SLEUTELMACHINES
(Mechanisch)
AFBEELDING:

ART. NR.:

OMSCHRIJVING:

EASY QUATTRO
Eenvoudige machine voor het dupliceren van
X-DU001A-4
cilinder-, auto- en stersleutels. Vierzijdige
klemmen waardoor alle sleutels goed zijn in te
spannen. HSS frees,

BI106-C4

CARAT QUATTRO
Voor het dupliceren van cilinder-, auto- en
stersleutels. Vierzijdige klemmen waardoor alle
sleutels goed zijn in te spannen. Voorzien van
een krachtige motor, HSS frees, kunststof
borstel, goede verlichting

BI106-C4W

CARAT QUATTRO W
Als de BI106-C4 maar dan met Widia frees i.p.v.
een HSS frees.

X-DU004A

PUNTO
Voor het dupliceren van boring- en
banensleutels. Voorzien van vaste bekken en
zeer geschikt voor het frezen van auto-, fietsen vlakke boringsleutels.
Geïntegreerde LED verlichting.
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BI310

T-REX
Voor het dupliceren van boring-, banen- en
tubular (buis) sleutels. Nieuw ontworpen
spanbekken waardoor sleutels zeer goed zijn in
te klemmen.
Mechanisch/elektronische fijn afstelling van
taster en frees.
Geïntegreerde LED verlichting.

BI313

T-REX PLUS
Als de T-REX (BI310) maar dan met spanbekken
die zijn te kantelen tot een hoek van 45 graden

BI312

T-REX ADVANCED
Als de T-REX PLUS (BI313) maar dan met motor
gestuurde klembekken om de frees en taster
eenvoudig te wisselen zonder gebruik van
inbussleutels

BI204

BI204
Klaviersleutelmachine voor baard-,
dubbelbaard, pijp- en pompsleutels. Ook het
maken van zijreep insnijdingen is geen
probleem.
Voorzien van twee motorsnelheden.
De lagering van de wagen zorgen ervoor dat er
met soepele en precieze bewegingen kan
worden gewerkt.
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BI502

FALCON
Voor het dupliceren van Ford Tibbe, Abloy en
Abus sleutels.
Wordt standaard geleverd met 1 slede naar
keuze.
De sledes zijn snel en eenvoudig te wisselen

BI503

ARCADIA
Voor het dupliceren van Tubular (buis) sleutels.
Standaard wordt de machine geleverd met
slede KT0 (meest universeel)
De diverse leverbare sledes zijn eenvoudig uit
te wisselen.
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SLEUTELMACHINES
(Elektronisch)

BI702

CAMILLO BIANCHI READER
Zeer snel en eenvoudig scannen van het
sleutelprofiel. Binnen 20 seconden zijn de te
gebruiken kopiesleutels zichtbaar op het 7 inch
Touch screen. Alternatieve merken zoals Silca,
Boerkey, JMA etc. worden ook weergegeven.

BI702-ADV

CAMILLO BIANCHI READER ADVANCED
Als de BI702 maar dan kun je ook zelf
sleutelprofielen toe voegen net zoals
haakposities. Blinde sleutels zijn dan nog
sneller te vinden aan de sleutelwand.

BI-SW01

Software update van BI702 naar Bi702-ADV.

BI995-DARK

NINJA DARK
Volautomatische kopieermachine voor
cilinder-, ster- en autosleutels.
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BI995

NINJA
Voor cilinder- en autosleutels op code.
Sleutels zijn te decoderen en weer te frezen
naar de originele fabriekswaarden. Ook direct
een sleutel op code maken is geen probleem
door de standaard meegeleverde software.

BI997

NINJA LASER
Voor cilinder-, auto en banensleutels op code.
De sleutels zijn te decoderen en weer te frezen
naar de originele fabriekswaarden.
Ook direct een sleutel op code maken is geen
probleem door de standaard meegeleverde
software.

BI998

NINJA VORTEX
Voor boring- en banensleutels op code.
De sleutels zijn te decoderen en weer te frezen
naar de originele fabriekswaarden.
Ook direct een sleutel op code maken is geen
probleem door de standaard meegeleverde
software.

BI999

NINJA TOTAL
Voor cilinder-, boring- en banensleutels op
code.
Deze alleskunner kan sleutels decoderen en
weer frezen naar de originele
fabriekswaarden.
Ook direct een sleutel op code maken is geen
probleem door de standaard meegeleverde
software.
Graveren van de sleutelkop is ook mogelijk.
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BI996-X

DEZMO
De professionele machine voor cilinder- en
autosleutels op code.
De sleutels zijn direct op code te maken of
eerst te decoderen en dan volgens
fabriekswaarden te frezen. Krachtige motor
voor een snel en goed eindresultaat. Standaard
wordt de machine geleverd met een console
waar alle software op is geïnstalleerd

BI996

DEZMO OPEN
Als de DEZMO (BI996-X) maar dan van een
elektro magnetische spanklem. Hierdoor is de
machine later uit te breiden met een DROMO
(automatische sleutelaanvoer)

BI996-ADV

DEZMO ADVANCED
Als de Dezmo-Open maar dan inclusief een
automatische sleutelaanvoer (DROMO). Voor
deze sleutelaanvoer is geen perslucht nodig,
het werkt geheel elektronisch. Inclusief een
universeel magazijn voor ca. 50 sleutels

BI992

VERSA
Een professionele machine voor banen - en
boringsleutels op code.
De sleutels zijn direct op code te maken of
eerst te decoderen en dan volgens
fabriekswaarden te frezen. Krachtige motor
voor een snel en goed eindresultaat. Standaard
wordt de machine geleverd met een console
waar alle software op is geïnstalleerd
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BI-SIGMA

SIGMA PRO
Een professionele machine voor het maken
van baard- en kluissleutels op code. Door de
krachtige motor worden de sleutels snel en
secuur gemaakt. U kunt de sleutel decoderen
(m.b.v. de camera) en maken volgens de
originele fabriekswaarden. Standaard wordt de
machine geleverd met een console waar alle
software op is geïnstalleerd

BI1000

GYMKANA
De ultieme machine voor de automotive
industrie om auto- en banensleutels op code
te maken. De sleutel is te decoderen en te
maken volgens de originele fabriekswaarden.
Standaard wordt de machine geleverd met een
console waar alle software op staat
geïnstalleerd.
Wordt standaard geleverd met een
U (universeel) en V (VAG) klem.

KEYCOIN150
150 Keycoins,
KEYCOIN150
te gebruiken voor STAK of het updaten van uw
elektronische sleutelmachine(s)

KEYCOIN300
300 Keycoins,
KEYCOIN300
te gebruiken voor STAK of het updaten van uw
elektronische sleutelmachine(s)
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BI884

BI884 DECRYPTOR
Stand Alone Transpondermachine.
In te stellen in de Nederlandse taal.
De volgende transpondertypen zijn te
dupliceren. Temic ID11& ID12 Megamos ID13
Philips ID33 & ID73 Texas 4C fixed & crypto 4D
Philips Crypto ID40 (gedeeltelijk), ID44 (VAG),
ID45 en ID46.
De Megamos ID48 transponders zijn ook te
kopiëren na aanschaf van de TKM-Extreme kit.

BI884 MINI
Eenvoudig te bedienen transpondermachine
via een app of via de PC.
In te stellen in de Nederlandse taal.
De volgende transpondertypen zijn te
BI884-MINI dupliceren. Temic ID11& ID12 Megamos ID13
Philips ID33 & ID73 Texas 4C fixed & crypto 4D
Philips Crypto ID40 (gedeeltelijk), ID44 (VAG),
ID45 en ID46.
De Megamos ID48 transponders zijn ook te
kopiëren na aanschaf van de TKM-Extreme kit.

TKMEXTREMEKIT

TKM EXTREME KIT
Voor de BI884 en de BI884MINI om de
ID48 transponders te kunnen clonen.

EEPROM EXTRA
Als bij een auto alle sleutels zijn
verdwenen, dan is het mogelijk om (bij een
groot aantal automodellen) de data uit de
Eeprom te halen en deze m.b.v. de BI884
Decryptor of de 884 Mini weer naar een
Keyline transponder te schrijven.
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BTP2.0-884MINI

BLEUTOOTH EN POWER ADAPTER
Voor de BI884MINI, deze is geschikt voor IOS
en Android

MAVIK
Universele afstandsbediening die dezelfde
functionaliteit heeft als de originele
autosleutel. Deze afstandsbediening heeft een
MAVIK_433
geïntegreerde transponder en is eindeloos
herbruikbaar. De Mavik is ook te
programmeren op de meeste automerken en
de applicatielijst wordt voortdurend uitgebreid.
Precoderen is mogelijk met de 884Mini

BI803-T-BS

STAK
Met de STAK software is het mogelijk om
autosleutels en afstandsbedieningen te
programmeren in de auto zelf. Keyline maakt
gebruik van de Abrites technologie waardoor
top kwaliteit software wordt gegarandeerd.
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