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Rekord
Rekord is de mechanische sleutelfreesmachine voor cilindersleutels,
autosleutels en kruisvormige sleutels.

Nauwkeurige bewegingen van de wagen
De handgreep aan de
linkerkant zorgt voor
nauwkeurige verschuivingen zonder speling en de
koperen glijlagers van DU®
garanderen vloeiende
bewegingen van de wagen. De wagen wordt
vrijgegeven door middel
van een knop onder de
ergonomische handgreep
aan de voorzijde. In de
Rekord S-versie van de
machine start het indrukken van deze knop de
freesmotor.
Vierzijdige spanbekken
De gesinterde vierzijdige
spanbekken hebben anatomische handgrepen met
een kogellager-systeem
voor het perfect bevestigen van de sleutel zonder
de klem te beschadigen.

Rekord werd ontworpen en vervaardigd
in overeenstemming met het Europese
CE-keurmerk.

Comfortabele en efficiente werkplek
Een breed gereedschapscompartiment uitgerust
met een antislipmat aan de
bovenkant van de machine
zorgt ervoor dat u het
meest gebruikte gereedschap altijd bij de hand

Technische Gegevens
Freesmotor: eenfase met 1 versnelling
Frees: HSS (Snelstaal)
Freessnelheid: 1350/1620 rpm (230V-50/60Hz),
1620 rpm (120V-60Hz)

Bewegingen: op tandwielmechanisme en
geslepen sledeas

De machine bevat een LED-lamp
voor een perfecte verlichting

hebt. Onder de machine
bevindt zich bovendien
een praktisch opbergvak
voor het opbergen van
andere accessoires.

heeft een veiligheidsschakelaar om zo de gebruiker
te beschermen. De machine moet na een
stroomonderbreking
handmatig opnieuw worden opgestart.

Eenvoudige ijking
Rekord is uitgerust met
een mechanische taster
met een micrometrische
instelringmoer voor eenvoudige ijking en freesresultaten van hoge kwaliteit.
Perfecte verlichting
Rekord heeft een
LED-lamp boven de frees
voor een duidelijke verlichting van de werkplek.

Gefreesde sleutels worden perfect afgewerkt
De ontbraamborstel is
gemaakt van tynex en
wordt geactiveerd door
middel van dezelfde
aan-uitschakelaar die de
freesmotor start.

Geoptimaliseerde
structuur voor een
schone werkplek
De hellende structuur van
de machine zorgt voor het
effectief verwijderen van
metaalschilfers, die worden verzameld in een
uitneembare lade.

Elektrische voeding: 230V-50/60Hz - 120V-60Hz

Spanbekken: roterende gesinterde vierzijdige
spanbekken

De wagen wordt vrijgegeven via
een praktische drukknop

Breed gereedschapscompartiment
aan de bovenkant van de machine

Veilig voor de gebruiker
De aan-uitschakelaar

Hellend oppervlak voor optimale
inzameling van metalen schilfers

Rekord - Plus

Trajecten: 43 mm
Afmetingen:
Breedte: 330 mm (met hendel: 510 mm),
Diepte: 430 mm, Hoogte: 270 mm
Gewicht: 19 kg

Vloeiende bewegingen
van de wagen
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Graag vestigen wij de aandacht op het feit dat, in overeenstemming met de wettelijke beschikkingen die van kracht zijn inzake industriële eigendommen, de in dit document geciteerde merken en commerciële benamingen exclusieve eigendom zijn van de betreffende slotenfabrikanten en
geautoriseerde gebruikers. Deze commerciële benamingen en merken worden zuiver informatief vermeld, met enkel als doel de sloten waarvoor onze sleutels geschikt zijn sneller te identificeren. Dit document is uitsluitend voorbehouden aan gespecialiseerde sleutelmakers die Silca producten
gebruiken. / De illustraties en technische gegevens van de producten vermeld in dit document zijn louter illustratief en derhalve benaderend. Silca behoudt zich het recht voor om, mits behoud van de essentiële eigenschappen van haar producten, alle wijzigingen uit te voeren die zij nodig en
opportuun acht ter verbetering van de productkwaliteit. Alle tekeningen en foto’s zijn eigendom van Silca. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming van Silca S.p.A. is wettelijk verboden. Voor eventuele twisten is uitsluitend de Rechtbank van de plaats waar het
bedrijf zijn zetel heeft bevoegd. Alle andere rechtbanken worden uitgesloten.

Rekord is de mechanische sleutelfreesmachine voor cilindersleutels,
autosleutels en kruisvormige sleutels.
De machine kenmerkt zich door vloeiende en nauwkeurige bewegingen van de wagen, vierzijdige roterende spanbekken met ergonomische handgrepen, de mechanische taster met micrometrische
regelaar en brede gereedschapscompartimenten om uw dagelijks
werk praktischer en comfortabeler te maken.

