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UTILIZAÇÃO DO MANUAL
Este manual foi elaborado pelo Fabricante e constitui parte integrante da máquina. 
O manual proporciona uma série de informações que o operador deve obrigatoriamente conhecer e que permitem 
utilizar a máquina em condições de segurança.

Manual de utilização 
Este manual de utilização entregue com a máquina é indispensável para a sua utilização correcta e para as 
operações de manutenção que se possam tornar necessárias.
O manual deve ser conservado com cuidado durante toda a vida útil da máquina, inclusive a fase de desmontagem 
e eliminação. Deve ser guardado num local enxuto junto da máquina e, de qualquer forma, deve estar sempre 
à disposição do utilizador.

É OBRIGATÓRIO ler com atenção o manual de utilização antes de usar a máquina.

Características dos destinatários
Este manual deve ser utilizado pelo pessoal encarregado, depois de lido e aprendido o seu conteúdo.

Identificação do fabricante
FUTURA AUTO está provida de uma placa de características que contém o número de série e que se encontra 
na parte traseira.

Fig. 1 - Silca Fig. 2 - Minda Silca

(*) ver o cap. 8 ELIMINAÇÃO.

Modalidades para pedir assistência
A Silca fornece aos compradores de FUTURA AUTO um Serviço de Assistência. 
Para uma segurança total do operador e da máquina, qualquer intervenção não especificada no manual deve ser 
realizada pelo fabricante ou nos especiais Centros de Assistência recomendados pela Silca.
Na parte final do manual estão indicados os endereços do fabricante e dos Centros de Assistência autorizados; 
se o manual foi descarregado consultar o site para ver os contatos atualizados (www.silca.biz).
O talão de garantia anexo à máquina garante intervenções de reparação ou substituição gratuita de partes 
defeituosas nos 24 meses sucessivos à compra.*
Todas as intervenções devem ser concordadas pelo utilizador com a Silca ou com os seus Centros de Assistência.

* Danos especiais devidos a negligência ou utilização errada da máquina por parte do utilizador anulam automaticamente a garantia.
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TERMOS
Para os que faltarem de experiência no sector das chaves e do corte, segue uma ilustração dos termos utilizados 
mais frequentemente:
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4
4

5 5

1 1

3

Fig. 3

1) Cabeça
2) Colo
3) Encosto
4) Cana

5) Ponta
6) Corte STANDARD
7) Corte tipo RASTO

ATENÇÃO: NÃO É PERMITIDA a descodificação e o corte de chaves de alumínio anodizado, de chaves 
de plástico ou de qualquer chave sem condutibilidade eléctrica!  
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SINAIS GRÁFICOS NO MANUAL DE UTILIZAÇÃO

Prestare attenzione Obbligo di lettura
del manuale d’uso

SINAIS GRÁFICOS NA MÁQUINA DUPLICADORA FUTURA AUTO

Proibido utilizar ar comprimido
para operações de limpeza

É obrigatório ler o
manual de utilização

Adesivo
Peso - RPM
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ADVERTÊNCIAS GERAIS
FUTURA AUTO foi projectada no respeito dos princípios das Directivas Europeias (CE).
Já durante a fase de elaboração do projecto, foram adoptadas soluções que eliminam os perigos para o operador 
em todas as fases da utilização: transporte, ajuste, utilização e manutenção.
Os materiais utilizados para o fabrico e os componentes empregues para o funcionamento de FUTURA AUTO 
não são perigosos e fazem com que a máquina esteja em conformidade com as normas em vigor.
A Silca S.p.A. também experimentou e aplicou muitas soluções técnicas que permitem às máquinas duplicadoras 
optimizar a qualidade da chave cortada.
Para garantir esses resultados no tempo, é necessário cumprir as indicações seguintes:
• Respeitar os procedimentos descritos neste manual;
• Utilizar sempre Ferramentas de Origem Silca que são projectadas para obter o máximo 

rendimento de FUTURA AUTO e a qualidade do corte;
• Utilizar chaves em bruto Silca, fabricadas com materiais de alta qualidade;
• Mandar controlar periodicamente a máquina duplicadora por um Centro de Assistência Silca 

autorizado;
• Utilizar sempre Peças de Origem Silca. Desconfie das imitações!
 

UTILIZAÇÃO PREVISTA
A FUTURA AUTO é uma máquina duplicadora de chaves e deve ser instalada e utilizada em conformidade com 
as regras e as especificações definidas pelo fabricante.
A máquina duplicadora pode ser usada exclusivamente por pessoal experiente (utilização profissional).
A máquina duplicadora FUTURA AUTO é projectada para ser utilizada em ambientes comerciais e de indústria 
ligeira (por ex.: lojas de ferramentas, centros de duplicação de chaves, etc...).
Qualquer outra utilização diferente da indicada neste manual anula qualquer direito de ressarcimento do Cliente 
para com a Silca S.p.A. e pode constituir uma fonte de perigo não ponderável para o operador que não utilizar 
correctamente a máquina, bem como para terceiros.

ATENÇÃO: Negligência na utilização ou desrespeito por parte do operador das indicações 
contidas neste manual, não entram nas condições da garantia e a esse respeito o fabricante 
declina toda e qualquer responsabilidade.
ATENÇÃO: NÃO É PERMITIDA a descodificação e o corte de chaves de alumínio anodizado, 
de chaves de plástico ou de qualquer chave sem condutibilidade eléctrica!

RISCOS RESIDUAIS
Na máquina duplicadora FUTURA AUTO não existem riscos.

NORMAS DE SEGURANÇA
• Desligue sempre a máquina quando não estiver a funcionar ou quando realizar operações de 

manutenção.
• Controle periodicamente os cabos eléctricos; se os cabos estiverem gastos, substitua-os 

logo.
• Trabalhe sempre com as mãos enxutas e limpas de eventuais resíduos de massa e óleo.
• Nunca puxe com violência o cabo de alimentação e certifique-se de que não entre em contacto 

com óleo, objectos cortantes ou calor. Nunca remova da ficha a ligação à terra. Certifique-se 
de que o cabo de ligação à terra esteja sempre bem ligado.

• Evite utilizar a máquina em lugares perigosos (húmidos ou molhados).
• Todos os visitantes, e de particular maneira as crianças, devem ficar à distância de segurança 

evitando contactos com a máquina e os cabos eléctricos. Este equipamento não é apto para 
a utilização em locais em que é provável a presença de crianças.

Manual de utilização FUTURA AUTO

Copyright Silca S.p.A. 2022
4



1 DESCRIÇÃO DA MÁQUINA
FUTURA AUTO é uma máquina electrónica que trabalha em 3 eixos de movimentação controlada.
Estudada nos mínimos detalhes, junta às características de velocidade de execução e de facilidade de utilização 
um nível elevado de exactidão nos resultados.
Futura AUTO só pode trabalhar ligada ao TABLET com programa Silca.
Futura AUTO descodifica com o palpador as chaves para veículo de corte standard e de corte tipo rasto.
Pode duplicar chaves (em materiais ferrosos em geral, latão, niquel-silver ...) que tenham:
• Corte STANDARD 
• Corte TIPO RASTO
• Corte especial (p. ex. Ford Tibbe - com opcional)
• Corte para chaves tubulares (com opcional)

FUTURA AUTO permite duplicar os seguintes tipos de chaves:

Chaves com CORTE STANDARD

Fig. 4

Chaves com CORTE tipo RASTO

Fig. 5

ATENÇÃO: NÃO É PERMITIDA a descodificação e o corte de chaves de alumínio anodizado, de 
chaves de plástico ou de qualquer chave sem condutibilidade eléctrica!
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1.1 PARTES OPERACIONAIS PRINCIPAIS
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Fig. 6

A - Suporte tablet
B - Tablet
C - Painel de protecção
D - Lâmpada
E - Cobertura
G - Fresa 
G1 - Mandril fresa
I - Paquímetro (mordente 01VA)
J - Palpador 07T
J1 - Alavanca movimento palpador
L - Compartimento para objectos
K - Tabuleiro de recolha limalhas
M - Mordente 01VA (corte standard) 
M1 - Manípulo mordente 01VA
P - Mordente 01RA (corte tipo rasto)
P1 - Manípulo mordente 01RA
R - Botão para ligar/emergência
S - Carro eixo X
T - Carro eixo Y
U - Carro eixo Z
V - Porta ethernet
W - Alimentador
W1 - Conector alimentação
Y - Portas USB para carregamento Tablet
Y1 - Portas USB standard
Z - Porta-ferramentas

 V  W1  Y Y1

 W

Fig. 7
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1.2 SEGURANÇAS
FUTURA AUTO está totalmente em conformidade com a Directiva Máquinas. As operações para as quais a 
máquina foi projectada podem ser realizadas facilmente sem nenhum perigo para o operador. O respeito de 
normas de segurança genéricas e das indicações fornecidas pelo fabricante neste manual de utilização não 
deixam espaço a erros humanos, a não ser que sejam intencionais.
Graças às suas características de projecto, FUTURA AUTO é uma máquina segura em todos os seus 
componentes.

• Painel de protecção 
O painel de protecção foi projectado de maneira a cobrir e proteger da 
forma mais ampla possível as partes operacionais.
Para a instalação das chaves a cortar ou para efectuar outras operações 
na máquina, é necessário levantar o painel (C) (Fig. 8).
O levantamento do painel, controlado por micro interruptores, desactiva 
as funções operativas e de movimento inclusive as da fresa, assinalando 
que o painel não está fechado com uma mensagem especial no Tablet.
Para recomeçar o ciclo de trabalho, baixe o painel e cumpra as instruções 
que surgem no Tablet.

Fig. 8
• Paragem em caso de emergência
É possível intervir na máquina através do botão de emergência vermelho (R), que se encontra no lado direito 
e permite parar imediatamente a máquina no caso de repentino funcionamento incorrecto ou de perigo para o 
operador. Uma vez eliminadas as causas da emergência, para desactivar o botão é preciso rodá-lo em sentido 
horário de 45°.

Observação: é responsabilidade do operador manter sempre livre a área próxima deste botão, de 
modo a permitir o seu accionamento da forma mais rápida possível.

 C
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1.3 DADOS TÉCNICOS

Alimentação eléctrica: Máquina: 24V d.c.- 5,5 Amp. - 130W
Alimentador: 90/264V a.c. - 50/60Hz - 220W MEANWELL GST220A24-R7B

Motor fresa: 24V d.c. 

Fresas de topo cilíndricas: 01LW - 02LW - 06LW: em metal duro com revestimento
12L:  em aço super rápido HSS

Velocidade da ferramenta: 12100 rpm

Movimentos: em 3 eixos (com buchas especiais) accionados por motores passo-a-passo (em 
guias de roletes rectifi cadas).

Mordente 01VA:
(corte standard)

removível, de 4 faces universal para fixação de chaves planas carro 

Mordente 01RA:
(corte tipo rasto)

removível e equipado com garras trocáveis (106-107)

Cursos: eixo X: 30 mm    eixo Y: 50 mm    eixo Z: 27 mm

Dimensões: largura: 318 mm
profundidade: 413 mm
altura com tablet e suporte: 522 mm (sem tablet e suporte 340 mm)

Peso: Kg. 20

Ruído: pressão sonora Lp(A) = 
- chaves planas em latão:  72.0 dB(A)
- chaves planas em aço:  74.5 dB(A)
- chaves tipo rasto em latão:  74.0 dB(A)
- chaves tipo rasto em aço:  75.0 dB(A)

Manual de utilização FUTURA AUTO
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1.4 ACESSÓRIOS ANEXOS

FUTURA AUTO é fornecida com uma série de acessórios para a utilização e a manutenção (ferramentas, chaves 
hexagonais …) que se encontram na especial caixa para as ferramentas e são:

 fresa 01LW fresa 02LW fresa 06LW

fresa 12L palpador 06T

06T

barras de retenção 01RA

barras de retenção alfinete aço ø 1,2 mm alfinete aço ø 1,7 mm

parada em ponta Stop 4 chave Allen em “T” 2,5 mm conjunto chaves Allen 1,5 ÷ 5 mm

adaptador universal chave Allen em “T” 3 mm fusível 4 Amp de acção retardada

stylus touch pen USB pen (formato FAT32) adaptador A45 Futura Auto

chave para ajuste Z3 pincel inclinado

Futura H/A
fresa 13LW (D7A2832ZB) garra 122 (D7A2990ZB) garra 123 (D7A2991ZB) ferramenta de rebarbação 

(D7A2844ZB)

  Acessórios presentes na máquina:  Separadamente:
palpador 07T estribo de fixação: 

07T

Manual de utilização FUTURA AUTO
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2 TRANSPORTE
A máquina duplicadora FUTURA AUTO pode ser transportada facilmente e não apresenta perigos especiais 
ligados à sua movimentação.
A máquina embalada pode ser transportada manualmente por uma pessoa.

2.1 EMBALAGEM
A embalagem da máquina duplicadora FUTURA AUTO possibilita o transporte 
correcto para garantir a segurança e a integridade da máquina e dos seus 
componentes.
A embalagem é constituída por invólucros de material expandido que envolvem
a máquina.
Uma caixa de papelão robusto e o invólucro de nylon protegem a máquina 
também no caso de armazenagem prolongada.

Fig. 9

Proteger da humidade Manipular com cuidado Alto

Os símbolos que se encontram no exterior do papelão indicam as advertências para o transporte.

ATENÇÃO: a embalagem deve ser conservada para eventuais deslocações sucessivas da 
máquina.

2.2 ABERTURA DA EMBALAGEM
Para tirar a máquina da embalagem:
1) Elimine as tiras cortando-as com as tesouras.
2) Abra a caixa sem danificá-la.
3) Tire a máquina dos invólucros de protecção.
4) Controle o conteúdo da embalagem constituído por:

- máquina duplicadora FUTURA AUTO
- mordente 01VA
- documentação da máquina incluindo: manual de utilização, lista das peças de reposição, guia do especialista 

e módulo da garantia
- tablet
- suporte tablet
- cabo de alimentação
- alimentador
- caixa das ferramentas
- estribo de fixação

2.3 MOVIMENTAÇÃO DA MÁQUINA
Uma vez tirada da embalagem, a máquina duplicadora FUTURA AUTO deve ser colocada directamente sobre o 
plano de trabalho; a operação pode ser realizada por uma só pessoa.

ATENÇÃO: a máquina deve ser levantada apanhando-a exclusivamente pela base. Nunca 
levante a máquina segurando-a pelos mordentes, pelas alavancas ou por outras partes.

Manual de utilização FUTURA AUTO
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3 INSTALAÇÃO E PREPARAÇÃO DA MÁQUINA
A instalação cabe ao Cliente e não exige competências especiais.
A máquina duplicadora é fornecida pronta para a utilização e não são necessárias operações de montagem; 
contudo, aconselhamos a realizar algumas operações de verificação e preparação para a utilização.

Observação: a máquina é fornecida com um pino instalado no madril. REMOVER O PINO E INSTALAR 
A FRESA DE TOPO CORRECTA ANTES DE CORTAR A CHAVE!

3.1 VERIFICAÇÃO DOS DANOS
FUTURA AUTO é uma máquina sólida e compacta que não corre perigo de rupturas se as operações de 
transporte, de abertura da embalagem e de instalação forem realizadas de acordo com as prescrições deste 
manual. De qualquer modo é oportuno verificar que a máquina não tenha sofrido danos.

3.2 CONDIÇÕES AMBIENTAIS
Para garantir a melhor utilização da máquina duplicadora devem ser levados em conta alguns parâmetros 
ambientais: não são aconselhados ambientes demasiado húmidos ou com escassa circulação de ar.
As condições ambientais óptimas para o funcionamento da máquina são:

- temperatura de 10 C a 40 C;  
- humidade relativa: 60% aprox.

3.3 POSICIONAMENTO
1) Coloque a máquina duplicadora sobre um plano de trabalho horizontal, firme e adequado para o peso da 

máquina (20 Kg). A altura do plano de trabalho deve ser de aproximadamente 100-120 cm permitindo dessa 
forma um acesso cómodo às partes operacionais. Recomenda-se a deixar pelo menos 30 cm na parte traseira 
da máquina e nos lados para garantir uma boa ventilação e a possibilidade de a manobrar adequadamente (Fig. 
10).

2) Certifique-se de que a voltagem da máquina duplicadora seja adequada para a sua rede de alimentação e que 
esta esteja provida de ligação à terra e de um interruptor diferencial.

3) Ligue o cabo de alimentação (alimentador) à máquina (cap.3.4.2).

100/120 cm

30 cm

30 cm

30 cm

Fig. 10
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3.4 PARTES SEPARADAS
Na embalagem da máquina, embalados separadamente, também se encontram os seguintes componentes:

3.4.1 Suporte tablet e tablet

Fig. 11 Fig. 12

Estes objectos, distintos do bloco da máquina, devem ser instalados pelo operador na máquina duplicadora da 
seguinte forma:
1) Remova os 2 objectos das respectivas embalagens.
2) Desatarraxe a maçaneta que se encontra na parte superior do cárter da máquina (Fig. 13).
3) Instale o suporte do tablet de maneira que o perfil especial se insira na fenda prevista no cárter superior (Fig. 

14).
4) Atarraxe e aperte a maçaneta para fixar o suporte do tablet ao cárter superior (Fig. 15).
5) Insira o tablet no seu suporte (Fig. 16).

Fig. 13 Fig. 14

 Y

Fig. 15 Fig. 16 Fig. 17

6) Ligar o tablet com o seu cabo USB/Micro USB à tomada USB de carregamento tablet (Y) que se encontra na 
parte traseira de Futura AUTO.
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3.4.2 Alimentador e cabo de alimentação

Fig. 18 Fig. 19

Ligue FUTURA AUTO com o alimentador (W) e ligue este último à tomada de energia por meio do cabo de 
alimentação (W2).

 W

 W2

 W1

Fig. 20

3.4.3 Estribo de fixação
Se a máquina duplicadora for transportada e utilizada num meio móvel, por exemplo um van, é necessário 
prepará-la da seguinte forma:
7) Desligue a máquina duplicadora e retire o cabo de alimentação.
8) Remova o suporte do tablet e o tablet.
9) Entorne a máquina duplicadora na parte traseira.
10) Ligue o estribo de fixação à máquina duplicadora e bloqueie-o com os 2 parafusos.
11) Volte a posicionar a máquina duplicadora em plano.

Fig. 21 Fig. 22
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3.5 DESCRIÇÃO DO LUGAR DE TRABALHO 
Para o funcionamento da máquina duplicadora é necessário apenas um operador que tem à sua disposição as 
seguintes partes operacionais: 

• Interruptor geral de alimentação/botão de emergência (R) que se encontra à direita na máquina
• Mordente 01RA posicionamento chave com corte tipo rasto (P)
• Mordente 01VA posicionamento chave com corte standard (M)
• Tablet (B)
• Botão para ligar o tablet (B1)
• Painel de protecção (C)
• Fresa (G)

 C

 R
 G

 P

 M

 B

 B1

Fig. 23

ARRANQUE
Para ligar a máquina duplicadora rodar o botão vermelho (R).
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4 REGULAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO TABLET
1) Ligue o tablet à rede através do seu alimentador para carregá-lo (3 horas para a primeira carga). O tablet 

também pode ser carregado ligado à tomada USB específica na parte traseira da máquina Futura AUTO (Fig. 
17, pag.12).

2) Ligar o tablet por meio do botão próprio (B1) (Fig. 23) mantendo-o premido durante alguns segundos.

REGULAÇÃO DA INCLINAÇÃO DO TABLET 
1) Desaperte a maçaneta (B2).
2) Coloque o suporte na inclinação desejada.
3) Volte a bloquear a maçaneta (B2).

Fig. 24

4.1 ESCOLHA DO LINGUA

1) Seleccione “Settings” .

2) Rolar a página.
3) Seleccione Language &Input e a seguir Language (à direita).
4) Seleccionar o idioma desejado, manter premido e arrastar para a posição 1.
5) Seleccionar “Silca teclado” (se desejado).
6) Para sair

• Para todas as funções Software previstas pela Silca para a máquina duplicadora, respeitar o indicado 
no GUIA OPERACIONAL SOFTWARE contido no Tablet (cap.10).

• Para todas as demais indicações, cumpra o referido no guia rápido do Tablet.
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5 MORDENTES 

5.1 MORDENTE PARA CHAVES COM CORTE STANDARD - 01VA

Fig. 25 - mordente 01VA

Consoante o tipo de chave a descodificar e/ou cortar por cópia ou por código, é solicitada a utilização de um dos 
lados do mordente (Fig. 25). O posicionamento do lado correcto a utilizar é uma operação extremamente simples 
e cómoda. Com as garras de mordente um pouco abertas, é suficiente rodar manualmente o mordente para o 
colocar como desejado, também graças a um novo e especial sistema de alinhamento (Fig. 26).

O mordente de 4 faces permite uma fixação óptima das chaves, apoiadas no dorso ou no perfil.
• Para a cópia das chaves (que podem ser bloqueadas indistintamente nos lados A, B, C ou D do mordente), a 

escolha do lado do mordente mais adequado para o seu posicionamento fica à discrição do utilizador.
• Para descodificar uma chave, é necessário utilizar o mordente proposto pelo software.
• Para o corte por código da chave a escolha do lado do mordente a utilizar é definida pelo software.

Fig. 26 - ROTAÇÃO DO MORDENTE
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5.1.1 Utilização do paquímetro

O paquímetro é utilizado para posicionar chaves de carro planas com encosto (Stop 0) (cap.5.1.2).

Fig. 27 Fig. 28
  
Fixe a chave amostra no mordente com o encosto contra o paquímetro (Fig. 28). 

Observação: não é necessário baixar manualmente o paquímetro.

5.1.2 Posições de STOP (encosto da chave)

ENCOSTO DA CHAVE - Stop 0

0

0 1 2 3 4

Fig. 29 - Stop 0
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ENCOSTO NA PONTA

1 2 3

CB

DA

4

CB

DA

Fig. 30:  Stop 1 - 2 - 3 Fig. 31:  Stop 4

Para instalar chaves com encosto na ponta, de acordo com o comprimento da cana, são utilizados os seguintes 
acessórios anexos (cap.1.4):
• Pequena barra de retenção (Fig. 30)
Para chaves que necessitam do retentor 1, 2 ou 3. A barra deve ser inserida nos canais próprios.
• Retentor de ponta Stop 4 (Fig. 31) 
Para chaves compridas que necessitam do retentor Stop 4. A instalar como ilustrado na Fig. 31.

ATENÇÃO: a pequena barra e o retentor da ponta devem ser removidos antes de efectuar os 
processos de descodificação ou corte.

ATENÇÃO: para encerrar correctamente o mordente não é necessário exercer uma força 
excessiva no manípulo.
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5.2 MORDENTE PARA CHAVES COM CORTE TIPO RASTO - 01RA

Q1 Q2

106 107
01RA

Fig. 32

De acordo com o tipo de chave a descodificar e/ou cortar, cumpra as indicações previstas pelo programa Silca 
no tablet para:
• mordente
• utilização das garras (Q1) e (Q2)
• encosto mordente previsto (Fig. 33 e Fig. 38)

5.2.1 INSERÇÃO DAS CHAVES 

O mordente é predisposto para o alojamento de chaves de carro com corte tipo rasto, providas de encosto de 
retenção ou referência na ponta.

• CHAVES COM ENCOSTO
A chave deve ser posicionada com os enconstos em contacto contra a especial barra de retenção (Stop “0”) 
(Fig. 33).

Observação: ao se utilizar a barra de retenção, removê-la antes de efectuar as operações de 
descodificação e corte.

1) Inserir a pequena barra na fenda do mordente deslocando-a para a esquerda.
2) Inserir a chave a cortar apoiando-a bem no plano e levar o encosto em contacto com a pequena barra (Fig. 33).
3) Feche o manípulo (M) para bloquear a chave.
4) Remover a barra de retenção.

0

Fig. 33 - ENCOSTO NA CHAVE
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• CHAVES COM ENCOSTO (exemplo HU66... ) 
Para alinhar corretamente este tipo de chaves, é necessário utilizar o adaptador A45 (anexo) a posicionar na 
garra 107 ou 106 de acordo com o tipo de perfil.
Inserir a pequena barra na fenda do mordente deslocando-a para a esquerda.
Inserir a chave a cortar apoiando-a bem no plano e levar o encosto em contacto com a pequena barra (Fig. 37).
Feche o manípulo (M) para bloquear a chave; remover a barra de retenção. 
ATENÇÃO: remover a barra de retenção antes de efectuar as operações de descodificação ou corte.

Fig. 34 Fig. 35

Fig. 36 Fig. 37

• CHAVES COM REFERÊNCIA NA PONTA
A chave deve ser posicionada livremente, levando em conta que o corte (existente ou a realizar) deve começar 
paa além da linha/zona de bloqueio (Fig. 38).

Fig. 38 - REFERÊNCIA NA PONTA

107

Fig. 39
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5.3 REMOÇÃO / INSERÇÃO MORDENTES 01VA E 01RA
1)  Levante o painel de protecção.
2)  Desaperte a cavilha (P2) e remova o mordente extraindo-o para o operador.
3)  Limpe minuciosamente a sede do suporte do mordente.
4)  Limpe o mordente antes de o inserir no suporte. 
5) Insira o mordente na sede especial em rabo de andorinha e leve-o até ao fim do curso contra o pino de retenção.
6) Aperte a cavilha (P2) para fixar o mordente.

P2

106 107

P2

Fig. 40 - mordente 01VA Fig. 41 - mordente 01RA

5.4 REMOÇÃO/INSERÇÃO DAS GARRAS 106/107 DO MORDENTE 01RA  
1)  Levante o painel de protecção.
1)  Desaperte o manípulo (P1) de umas voltas (Fig. 42).
2)  Empurre com os dedos pela parte traseira do mordente a garra a extrair, tirando-a para o operador (Fig. 43).
3) Limpe minuciosamente a sede da garra do mordente.
4)  Limpe a garra antes de a inserir no mordente.
5) Insira a garra até ao fim do curso contra o pino de retenção.

Observação: a garra tem apenas um sentido de inserção no mordente. 

106

01RA

107

 P1
106 107

Fig. 42 Fig. 43
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5.4.1 INSERIR AS GARRAS OPCIONAIS NO MORDENTE 01RA

1)  Levante o painel de protecção.
2)  Desapertar e remover o manípulo (P1) (Fig. 44).
3)  Empurre com os dedos pela parte traseira do mordente a garra a extrair, tirando-a para o operador (Fig. 45).
4)  Limpe minuciosamente a sede da garra do mordente.
5)  Limpar a nova garra opcional antes de a inserir no mordente.
6) Insira a garra até ao fim do curso contra o pino de retenção (Fig. 46).
7) Inserir o manípulo (P1) no furo especial (Fig. 47).

 P1

Fig. 44 Fig. 45

 P1

Fig. 46 Fig. 47

Manual de utilização FUTURA AUTO

Copyright Silca S.p.A. 2022
22



5.5 UTILIZAÇÃO DO PALPADOR 07T
O palpador 07T é utilizado para ler/descodificar chaves com corte standard o tipo rasto.
De acordo com o tipo de chave a descodificar e com as dimensões previstas, pode ser ou não ser 
solicitada a utilização deste palpador.
ATENÇÃO: NÃO É PERMITIDA a descodificação de chaves de alumínio anodizado, de chaves 
de plástico ou de qualquer chave sem condutibilidade !

Fig. 48
• ACTIVAÇÃO DO PALPADOR 07T  (Fig. 49)
- Para utilizar o palpador: mover para a esquerda a pequena alavanca (J1) e baixar o palpador.
- Com palpador baixado, rodar em sentido horário o punho da alavanca.

• DESACTIVAÇÃO DO PALPADOR 07T  (Fig. 50)
- Rodar em sentido anti-horário o punho da alavanca para liberar o palpador.
- Levar o palpador em posição de repouso: levantar a pequena alavanca (J1) e movê-la para a direita.

 J1

106 107

01RA

106 107

01RA

Fig. 49 Fig. 50

5.6 PALPADOR 06T
Algumas aplicações podem exigir a utilização do palpador 06T. O palpador 06T (quando solicitado) deve ser 
inserido no madril da fresa (Fig. 52).
Obs.: inserir a ferramenta empurrando-a até ao fim do curso para cima.

06
T 06

T

106 107

01RA

Fig. 51 Fig. 52

Observação: para operações de corte e/ou descodificação com o palpador 06T, o palpador 07T 
deve encontrar-se em posição de repouso (Fig. 50). SUBSTITUIR O PALPADOR 06T PELA FRESA 
INDICADA PELO SW ANTES DE CORTAR UMA CHAVE.

07
T
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6 LIMPEZA
• Mantenha o mais possível limpas as partes funcionais da máquina, removendo as limalhas 

residuais com um pincel.

• Não utilize de nenhum modo ar comprimido para limpar a área de trabalho das limalhas, pois 
pode soprá-las para as partes operacionais.

• Nunca utilize produtos oleosos ou solventes para a limpeza de todas as superfícies pintadas, 
mordentes, pontos de ligação eléctrica e electrónica.

• Limpar minuciosamente a chave a descodificar.
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7 MANUTENÇÃO

ATENÇÃO: Em caso de reparações ou substituição de peças para manutenção, a marcação 
’CE’ é garantida exclusivamente se forem utilizadas peças de origem fornecidas pelo fabricante.

A máquina duplicadora FUTURA AUTO não necessita de manutenção especial; de qualquer forma, é oportuno 
controlar e eventualmente substituir algumas partes que podem desgastar-se, como: fresa, palpador e correia.
As operações de substituição são simples e podem ser realizadas pelo operador.

ATENÇÃO: NÃO UTILIZE AR COMPRIMIDO!

ATENÇÃO: para a manutenção de rotina das partes mecânicas brunidas, sugerimos a 
utilização de produtos lubrificantes ou protectores, p.ex. WD40 ou parecidos. Evite o contacto 
do produto com as partes electrónicas.

Antes de começar qualquer tipo de manutenção (verificações ou substituições), leia as advertências seguintes:
• Não realize nenhuma operação de manutenção com a máquina em funcionamento
• Desligue sempre o cabo de alimentação da rede 
• Respeite minuciosamente as indicações do manual 
• Utilize peças de origem (veja a “lista das peças de reposição” anexa à máquina).

7.1 INTERVENÇÕES
• Acesso ao compartimento posterior
• Substituição da fresa de topo cilíndrica e/ou palpador
• Substituição do palpador
• Controlo e substituição fusível
• Substituição da bateria
• Acesso ao compartimento superior
• Substituição da escova do contacto eléctrico
• Substituição do conjunto da escova do contacto eléctrico

7.2 ACESSO AO COMPARTIMENTO POSTERIOR
1) Desligue a máquina duplicadora e retire o cabo de alimentação.
2) Remova o tablet.
3) Desaperte os 2 parafusos (E1) e os 2 parafusos (E2).
4) Rode a cobertura para a parte frontal da máquina.
PRESTE ATENÇÃO para o cabo USB do tablet. 

 E2

 E1

 E2

Fig. 53 Fig. 54

Manual de utilização FUTURA AUTO

Copyright Silca S.p.A. 2022 25



7.3 SUBSTITUIÇÃO DA FRESA DE TOPO CILÍNDRICA E/OU PALPADOR
1) Levante o painel de protecção.
2) Rode manualmente o mandril da fresa (G1) e leve a cavilha (G2) em posição frontal.
3) Desaperte com uma chave hexagonal a cavilha (G2) e remova a ferramenta presente.
4) Insira a ferramenta nova empurrando-a até o fim do curso para cima.
5) Aperte a cavilha (G2) para fixar a ferramenta.

 G2

 G1

106 107

01RA

106 107

01RA

Fig. 55 Fig. 56

Observação: a máquina é fornecida com um pino instalado no madril. REMOVER O PINO E INSTALAR 
A FRESA DE TOPO CORRECTA ANTES DE CORTAR A CHAVE!

7.4 SUBSTITUIÇÃO DO PALPADOR 07T
1)  Levante o painel de protecção.
2)  Mova para a esquerda a alavanca (J1) para baixar o palpador.
3)  Desaperte, com uma chave hexagonal, a cavilha roscada (J2) e remova o palpador presente.
4)  Insira o novo palpador empurrando-o até ao fim de curso para cima.
1)  Aperte a cavilha roscada (J2) para fixar o palpador.

 J2

 J1

106 107

01RA

106 107

01RA

Fig. 57 Fig. 58 
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7.5 CONTROLO E SUBSTITUIÇÃO FUSÍVEL

Os fusíveis devem ser sempre controlados com um instrumento que mede a sua continuidade (testador, 
ohmímetro, multímetro, etc.) uma vez que podem parecer inteiros a um controlo visual, mesmo estando 
electricamente interrompidos. Além disso, cada fusível deve ser sempre substituído por outro de igual valor (em
Ampere) e tipo (rápido ou de acção retardada) como indicado no manual.
Na máquina FUTURA AUTO existe 1 fusível:
4 Ampere de acção retardada
protege os motores fresas (prismática e cilíndrica) e a sua electrónica de comando (24 d.c.)

Para o controlo e eventual substituição, actuar da seguinte forma:
1)  Desligar a máquina duplicadora e desconectar o cabo de alimentação.
2) Chegar ao compartimento posterior (cap.7.2).
3) Extrair o fusível da sede própria (Fig. 59) e substitui-lo se avariado.

Fig. 59
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7.6 SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA

ATENÇÃO: a bateria só pode ser substituída por pessoal especializado.
1) Desligar a máquina duplicadora e retirar o cabo de alimentação da tomada.
2) Chegar ao compartimento posterior (cap.7.2).
3) Inserir uma chave de fendas com a ponta isolada e forçar para extrair a bateria descarregada.
4) Inserir a nova bateria na sede própria, prestando atenção para as polaridades.

ATENÇÃO: utilizar o mesmo tipo de bateria de lítio litio CR2032 3 Volt. 
PERIGO DE EXPLOSÃO SE A PILHA FOR SUBSTITUÍDA POR UMA PILHA DO TIPO ERRADO.

5) Eliminar as baterias usadas de acordo com as instruções do cap. 8 ELIMINAÇÃO.

+

Fig. 60

punta
isolata 

Fig. 61
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7.7 ACESSO AO COMPARTIMENTO SUPERIOR
1)  Desligar a máquina duplicadora e retirar o cabo de alimentação da tomada.
2)  Remover tablet e suporte do tablet.
3) Desapertar os 2 parafusos traseiros (E1).
4) Desapertar os 2 parafusos laterais (E2) e remover as 2 anilhas (E3).
5) Remover a cobertura superior (E).
6) Remover o painel de protecção (C). Prestar atenção para não perder as 4 anilhas onduladas (T).
7) Desapertar a cavilha (H1), deslocar o gatilho (H2) para fora (Fig. 64) para poder extrair parte da vedação  (H).
8) Desapertar os 2 parafusos (K1) e deslocar a protecção da correia (K).

 E3 E2

 E2

 E

 E3

 E1

 T

 T

 C

Fig. 62 Fig. 63

 H1

 H2

 H

 K1
 K

Fig. 64 Fig. 65
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7.8 SUBSTITUIÇÃO DA ESCOVA DO CONTACTO ELÉCTRICO

1)  Desligar a máquina duplicadora e desconectar o cabo de alimentação.
2) Chegar ao compartimento superior (cap.7.7).
3) Desapertar o parafuso (V1) e remover a plaqueta (V) e a escova (S) do contacto eléctrico.
4) Inserir a nova escova.
5) Voltar a posicionar a plaqueta e apertar o parafuso (V1).

 V1

 V1 V

 S

Fig. 66 Fig. 67

7.9 SUBSTITUIÇÃO DO CONJUNTO DA ESCOVA DO CONTACTO ELÉCTRICO

1)  Desligar a máquina duplicadora e desconectar o cabo de alimentação.
2) Chegar ao compartimento superior (cap.7.7).
3) Desapertar o parafuso (S1) e remover o conjunto.
4) Inserir o novo conjunto e apertar o parafuso (S1).

 S1

 S

Fig. 68 Fig. 69
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8 ELIMINAÇÃO

Para a eliminação correta consulte as normas vigentes.

INFORMAÇÕES PARA OS UTILIZADORES DE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS 
 

Em “Actuação da Directiva 2012/19/UE sobre os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos 
(REEE)”

O símbolo do caixote do lixo barrado com uma cruz referido no equipamento ou na sua embalagem indica que o 
produto, no fim da sua vida útil, deve ser eliminado separadamente dos demais resíduos para permitir que seja 
tratado e reciclado de maneira adequada.
Em particular, a recolha selectiva deste equipamento profissional no fim da sua vida útil é organizada e gerida:
a) directamente pelo utilizador, no caso em que o equipamento tenha sido apresentado no mercado antes de 31 de dezembro de 

2010 e o próprio utilizador decida eliminá-lo sem substitui-lo por um equipamento novo equivalente e destinado às mesmas 
funções;

b) pelo fabricante, entendido como o sujeito que primeiro apresentou e comercializou o equipamento novo que substituiu o 
anterior, no caso em que, contextualmente à decisão de eliminar o aparelho no fim da sua vida útil apresentado no mercado 
antes de 31 de dezembro de 2010, o utilizador adquira um produto de tipo equivalente e destinado às mesmas funções. 
Neste último caso, o utilizador poderá solicitar o fabricante para que levante este equipamento;

c) pelo fabricante, entendido como o sujeito que primeiro apresentou e comercializou o equipamento novo que substituiu o 
anterior, no caso em que o equipamento tenha sido apresentado no mercado após 31 de dezembro de 2010;

Em relação às pilhas/acumuladores portáteis, o utilizador deverá entregar esses produtos no fim da sua vida útil 
nas especiais instalações de recolha selectiva predispostas pelas autoridades competentes.
 
Uma recolha selectiva adequada para o sucessivo encaminhamento de equipamento e pilhas/acumuladores 
eliminados para a reciclagem, o tratamento e a eliminação compatível com o ambiente, contribui para evitar 
possíveis efeitos negativos no ambiente e na saúde e favorece a reutilização e/ou reciclagem dos materiais que 
compõem o equipamento.

Para remover as pilhas/acumuladores, ter como referência as indicações específicas do fabricante: (ver o 
capítulo relativo no manual de utilização)
A eliminação abusiva de equipamentos, pilhas e acumuladores por parte do utilizador acarreta a aplicação das 
sanções previstas pelas normas em vigor.
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9 ASSISTÊNCIA
A Silca fornece aos compradores da máquina FUTURA uma assistência completa. Para a segurança total do 
operador e da máquina, cada intervenção não especificada no manual deve ser realizada pelo fabricante ou nos 
Centros de Assistência próprios recomendados pela Silca.
Na parte final do manual estão indicados os endereços do fabricante e dos Centros de Assistência autorizados; 
se o manual foi descarregado consultar o site para ver os contatos atualizados (www.silca.biz).

A Silca compromete-se em tornar disponíveis consumíveis, peças opcionais e de reposição durante um período 
de tempo limitado, definido na Política relativa à obsolescência do produto.

9.1 MODALIDADES PARA SOLICITAR UMA INTERVENÇÃO
O talão da garantia anexo à máquina FUTURA assegura intervenções de reparação ou substituição gratuita de 
partes defeituosas nos 24 meses que seguirem a compra. Qualquer outra intervenção deve ser concordada pelo 
utilizador com a Silca ou com os seus Centros de Assistência.
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10  GUIA OPERACIONAL SOFTWARE

O GUIA OPERACIONAL SOFTWARE FUTURA AUTO está contido no Tablet.

Entrar no menu “Opções” > “Informações” e tocar no ícone específico (Fig. 70). 

Fig. 70
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11  ESQUEMAS ELÉCTRICOS
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J13  X axis motor
J12  X axis sensor

J15  Y axis sensor

J17  Z axis sensor

J19 not used
J16 not used

J14  Y axis motor

J18  Z axis motor

     + micro carter
J7  cutter motors

J1006
n.2 CANopen 
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MOTHER BOARD J13

MOTHER BOARD J14

MOTHER BOARD J18

STEP MOTOR Z AXIS

STEP MOTOR Y AXIS

STEP MOTOR X AXIS 

red
light blue
green
yellow

red
white/red
green
white/green

red
white/red
green
white/green

MOTHER BOARD J12

X AXIS SENSOR

Y AXIS SENSOR

Z AXIS SENSOR

MOTHER BOARD J15

MOTHER BOARD J17

yellow
black
light blue

brown
black
light blue

brown
black
light blue

brown
light blue
black
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MOTHER BOARD J22

TRACER POINT SENSOR

MICRO CARTER

black

brown

light blue

MOTHER BOARD J8

MOTHER BOARD J2
black

green

brown

red

light blue

light blue

black

red

LED LAMP

LED LAMP RGB

red

green

blue

MOTHER BOARD J21 ELECTRIC CONTACT

MOTHER BOARD J10
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MOTHER BOARD J1005

USB PORTS

A

VIEW A

1 2
3 4
5 6
7 8

1 +5V 2 +5V

3 D- 4 -

5 D+ 6 -

7 GND 8 GND

red

+24V
+/-

red

blackblack

MOTHER BOARD J7

MOTHER BOARD J4

EMERGENCY PUSH BUTTON

Cutter
motor
laser

Micro
carter

CUTTER MOTOR

POWER SUPPLY
24V

+ MICRO CARTER

1

2

ETHERNET
CABLE

ETHERNET PORT

ETHERNET CABLE EXTENSION

MOTHER
BOARD J3
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EN IT DE FR ES PT NL

J2 Led lamp lampada led Led Lampe Lampe Led Lampara Led Lâmpada Led Led lamp

J3 Etherner port Porta ethernet Ethernet-
Anschluss Port Ethernet Puerto ethernet Porta ethernet Ethernetpoort

J4 Power feeder
+24V

Alimentatore 
+24V

Speisegerat
+24V

Alimentateur 
+24V

Alimentador 
+24V

Alimentador
+24V 

Voedingseenheid 
+24V

J5 USB port Porta USB USB-Anschluss Port USB Puerto USB Porta USB USB-poort

J6 Antenna Antenna Antenne Antenne Antena Antena Antenne

J7 Cutter motor
+ micro carter

Motore fresa
+ micro carter

Motor-Fräser
+ Mikro-Carter

Moteur fraise
+ micro carter

Motor fresa
+ micro carter

Motor fresa
+ micro carter

Freesmotor
+ cover micro

J8 Led lamp RGB Lampada Led 
RGB Led Lampe RGB Lampe Led 

RGB
Lámpara Led 

RGB
Lâmpada Led 

RGB
Led lamp

RGB

J9 not used non usato nicht verwendet non utilisé no utilizado não utilizado niet gebruikt

J10 not used non usato nicht verwendet non utilisé no utilizado não utilizado niet gebruikt

J12 X axis sensor  Sensore asse X Fuhler X-Achse Senseur axe X Detector eje X Sensor eixo X X-as sensor

J13 X axis motor Motore asse X Motor X-Achse Moteur axe X Motor eje X Motor eixo X X-as motor

J14 Y axis motor Motore asse Y Motor Y-Achse Moteur axe Y Motor eje Y Motor eixo Y Y-as motor

J15 Y axis sensor Sensore asse Y Fuhler Y-Achse Senseur axe Y Detector eje Y Sensor eixo Y Y-as sensor

J16 not used non usato nicht verwendet non utilisé no utilizado não utilizado niet gebruikt

J17 Z axis sensor Sensore asse Z Fuhler Z-Achse Senseur axe Z Detector eje Z Sensor eixo Z Z-as sensor

J18 Z axis motor Motore asse Z Motor Z-Achse Moteur axe Z Motor eje Z Motor eixo Z Z-as motor

J19 not used non usato nicht verwendet non utilisé no utilizado não utilizado niet gebruikt

J20 not used non usato nicht verwendet non utilisé no utilizado não utilizado niet gebruikt

J21 Electric
contact

Contatto
elettrico

Elektrische Kon-
takt

Contact
électrique

Contacto
eléctrico

Contato
elétrico

Elektrisch
contact

J22 Micro carter + 
tracer point sensor

Micro carter + 
sensore tastatore

Mikro Carter +
Taster Fühler

Micro carter +
senseur palpador

Micro carter +
sensor palpador

Micro carter +
sensor palpador

Cover micro +
sensor tracer punt

J23 not used non usato nicht verwendet non utilisé no utilizado não utilizado niet gebruikt

J1005 USB ports Porte USB USB-Anschlüsse Ports USB Puertos USB Portas USB USB-poorten

J1006 n.2 CANopen n.2 CANopen n.2 CANopen n.2 CANopen n.2 CANopen n.2 CANopen n.2 CANopen

J1007 RS232 RS232 RS232 RS232 RS232 RS232 RS232
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DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE PARA AS MÁQUINAS 

 
SILCA S.p.A. - VIA PODGORA 20 (Z.I.) 

31029 VITTORIO VENETO (TV) - (ITALY) 
TEL. 0438 9136 - FAX. 0438 913800 

 
Declara sob sua exclusiva responsabilidade que a Máquina Duplicadora para Chaves modelo 

 
 

FUTURA AUTO 
 

 
está em conformidade com os requisitos essenciais das seguintes Diretivas Europeias: 
 
DIRETIVA 2006/42/CE (Máquinas) 
DIRETIVA 2014/30/UE (Compatibilidade Electromagnética) 
DIRETIVA 2014/35/UE (Baixa Tensão) 
DIRETIVA 2014/53/UE (RED) 
DIRETIVA 2011/65/EU (RoHS3) 
DIRETIVA 2012/19/EU (WEEE)        

            | 20 | 
e com as Normas: 
 
EN ISO 12100:2010 EN 60204-1:2018 
EN 55032:2015 EN 55024:2015 
EN IEC 61000-3-2:2014 EN IEC 61000-3-3:2013 
EN 301 489-1:2011 (V.1.9.2) EN 301 489-17:2012 (V.2.2.1) 
EN 62471:2008  
ETSI EN 300 328:2019 (V.2.2.2)  
EN 62233:2008  
EN 62368-1:2020  

    
 
O departamento de P&D do Silca Spa está autorizado a criar o Arquivo Técnico  
 
 
VITTORIO VENETO, 08/09/2022 
 
 
Michele Gazzola, CEO 
 
 
 
 
 
 




