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GUIA PARA A CONSULTA
Este manual foi realizado para constituir um guia para a utilização da máquina duplicadora de chaves SWIFT e 
a leitura e a consulta deste manual constituem um requisito essencial para uma utilização segura e eficiente da 
máquina.

Modalidade de consulta
O conteúdo do manual foi estruturado de forma a poder ser utilizado para:
- Transporte e movimentação   Cap. 1
- Descrição da máquina e das seguranças Cap. 2-3-4
- Utilização correcta     Cap. 5-6-7
- Manutenção     Cap. 8-9-10

Legenda dos termos
O manual foi redigido utilizando termos de uso comum.
Os termos relativos às chaves que podem ser duplicadas mais frequentemente com a máquina SWIFT são 
referidos na Fig. 1.

CHAVE DE PONTOS
Chave que apresenta furos

de dimensões, profundidades,
posições e formas diferentes

CHAVES COM CORTE
DE RASTO TIPO LASER

 LASER é a denominação do corte
especial transversal ao perfil

CHAVE TUBULARE

Fig. 1 Fig. 2

1) Cabeça 5) Ponta
2) Colo 6) Dorso
3) Encosto 7) Corte
4) Cana
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ADVERTÊNCIAS GERAIS
A máquina duplicadora foi projectada no respeito dos princípios da Directiva Máquinas.
Já durante a fase de projecto foram adoptadas soluções que eliminam os riscos para o operador em todas as 
fases de utilização: transporte, duplicação, regulação e manutenção.
Os riscos residuais foram eliminados com elementos de proteção especiais para o operador.
As proteções adoptadas não provocam riscos adicionais e, ainda mais, não podem ser evitadas, senão 
intencionalmente; essas proteções não condicionam a visibilidade do plano de trabalho.
É obrigatória a utilização de óculos de proteção durante as operações de corte; essa obrigação é evidenciada 
quer na máquina - por meio de um adesivo - quer no manual.
Os materiais utilizados para a construção e os componentes usados no funcionamento da máquina não são 
perigosos e fazem com que a máquina duplicadora esteja em conformidade com as normas em vigor.

Utilização prevista
As modalidades de instalação e a utilização correcta da máquina duplicadora SWIFT são as previstas pelo 
fabricante.
A máquina duplicadora pode ser usada exclusivamente por pessoal experiente (utilização profissional).
A máquina duplicadora SWIFT 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 da máquina duplicadora diferente da indicada no manual anula qualquer direito de 
ressarcimento do Cliente para com a Silca S.p.A. e pode constituir uma fonte de risco não ponderável para o 
operador que não a utiliza correctamente, bem como para terceiros.
Negligência na utilização ou desrespeito por parte do operador das indicações contidas no manual não entram 
nas condições de garantia e a esse respeito o fabricante declina toda e qualquer responsabilidade.
 

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

Riscos residuais 
Na máquina duplicadora SWIFT não existem riscos residuais.

Protecções e cuidados para o operador
A máquina duplicadora SWIFT está totalmente em conformidade com as normas. 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 (utilização de óculos de segurança) e das indicações fornecidas 
pelo fabricante neste manual de utilização, não deixam espaço a erros humanos, a não ser que sejam intencionais.
Nas suas características de projecto, a máquina duplicadora SWIFT é uma máquina segura em todos os seus 
componentes.
• Alimentação
A máquina duplicadora é alimentada por energia eléctrica fornecida através de uma ficha que pode ser separada 
e provida de ligação à terra.
• Ligação
A máquina é ligada accionando o interruptor geral que se encontra no lado direito, dotado de uma função de 
segurança que previne o arranque inesperado no caso de corte e retorno da energia da rede.
• Arranque
O interruptor de ignição do motor, que se encontra no lado direito, determina o arranque da ferramenta.
• Iluminação (versão Swift Plus)
A área de trabalho é iluminada por uma lâmpada de néon, que é ligada por meio do interruptor geral.
• Manutenção
As operações de regulação, manutenção, reparação e limpeza foram estruturadas da forma mais simples e 
segura. As peças que o operador pode desmontar não podem ser reposicionadas de modo errado ou perigoso.
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Identificação da máquina

A máquina duplicadora SWIFT está provida de placa de identificação que contém o número de série (Fig. 3).

Fig. 3

(*) ver o cap.9 ELIMINAÇÃO.
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1 TRANSPORTE
A máquina duplicadora pode ser transportada facilmente e não apresenta perigos especiais ligados à sua 
movimentação.
A máquina embalada deve ser transportada manualmente por 2 pessoas.

1.1 EMBALAGEM 
A embalagem é constituída por 2 invólucros,
inferior e superior, de material expandido, que envolvem a 
máquina. Uma caixa de papelão robusto, cujas dimensões estão 
indicadas na Fig. 4 e o invólucro de nylon protegem a máquina 
duplicadora também no caso de armazenagem prolongada. 
Os símbolos no exterior da caixa indicam as advertências para o 
transporte.
Advertência: a embalagem deve ser conservada para as 
eventuais sucessivas deslocações da máquina.

Fig. 4
 

Proteger da humidade  Manusear com cuidado Alto
 

1.2 TRANSPORTE
Para garantir a sua integridade, a máquina duplicadora deve ser transportada sempre na sua embalagem depois 
de desbloqueado o carro.

1.3 ABERTURA DA EMBALAGEM
Para tirar a máquina da embalagem:
1) Elimine as tiras cortando-as com as tesouras.
2) Aconselha-se a abrir a caixa sem danificá-la uma vez que pode ser reutilizada (mudanças, envios para o 

fabricante em caso de reparação ou manutenção).
3) Controle o conteúdo da embalagem constituído por:

1 máquina duplicadora SWIFT fechada nos invólucros de protecção.
1 documentação da máquina incluindo: manual de utilização, lista da peças de reposição e mó- dulo da garantia.
1 conjunto de acessórios.
1 cabo de alimentação.

4) Tire a máquina duplicadora dos invólucros de protecção.

1.4 MOVIMENTAÇÃO DA MÁQUINA
Uma vez tirada da embalagem, a máquina duplicadora deve ser colocada directamente sobre o plano de trabalho.
A operação pode ser realizada por uma só pessoa.
ATENÇÃO: para a movimentação, aconselhamos a apanhar a máquina unicamente pela sua base.

1.5 SEGURANÇAS
• Painel de protecção
O painel de protecção transparente da fresa foi projectado de modo a cobrir e proteger da forma mais ampla 
possível as partes operacionais.
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2 DESCRIÇÃO DA MÁQUINA
A máquina duplicadora SWIFT é uma máquina com rendimentos técnicos de qualidade elevada e extremamente 
exactos. Também é caracterizada por uma óptima versatilidade na duplicação de chaves com características 
diferentes, precisando em alguns casos da aplicação de adaptadores.
SWIFT reproduz os seguintes tipos de chaves:

• chaves DE PONTOS (não cortes inclinados)

• chaves COM CORTE DE RASTO TIPO LASER

• chaves TUBULARES

CHAVES DE PONTOS CHAVES COM CORTE DE RASTO TIPO LASER

CHAVES TUBULARES CHAVES COM CORTE TIPO LASER
COM CANA ESTREITA

Ø min. 4 mm
Ø max.12 mm

(*) com opcionais

Fig. 5
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O resultado de alta exactidão fornecido pela SWIFT é garantido pelo conjunto de características funcionais de 
todos os seus componentes, ou seja:

• MOVIMENTOS
Os movimentos dos 2 eixos permitem a máxima fluidez e deslizamento dos movimentos, sem jogos.

• SUSPENSÃO DO PALPADOR
A máquina está provida de um sistema de palpador com suspensão que facilita o corte da chave.

• PROTECÇÃO CONTRA ESTILHAÇOS
Um cárter especial de plástico transparente permite limitar a dispersão de limalhas.

• LÂMPADA (versão Swift Plus)
Posicionada na máquina, ilumina directamente o plano de trabalho.

• VIROLA DE REGULAÇÃO DO PALPADOR
Garante um alinhamento perfeito em profundidade das ferramentas e permite corrigir os defeitos das chaves 
gastas.

• ALAVANCAS/MANÍPULOS
Alavancas e manípulos foram estudados nas dimensões, nos materiais e na posição, de forma a facilitar a 
tomada e a movimentação.
Materiais e acabamentos foram cuidados em função da utilização de cada parte, em especial:
• alavanca (J) carro vertical (eixo Z)
• alavanca (C) eixos X-Y 
Advertência: as letras entre parênteses indicam as referências para a Fig. 7, pág.7.
A alavanca que guia o movimento ao longo dos eixos X-Y é ergonómica e proporciona movimentos exactos e 
sensíveis.

Fig. 6
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3 PARTES OPERACIONAIS

Fig. 7

A  - carro porta-mordentes (eixos X-Y) 
B  - mordente esquerdo
B1- mordente direito
C - alavanca do carro porta-mordentes (eixosX-Y) 
E  - manípulo do mordente esquerdo
E1- manípulo do mordente direito
G - protecção contra estilhaços 
H - manípulo de bloqueio dos carros
H2- virola de bloqueio regulação palpador

J  - alavanca do carro vertical (eixo Z)
K - barra de alinhamento de chaves tubulares
L  - luvas de suporte do palpador e de suporte da fresa
N - virola de regulação do palpador
O - virola de regulação suspensão palpador
P  - interruptor geral
Q - interruptor de arranque do motor
R - manípulo de bloqueio do eixo vertical “Z”
W- lâmpada (versão Swift Plus)

 B

 E

 B1 H

 L

 G

 Q  P

 E1

 J

 H2

 R

 A

 W
 K

 O

 N

 C
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3.1 DADOS TÉCNICOS 

Alimentação eléctrica: 220V-230V / 50-60Hz
110V-120V / 60Hz

Potência máxima absorvida: 220V-230V: 1 Amp  200 Watt
110V-120V: 1.3 Amp  200 Watt

Motor da fresa: monofásico de 1 velocidade

Fresas: em aço rápido HSS - com revestimento

Velocidade da ferramenta: 50Hz: 6000 rpm (+/- 10%) - 60Hz: 6000 rpm (+/- 10%)

Movimentos: em 3 eixos por meio de hastes e buchas

Mordentes: fixos

Cursos: eixo inferior X: 24 mm - eixo superior Y: 50 mm - eixo vertical Z: 22 mm

Dimensões: largura: 260 mm    profundidade: 285 mm    altura: 315 mm

Peso: 12 Kg.

Ruído: 76 dB(A)

SINAIS GRÁFICOS NA MÁQUINA DUPLICADORA

Obrigatório utilizar óculos de 
protecção contra estilhaços

Ler as instruções
antes de utilizar

PERIGO!
Ferramenta em rotação

ATENÇÃO!
Presença de tensão

 Ligação à terra Sentido de rotação
da fresa

Etiqueta advertências
(em versões CSA)

Proteger da chuva
(em versões CSA)

Regulação palpador ATENÇÃO DESLIGUE E DESCONECTE A MÁQUINA
ANTES DE REMOVER A TAMPA SUPERIOR
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3.2 CIRCUITO ELÉCTRICO

As partes principais do circuito eléctrico e electrónico da máquina duplicadora SWIFT são as seguintes:

SWIFT

• 120V

1) Tomada da máquina
2) Fusíveis 8 Amp rápidos (110V/120V)
3) Interruptor geral
4) Interruptor de arranque do motor (brilhante)
5) Motor elétrico: 120V/50-60Hz

Fig. 8 - Swift 120V

• 120V

1) Tomada da máquina
2) Fusíveis 8 Amp rápidos (110V/120V)
3) Interruptor geral
4) Interruptor de arranque do motor (brilhante)
5) Motor elétrico: 120V/50-60Hz
6) Lâmpada 

Fig. 9 - Swift 120V
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• 230V

1) Tomada da máquina
2) Fusíveis 4 Amp rápidos (220V/230V)
3) Interruptor geral
4) Interruptor de arranque do motor (brilhante)
5) Filtro
6) Motor elétrico: 240V/50-60Hz

Fig. 10 - Swift 230V
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SWIFT PLUS

• 120V

1) Tomada da máquina
2) Fusíveis 8 Amp rápidos (110V/120V)
3) Interruptor geral
4) Lâmpada
5) Interruptor de arranque do motor (brilhante)
6) Motor elétrico: 120V/50-60Hz

Fig. 11 - Swift Plus 120V

• 230V

1) Tomada da máquina
2) Fusíveis 4 Amp rápidos (220V/230V)
3) Interruptor geral
4) Lâmpada
5) Interruptor de arranque do motor (brilhante)
6) Filtro
7) Motor elétrico: 240V/50-60Hz

Fig. 12 - Swift Plus 230V
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4 ACESSÓRIOS ANEXOS 
A máquina é fornecida com uma série de acessórios para a utilização e a manutenção (ferramentas, chaves 
hexagonais). Esses acessórios incluem:

SWIFT - SWIFT PLUS (todas as versões)

FRESA DE TOPO FE01
para chaves de pontos CHIAVE ESAGONALE 2,5 mm

PALPADOR TE01
para chaves de pontos

CHIAVE ESAGONALE 3 mm

FRESA DE TOPO FE04
para chaves com corte tipo laser

BARRAS DE RETENÇÃO
2 peças

PALPADOR TE04
para chaves com corte tipo laser R

L BARRAS PARA AJUSTE 
(marcadas “L” e “R”)
2 peças

FUSÍVEIS (2 peças)
4 Amp - rápidos (220V/230V)
8 Amp - rápidos (110V/120V)

PINCEL

Algumas versões de máquina duplicadora (indicadas pelos códigos máquina) também estão providas 
dos acessórios seguintes:

D849518ZB - D849522ZB - D849524ZB
D849780ZB - D8A1740ZB

D849470ZB - D849780ZB
D849781ZB - D8A1740ZB

TUBULAR KIT

Palpador TE07
Fresa de topo FE07

MERCEDES KIT

D749777ZB Adaptadores

D849524ZB - D849780ZB - D8A1740ZB D849518ZB - D849524ZB - D8A1740ZB

MUL-T-LOCK KIT

Palpador TE08
Fresa de topo FE08

Palpador TE11
Fresa de topo FE11

Palpador TE12
Fresa de topo FE12

D849518ZB - D849522ZB - D8A1740ZB

VOLKSWAGEN - SAAB KIT

D749778ZB Adaptadores



Manual de utilização - Português Swift - Swift Plus

Copyright Silca S.p.A. 2022 13

5 INSTALAÇÃO E PREPARAÇÃO DA MÁQUINA
A instalação da máquina duplicadora cabe ao Cliente e não exige competências especiais. Não são necessárias 
operações de montagem; contudo, aconselhamos a realizar algumas operações de verificação e preparação.

5.1 VERIFICAÇÃO DOS DANOS
A máquina duplicadora é uma máquina sólida e compacta que não corre riscos 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.

5.2 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 a 40°C - humidade relativa: 60% aprox

5.3 POSICIONAMENTO 
Coloque a máquina duplicadora por cima de um plano de 
trabalho horizontal, firme e adequado para o peso da máquina. 
A altura do plano deve permitir uma boa visão e um acesso 
cómodo às partes operacionais. 
Recomendamos a deixar suficiente espaço ao redor da 
máquina (20-30 cm) para garantir a sua ventilação e uma 
possibilidade de manobra adequada. 
ATENÇÃO: certifique-se de que a voltagem da máquina 
duplicadora seja adequada para a rede de alimentação 
e que esta esteja provida de ligação à terra e de um 
interruptor diferencial.

Fig. 13

5.4 DESCRIÇÃO DO LUGAR DE TRABALHO
Para o funcionamento da máquina duplicadora é necessário apenas um operador que tem à sua disposição os 
seguintes elementos de comando e manobra:
• interruptor geral (P).
• interruptor de arranque do motor (Q).
• alavancas de manobra:

- alavanca (C) de movimentação do carro porta-mordentes 
- alavanca (J) de movimentação vertical

Advertência: as letras entre parênteses indicam as referências para a Fig. 7, pág.7.

30 cm

30 cm

30 cm
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6 REGULAÇÃO E AJUSTE DA MÁQUINA
Antes de efectuar a duplicação, é necessário realizar algumas regulações, relativas a:
• inserção e ajuste das ferramentas
• activação da suspensão do palpador (para chaves de pontos) (cap.7.4, pág.19).

6.1 INSERÇÃO E REGULAÇÃO DAS FERRAMENTAS

Fig. 14

ATENÇÃO: desligar o cabo de alimentação da máquina.
Uma vez escolhidas as ferramentas adequadas para a chave a cortar, actue da seguinte forma:
1) Insira até ao fundo o palpador na luva esquerda e bloqueie-o apertando a cavilha roscada (M) (Fig. 15).
2) Insira até ao fundo a fresa de topo na luva direita e bloqueie-o levemente apertando a cavilha roscada (M1).

Desbloqueio das ferramentas
Desaperte as cavilhas roscadas (M) (M1) e retire palpador e fresa de topo das suas sedes.

M
M1

Fig. 15
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6.2 AJUSTE DE FRESA E PALPADOR 

Observação: a máquina duplicadora SWIFT está provida de um sistema de suspensão que permite uma 
duplicação exacta das chaves de pontos. A função de suspenção do palpador só é utilizada para as 
chaves de pontos e é activada desapertando a virola (O).

 O  J

 N

 H2

 C

Fig. 16

Para o ajuste, depois de inseridos fresa e palpador nos mandris especiais actue da seguinte forma:

AJUSTE RÁPIDO
Observação: para este tipo de ajuste utilizar as barras anexas “L” e “R”.
1) Desligar o motor com o interruptor (Q).
2) Inserir a barra de ajuste “L” no mordente esquerdo (lado palpador) e bloqueá-la com o manípulo (E) (Fig. 17).
3) Inserir a barra de ajuste “R” no mordente direito (lado fresa) e bloqueá-la com o manípulo (E1).
4) Bloquear as virolas (H2) e (O).
5) Desapertar um pouco a cavilha roscada (M) que bloqueia o palpador. Retire o palpador para baixo de cerca 4 

mm .
6) Com a alavanca (J) baixar o carro vertical, levando palpador e fresa em contacto com as 2 barras.
7) Apertar a cavilha (M) do palpador.

RL  E1 E

Fig. 17
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AJUSTE
Observação: para este tipo de ajuste, utilizar duas chaves em bruto iguais.
1) Desligar o motor com o interruptor (Q).
2) Inserir as chaves em bruto nos mordentes.
3) Desapertar a virola superior (O).
4) Desapertar a virola grande (H2).
5) Rodar a virola (N) em sentido horário de algumas voltas para baixar o palpador.
6) Ligar o motor com o interruptor (Q).
7) Com a alavanca (J) baixar o carro vertical até o palpador tocar na chave relativa no mordente esquerdo (Fig. 18).
8) Manter em tensão a alavanca (J), rodar a virola média (N) em sentido anti-horário até a fresa passar rente à 

chave relativa no mordente direito (Fig. 19). Soltar a alavanca (J) e desligar o motor.
9) Segurar a virola (N) e bloquear a virola inferior (H2).
Observação: para duplicar chaves de rasto tipo laser, bloquear a virola (O) para desactivar a suspenção 
do palpador.

Fig. 18

Fig. 19

Rodar a virola (N) 
em sentido horário,

o corte resulta MENOS PROFUNDO.

Rodar a virola (N)
em sentido anti-horário,

o corte resulta MAIS PROFUNDO.

Fig. 20
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7 CORTE 
ATENÇÃO: para trabalhar em segurança completa durante as fases de duplicação, preste atenção 
paraas seguintes advertências:

• Trabalhe sempre com as mãos enxutas. 
• Verifique que a máquina esteja ligada à terra.
• Utilize os óculos de protecção, mesmo se a máquina está provida de um cárter de protecção contra 

estilhaços.
• Nunca aproxime as mãos da fresa em movimento.
• Ligue o motor (interruptor Q) só depois de completadas as operações seguintes:

a) inserção das chaves nos mordentes.
b) rotação da chave a cortar.
c) instalação das ferramentas e seu ajuste (cap.6.2). 
d) verificar que a barra de alinhamento das chaves tubulares (K) esteja em posição de repouso (Fig. 22 e Fig. 

23).

K K

OK

Fig. 21 Fig. 22

K

Fig. 23 - posições de repouso
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7.1 CORTE DE CHAVES  
1) Ligar a máquina agindo no interruptor (P).
2) Depois de posicionadas as chaves, ligar o motor da fresa agindo no interruptor (Q).
3) Pegar na alavanca (C) e levar o conjunto dos mordentes para palpador e fresa.
4) Com a alavanca (J) baixar o carro vertical para que o palpador entre nos pontos/cortes da chave original. Exercer 

na alavanca (J) a força necessária para que a fresa remova a apara.
5) Repetir a operação por cada ponto.
6) Uma vez efectuados os cortes do primeiro lado, desligar o motor com o interruptor (Q).
7) Rodar de 180° a chave a cortar.
8) Pôr em funcionamento o motor e cortar o segundo lado da chave.
9) Completado o corte, desligar o motor com o interruptor (Q) e remover as chaves dos mordentes.

0

barretta di fermo
Stahlstab

barrette d’arret
barrita de tope

barra de encosto
aanslagplaatje

tip stop bar

Fig. 24 Fig. 25

7.2 CORTE DE CHAVES COM ENCOSTO CHAVE 
1) Bloqueie a chave original no mordente esquerdo da máquina certificando-se de que o encosto da chave esteja 

em contacto com o mordente (Fig. 24).
2) Bloqueie a chave em bruto no mordente direito da máquina certificando-se de que o encosto da chave esteja em 

contacto com o mordente.
3) Efectue o ajuste da máquina seguindo os itens do parágrafo 6.2. O ajuste deve ser realizado sempre que for 

substituída a ferramenta.
4) Reproduza a chave como indicado no parágrafo 7.1.

7.3 CORTE DE CHAVES SEM ENCOSTO CHAVE 
1) Insira a pequena barra em metal anexa no entalhe que se encontra no mordente esquerdo escolhendo o primeiro 

ou o segundo entalhe de acordo com a necessidade.
2) Bloqueie a chave original no mordente esquerdo da máquina certificando-se de que a ponta da chave esteja em 

contacto com a barra de retenção (Fig. 25).
3) Bloqueie a chave em bruto no mordente direito da máquina certificando-se de que a ponta da chave esteja em 

contacto com a barra de retenção. 
ATENÇÃO: remover a barra de retenção.

4) Efectue o ajuste da máquina seguindo os itens do parágrafo 6.2. O ajuste deve ser realizado sempre que for 
substituída a ferramenta.

5) Reproduza a chave como indicado no parágrafo 7.1.
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Cortes no dorso 
Se houver cortes no dorso, posicione a chave em vertical.

Fig. 26

7.4 ACTIVAÇÃO DA SUSPENSÃO PALPADOR
A máquina duplicadora SWIFT está provida de um sistema de suspensão que permite uma duplicação exacta 
das chaves de pontos.
Com este sistema o utilizador pode posicionar primeiro o palpador na abertura da chave original e a seguir 
efectuar o corte da chave em bruto.
A função de suspensão só é utilizada para as chaves de pontos (Fig. 1) e é activada desapertando a virola (O).
Advertência: para chaves de rasto tipo laser (Fig. 1) desactivar essa função.

7.5 CHAVES COM CORTE DE RASTO TIPO LASER 
ATENÇÃO: antes de começar a cortar chaves com rasto tipo laser, é necessário desactivar a 
suspensão do palpador fechando a virola (O) (cap.7.4).

1) Bloqueie a chave original no mordente esquerdo da máquina.
2) Com a alavanca (J) baixar o carro vertical, sem forçar, para que o palpador se apoie no plano cortado da chave 

original (Fig. 27). Bloqueie o mandril a esta altura com o manípulo (R).
3) Com a alavanca (C) trazer o carro mordentes para el operador e bloqueie a chave em bruto no mordente direito 

da máquina.
4) Ponha em funcionamento a fresa com o interruptor (Q).
5) Proceda com o corte actuando exclusivamente com a alavanca esquerda (C) (Fig. 29).

Fig. 27

Fig. 28 Fig. 29
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7.6 CORTE DE CHAVES TIPO LASER DE CANA ESTRETA (ART.HU41P-HU55P-HU64P...)

É possível duplicar chaves tipo laser da cana estreita simplementes aplicando adaptadores (opcionais).
Observação: esses adaptadores são opcionais ou anexos a algumas máquinas duplicadoras (veja o cap. 
4 ACESSÓRIOS ANEXOS). 

Actue da seguinte forma:
1) Abra os mordentes desapertando os manípulos (E) (E1).
2) Insira os adaptadores nos mordentes.
3) Introduza a barra de retenção na ranhura mordente esquerdo.
4) Bloqueie a chave original no adaptador esquerdo certificando-se de que a ponta da chave esteja em contacto 

com a barra de retenção.
5) Bloqueie adaptador e chave fechando o manípulo (E).
6) remover a barra de encosto.
7) Com a alavanca (J) baixar o carro vertical, sem forçar, para que o palpador se apoie no plano cortado da chave 

original (Fig. 30). Bloqueie o mandril a esta altura com o manípulo (R).
8) Com a alavanca (C) trazer o carro mordentes para el operador.
9) Introduza a barra de retenção na ranhura mordente direito; Bloqueie a chave em bruto no adaptador direito 

certificando-se de que a ponta da chave esteja em contacto com a barra de retenção.
10) Bloqueie adaptador e chave fechando o manípulo (E1); remover a barra de retenção.
11) Ponha em funcionamento a fresa com o interruptor (Q).
12) Proceda com o corte actuando exclusivamente com a alavanca esquerda (C) (Fig. 32).

Adaptadores (opcionais)

Fig. 30

Fig. 31 Fig. 32
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7.7 CORTE DE CHAVES TUBULARES 
           (EXCEPTO D8A5809ZB)

Verificar se o interruptor (Q) está desactivado.
1)  Inserir as ferramentas nos mandris.
2) Posicionar as chaves nas sedes específicas nos mordentes (chave original no mordente esquerdo e chave a 

cortar no mordente direito). Actuar da seguinte forma:
- alinhar o encosto da chave com a marca de referência (D) no mordente (Fig. 33).
- manter o alinhamento segurando a cabeça da chave contra o dispositivo de posicionamento (F) (Fig. 34).
- bloquear levemente a chave com o manípulo (E) ou (E1).
- levar a barra de alinhamento (K) por cima da chave (Fig. 35). Fazer subir a chave até tocar na barra (Fig. 36).
- bloquear completamente a chave com o manípulo (E) ou (E1).

3) Depois de posicionadas correctamente ambas as chaves, colocar a barra (K) em posição de repouso (Fig. 33).
4) Efectuar o ajuste das ferramentas.
5) Habilitar a função de suspensão do palpador desapertando a virola (O).
6) Ligar a máquina com o interruptor geral (P).
7) Apanhar as alavancas (C) e (J) e ligar o motor da fresa com o interruptor (Q).
8) Segurar o carro dos mordentes com a alavanca esquerda (C), baixar o carro vertical com a alavanca direita (J) 

até centrar com o palpador um dos entalhes na chave e continuar a baixar (utilizando a suspenção) para atingir 
a profundidade de corte.

9) Mover levemente a alavanca (C) para completar cada corte.
10) Repetir essa operação por cada corte na chave.

F

F

D

K

Fig. 33 Fig. 34

K K

Fig. 35 Fig. 36
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Observação: na máquina duplicadora Swift PLUS é possível desactivar o dispositivo de alinhamento da 
cabeça para as chaves tubulares. 
Empurrar os 2 dispositivos e bloqueá-los com os respectivos retentores na parte traseira do mordente. 

versão Swift PLUS

Fig. 37 Fig. 38
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8 MANUTENÇÃO
A máquina duplicadora não necessita de manutenção especial; de qualquer forma, é oportuno controlar e 
eventualmente substituir algumas partes que podem desgastar-se, como: correia (cap.8.1) lâmpada (cap. 8.2). 
As operações de substituição são simples e podem ser realizadas pelo operador.
LIMPEZA: aconselha-se a manter limpos carro e mordentes das limalhas derivantes dos cortes, utilizando um 
pincel.
ATENÇÃO: NÃO UTILIZE AR COMPRIMIDO!

ATENÇÃO: para uma correcta manutenção da máquina, aconselha-se a utilização de um óleo de 
protecção, p.ex. WD40 ou parecidos, a aplicar nas partes mecânicas brunidas, para prevenir a oxidação 
dessas partes (mordentes, guias, carros).
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.

8.1 ESTICAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA
Verifique o estado e o esticamento da correia caso houver vibrações provenientes da parte superior da máquina 
duplicadora. Actue da seguinte forma: 

Desactive o interruptor geral e retire o cabo de alimentação. 

1) Desaperte os 4 parafusos (Y1) e remova a cobertura superior (Y) (Fig.
40).

2) Desaperte (sem retirá-los) os 2 parafusos (Y2) que fixam o suporte motor .
a) esticamento:

- aumente a tensão da correia empurrando o motor para a parte traseira
da máquina.

b) substituição:
- afrouxe a correia empurrando levemente o motor para palpador e fresa.
- remova a correia e substitua-a.
- estique empurrando o motor para a parte traseira da máquina.

3) Volte a bloquear o suporte motor apertando os 2 parafusos (Y2).
4) Volte a posicionar a protecção superior (Y) e fixe-a com os 4 parafusos

(Y1).
Fig. 39

 Y

 Y1

 Y1

 Y2

Fig. 40 Fig. 41

ATENÇÃO DESLIGUE E DESCONECTE 
A MÁQUINA ANTES DE REMOVER A 

TAMPA SUPERIOR
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8.2 SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA (SÓ VERSÃO SWIFT PLUS E D8A5809ZB)
Para substituir a lâmpada actue da seguinte forma: 

Desactive o interruptor geral e retire o cabo de alimentação.
5) Desaperte os 4 parafusos (Y1 )e remova a cobertura superior (Y) 

(Fig. 40).
6) Desapertar cuidadosamente os 2 parafusos (W1) e remover o 

suporte da lâmpada (W) (Fig. 43)
7) Desapertar e substituir a ampola.
8) Voltar a posicionar o suporte da lâmpada (W) e fixá-lo com os 2 

parafusos (W1).

Fig. 42

Fig. 43 Fig. 44 Fig. 45

8.3 VERIFICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DOS FUSÍVEIS
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 controle visual mesmo estando 
electricamente interrompidos. Para além disso, cada fusível deve ser sempre substituído por outro de igual valor 
(em Ampere) e tipo (rápido ou retardado) como indicado no manual. Na máquina duplicadora SWIFT existem 2 
fusíveis:
4 Ampere rápidos nas máquinas duplicadoras com voltagem 220/230 Volt
8 Ampere rápidos nas máquinas duplicadoras com voltagem 110/120 Volt
encontram-se na tomada de alimentação (R), e protegem a máquina de variações repentinas de tensão e de um 
eventual curto-circuito.
É oportuno efectuar uma verificação da integridade dos fusíveis quando, accionando o interruptor geral, a 
máquina não se ligar. Proceda da seguinte forma:

Desactive o interruptor geral e retire o cabo de alimentação.

Abrir a pequena gaveta dos fusíveis e remover os fusíveis (R1).

Fig. 46 Fig. 47

W1
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8.4  ACESSO AO COMPARTIMENTO INFERIOR

Desactive o interruptor geral e retire o cabo de alimentação.

1) Prestar atenção e entornar lentamente a máquina no lado frontal.
2) Desapertar os 2 pézinhos (X1), os 2 parafusos (X2) e remover a protecção inferior (X) (Fig. 48).

 X1

 X

 X2

Fig. 48 Fig. 49

8.5 SUBSTITUIÇÃO DOS INTERRUPTORES: GERAL E ARRANQUE DO MOTOR

Desactive o interruptor geral e retire o cabo de alimentação.

1) Chegue ao compartimento inferior da máquina (cap.8.4).
2) Desligue os cabos que se encontram no interruptor a substituir, prestando atenção para a posição deles.
3) Pressione as “alhetas” de fixação do interruptor para o poder extrair para o exterior.
4) Insira o novo interruptor na sede própria.
5) Volte a ligar os conectores.
6) Voltar a posicionar e fixar a protecção inferior e voltar a colocar a máquina em posição vertical.

Fig. 50
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8.6 SUBSTITUIÇÃO DAS GARRAS DO MORDENTE DIREITO

Fig. 51

Verificar se o interruptor de arranque do motor (Q) está desactivado.

8.6.1 SUBSTITUIÇÃO DA GARRA FIXA 
1) Desaperte o manípulo (E1).
2) Desaperte os 2 parafusos (B2) e remova a garra fixa presente.
3)  Inserir a nova garra contra a parede esquerda e o mais possível saliente para o operador (Fig. 53).
4) Apertar o manípulo (E1) sem bloquear, de modo a que a garra móvel chegue em contacto com a garra fixa.
5) Inserir e bloquear o palpador TE01 e a fresa de topo FE01 nos respectivos mandris.
6) Com a alavanca (C) levar o carro dos mordentes para o corpo da máquina.
7) Com a alavanca (J) baixar completamente o carro vertical e bloqueá-lo com a maçaneta (R).
8) Prestar atenção para que as ferramentas estejam colocadas em posição frontal em relação às garras fixas, com 

a alavanca (C) mover o carro dos mordentes para o operador até ter ambas as ferramentas (TE01 e FE01) em 
contacto com as duas garras correspondentes.

9) Bloquear os 2 parafusos (B2).

 B2

 E1

Fig. 52 Fig. 53

 E1

 TE01  FE01

Fig. 54
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8.6.2 SUBSTITUIÇÃO DA GARRA MÓVEL 
1) Desapertar e remover o manípulo (E1) e os pratos.
2) Remova a garra móvel.
3) Instalar a nova garra em contacto na parede direita e alinhá-la frontalmente.
4) Inserir os pratos e apertar o manípulo (E1).

 E1

Fig. 55
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9 ELIMINAÇÃO
Para a eliminação correta consulte as normas em vigor.

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 equipamento no fim da 
sua vida útil apresentada 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;

Uma recolha selectiva adequada para o sucessivo encaminhamento do equipamento eliminado 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.

A eliminação abusiva do produto por parte do utilizador acarreta a aplicação das sanções previstas pelas normas 
em vigor.
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10  ASSISTÊNCIA
A Silca fornece aos compradores da máquina SWIFT 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.

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.

10.1 MODALIDADES PARA SOLICITAR UMA INTERVENÇÃO 
O talão da garantia anexo à máquina SWIFT 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.




