos
fluidos e corrediços. Um
manípulo ergonómico no
lado esquerdo da máquina
permite bloquear o carro,
facilitando assim as
operações de duplicação das
chaves e impedindo
movimentos bruscos durante
o transporte.
Palpador com suspensão
para resultados de
precisão
O palpador com suspensão,
activado por meio de uma
especial bucha de
regulação, facilita o corte
das chaves, assegura um
alinhamento perfeito da
profundidade de corte e
permite corrigir eventuais
defeitos em chaves gastas.

Garras trocáveis do mordente do lado da fresa

Fácil de manter
Twister II está provida de
uma solução optimizada e
económica para a reparação
de mordentes gastos graças
às garras trocáveis do
mordente do lado da fresa.
Iluminação ergonómica e
de baixo consumo
A área de trabalho da
máquina é iluminada por
uma lâmpada led
incorporada, uma solução
eficiente, com consumo
económico reduzido e
ergonómica: impedindo
cintilações, de facto, reduz o
cansaço visual devido a uma
utilização prolongada.
Compacta e sólida
Twister II é de pequenas
dimensões, ligeira, resistente e
destinada a durar.

*

Segura para o utilizador
O cárter de protecção amplo
e transparente protege o

operador das partes móveis
da máquina e de limalhas e
resíduos metálicos. O
interruptor termo-magnético
de segurança desliga
automaticamente a máquina
em caso de falta inesperada
da corrente.
Acessórios opcionais
Está disponível uma gama

Lâmpada led incorporada

específica de acessórios
opcionais para ampliar ainda
mais as capacidades de
duplicação da máquina.

Acessórios incluídos
Acessórios para o corte de
chaves de pontos:

* Para duplicar essas chaves se requere o uso de
acessórios opcionais
Twister II foi projectada e produzida
no completo respeito da directiva
europeia Marca CE.

Dados Técnicos

Acessórios para o corte de
chaves laser:
Fresa FE04
Palpador TE04

Fresa FE01
Palpador TE01
Palpador com suspensão

® Todas as marcas ou denominações comerciais de produto citadas neste folheto são propriedade exclusiva dos
fabricantes autorizados. As atrás referidas marcas ou denominações comerciais de produto são indicadas exclusivamente a nível de
informação ou destinadas a uso formativo e a fim de facilitar a sua identificação.

Motor: monofásico 1 velocidade
Alimentação eléctrica: 230V 50Hz

Twister II - Plus

Fresa: HSS (Aço super rápido)
Dimensões: Largura: 250 mm,
Profundidade: 370 mm, Altura: 370 mm
Peso: 24 Kg

Fácil de utilizar

De confiança

Economicamente
vantajosa

Para poupança
energética

Segura

Ergonómica

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.

De confiança, conveniente, fácil e confortável de utilizar
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