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MAȘINĂ DE TĂIAT CHEI ELECTRONICĂ UNICĂ PENTRU TĂIEREA CHEILOR PLANE
Proiectat pentru lăcătușii profesioniști, Silca’s Unocode F400 taie cheile plane pentru locuință și auto într-un proces 
semnificativ optimizat, îmbunătățind viteza și calitatea serviciilor oferite clienților dumneavoastră. Mașina încorporea-
ză mai multe elemente inovatoare: un cititor cu camere care permite decodarea cheilor prin simpla aruncare a aces-
tora în sertarul desemnat, un nou software special adaptat nevoilor tăietorilor de chei profesioniști și un aspect 
optimizat, conceput pentru a vă ușura munca.

AFIȘARE PROFESIONALĂ 
• Ecran tactil, industrial, de 10 inci, integrat
• Înclinări pentru a oferi unghiul de vizualizare 

perfect
• Răspuns imediat la atingere (0,01 secunde)
• Afișaj color cu o rezoluție de 1280x800 pixeli

INTERFATA SOFTWARE USER-FRIENDLY
• Interfață software intuitivă dezvoltată pentru nevoile 

lăcătușilor profesioniști, cu comenzi rapide către cele 
mai utilizate cărți de tăiere și cozi de lucru

• Funcționează independent
• Compatibil cu SKP Pro pentru a lucra cu arhive de date 

existente și carduri Codemaker

Unocode F400 a fost proiectat și fabricat în conformitate cu 
standardele europene marca CE.

CHEILE TĂIATE CU CLAMA V2
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CONECTIVITATE COMPLETĂ
• Conexiune atât prin Wi-Fi, cât și prin Ethernet la 

rețeaua LAN locală
• 4 porturi USB (2 porturi 3.0 + 2 porturi 2.0)

• Port HDMI pentru conectarea unui ecran extern
• Posibilitatea de a conecta o tastatură și un mouse 

fără fir

CITITOR DE CAMERE PENTRU DECODARE 
OPTICĂ RAPIDĂ
• Soluție unică, în curs de brevetare, pentru decodificare 

imediată
• Nu este necesară poziționarea: lăsați cheia în 

compartimentul de extragere
• Software-ul arată diferența dintre adâncimile citite și 

adâncimile definite de producător
• Cheile pe două fețe cu tăieturi asimetrice și cheile pe o 

singură față cu proeminențe precum rulmenți cu bile 
sau alte elemente de design brevetate nu pot fi 
decodate
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LINIȘTE
• Structură nouă optimizată pentru a absorbi 

vibrațiile și zgomotul
• Mai puține vibrații datorită noii freze cu 80 de 

dinți din metal dur (widia)
• O zonă de lucru complet închisă reduce 

zgomotul în timpul marcării și tăierii

CLEMĂ CU PATRU FEȚE - VERSATILĂ 
• Clemă cu patru fețe pentru blocarea optimizată a unei 

game largi de chei, atât cu cap, cât și cu opritor
• Buton ergonomic și dinamometric pentru o instalare 

ușoară a cheii
• Nichelare pentru o mai bună rezistență la rugină și 

uzură
• Manometru larg cu opritor mobil se potrivește perfect cu 

cheile cu oprire în vârf
• Software-ul arată ce parte a clemei și ce oprire ar trebui 

să utilizați

ZONA DE LUCRU MAI CURATĂ, SIGURĂ ȘI 
MAI COMODĂ
• Mașina este complet închisă: șpanul este colectat în 

tava de sub zona de tăiere pentru a lăsa zona de lucru 
curată

• Scutul de siguranță se închide și se deschide automat 
la începerea sau încheierea unui ciclu

• Ecranul are două microîntrerupătoare și se oprește 
automat dacă este blocat pentru a oferi protecție 
suplimentară

• Suprafață de lucru cu 55% mai mare comparativ cu 
modelele anterioare pentru o utilizare mai ușoară
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SKP
Pro

SOFTWARE UNOCODE F400
Pentru mașinile Unocode F Series, am dezvoltat un software complet nou, conceput special pentru a vă face munca 
mai ușoară și mai rapidă. Noua interfață poate fi, de asemenea, personalizată în funcție de nevoile dvs., astfel încât 
să puteți păstra cu ușurință funcțiile pe care le utilizați cel mai frecvent.

• Compararea cardurilor de tăiere este disponibilă la 
bord

• Lista scurtă de tăiere a cardurilor *: atunci când 
decodificați o cheie, nu trebuie să selectați mai întâi 
un card de tăiere. Cititorul camerei foto decodează 
tăierile cheii și vă oferă o listă scurtă de carduri din 
care puteți alege cea de care aveți nevoie

CITITOR CU CAMERE FAVORITE

COMPARAȚIA CARDULUI DE TĂIERE

Viteză

Performanţă Ajutor 
video

Asistență de 
la distantă

Siguranță

Compatibil 
cu SKP Pro

CARDURI DE TĂIERE PREVIZUALIZAREA TĂIERII

• Tabelele de coduri disponibile la bord *
• Personalizați-vă preferatele: puteți redenumi 

cardurile de tăiere pe care le utilizați cel mai frecvent
și le puteți reordona în funcție de nevoile dvs.

• Tutoriale video la bord și manualul produsului
• Serviciu la distanță pentru a vă sprijini atunci când 

este necesar

* În curând cu o actualizare de software
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Alimentare electrică

Motor de tăiere

100-240V - 50 / 60Hz

Viteza 1070 rpm

Clemă V2 Cu 4 laturi, închide perfect cheile montate pe spate sau pe profil dacă 
cheia are tăieturi simetrice

48VDC

Freză cheie Prismatic din metal dur acoperit (widia)

Mișcări Pe 2 axe cu șuruburi cu bilă activate de motoare pas cu pas pe role. 
Axa rotativă disponibilă cu clemă opțională

Rulează

Dimensiuni Lățime: 502 mm - Adâncime: 740 mm - Înălțime: 680 mm

Greutate 54 Kg

DATE TEHNICE

In compliance with current regulations relating to industrial property, we hereby state that the trade-marks or trade names mentioned in this document are the exclusive property of authorized 
manufacturers of locks and users. Said trade-marks or trade names are nominated only for the purposes of information so that any lock for which our keys are made can be rapidly identified. This 
document is reserved exclusively for professional key cutters who use Silca products.  /  All information and illustrations in this document are for guidance only. Silca reserves the right to alter 
products designs, dimensions or info to improve the products quality. The contents of this document are fully protected by Copyright and may not be copied or reproduced in any form, without 
written permission from Silca S.p.A. Any controversy shall be settled by the Courts of Justice where the company has its headquarters, with express exclusion of any other court.

Cu clemă: 
Chei cu cap de oprire:
Chei cu opritor:

axă X: 30 mm, axă Y: 72 mm
axă Y: max. 45 mm (prin copie și cod)
axă Y: max. 45 mm (prin copie și cod)

Deschiderea și închiderea 
automată a scutului de protecție

Cititor cu 
camera integrat

UNOCODE F400 ÎN NUMERE

PATENT PENDING SOLUTIONS

decodarea cheii
50% mai rapidă

suprafață de lucru
55% mai mare

grad industrial
Afișaj de 10 ”

PROIECTARE COMUNITARĂ 
ÎNREGISTRATĂ

Protejarea designului 
Unocode F Series 

în toate versiunile sale


