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1MATRIX PRO S
 Matrix Pro este o maşină de copiat chei, care 
oferă performanţe optime de calitate şi de preci-
zie în copierea cheilor tip amprentă, cheilor tip 
laser, Fichet®. şi cheilor tubulare.
Freze – Frezele sunt confectionate dintr-un mate-
rial nou numit HSS (high speed steel) si au design 
inovator. Mansonul de plastic colorat fiind o refer-
inta facila de identificare.
 Calibrare – sistem de calibrare electromecanic
 Ecran inovator – pt a facilita procesul de calibra-
re (led indicator luminos)
 Siguranta – Motor freza activat de un comutator 
pe axa Z pt un proces sigur, rapid si eficient
 Protectie -  Suport de mare siguranta creat pt a 
asigura o protectie optima.
 Zona accesorii – spatiu accesibil pt accesorii.

Usor de folosit

Greutate 24.6 kg

Rezistenta mare la uzura

Sigur pentru utilizator

Compartiment pentru accesorii

Pre
ț 2
69
3 €
 

PR
ET
 LIS
TA
 35
09
 € 

*Imaginile sunt cu titlu de prezentare. **Preţurile nu conţin TVA si sunt exprimate in euro. Garanţie: 24 de luni.

Lampa led 

Freza activata automat



2 BRAVO 
PROFESSIONAL II

 Bravo Professional II este cel 
mai recent  model de la Silca 
pentru lacatusii taietori de chei 
profesionisti.
  Cele 4 bacuri cu laturi reversi-
bile cu noul sistem de aliniere 
garanteaza excelente rezultate 
ale taierii, indiferent de tipul 
cheii care trebuie taiata: chei 
plane pentru cilindrii, auto si 
chei cruciforme. 
 Freza este confectionata       din-
tr-un material nou numit HSS 
(High speed steel) foarte rezis-
tent.

Lampa led 

*Imaginile sunt cu titlu de prezentare. **Preţurile nu conţin TVA si sunt exprimate in euro. Garanţie: 24 de luni.

Greutate 21.5 kg

Palpator micrometric

Rezistenta mare la uzura

Freza activata automat

Perie pentru curatarea cheilor 
80x20 mm

Pre
ț 2
10
7€
 

PR
ET
 LIS
TA
 25
22
 € 



3OPTIKA
 Identifică profilurile cheilor de tip plane, 
auto, amprentă, fluture si verifică tăierea chei-
lor de tip plane şi fluture. 
 Performanţe: 
Citeste, cauta si afiseaza profilul cheii in timp 
maxim de 10 secunde. Compara taierea intre 
doua chei in maxim 5 secunde.
Acuratetea citirii are un indice de eroare de 
+/- 0.03 mm.

Design modern si robust

Pre
ț 2
24
6 €
 

PR
ET
 LIS
TA
 26
77
 € 

*Imaginile sunt cu titlu de prezentare. **Preţurile nu conţin TVA si sunt exprimate in euro. Garanţie: 24 de luni.

Rapid si usor de folosit

Elimina eroarea umana
comparand taierile

Citeste profilele cheilor si 
le cauta in baza de date



4REKORD

 Rekord este unul dintre cele 
mai recente modele de la Silca 
pentru lacatusii taietori de chei 
profesionisti.
  Cele 4 bacuri cu laturi reversi-
bile cu noul sistem de aliniere 
garanteaza excelente rezultate 
ale taierii, indiferent de tipul 
cheii care trebuie taiata: chei 
plane pentru cilindrii, auto si 
chei cruciforme. 
 Freza este confectionata
 dintr-un material nou numit 
HSS (High speed steel) foarte 
rezistent.

Lampa led 

*Imaginile sunt cu titlu de prezentare. **Preţurile nu conţin TVA si sunt exprimate in euro. Garanţie: 24 de luni.

Greutate 19 kg

Palpator micrometric

Rezistenta mare la uzura

Freza activata automat

Perie pentru curatarea cheilor 
80x15 mm

Pre
ț 1
40
8€
 

PR
ET
 LIS
TA
 17
38
 € 



5TWISTER II
  Twister II este o mașină de tăiat chei mecanică 
ușor de utilizat, fiabilă și convenabilă, care oferă 
multiplicari precise și constante ale cheilor 
dimple, laser și tip Fichet®. Mașina oferă o gamă 
de accesorii opționale pentru extinderea 
capabilităților sale la chei tubulare și la o gamă 
largă de chei pentru autovehicule.

CCheile tăiate în modul standard
Cheile tăiate cu accesorii opționale (*)

Usor de folosit

Greutate 24 kg

Rezistenta mare la uzura

Sigur pentru utilizator

Pre
ț 1
12
7 €
 

PR
ET
 LIS
TA
 13
23
 € 

*Imaginile sunt cu titlu de prezentare. **Preţurile nu conţin TVA si sunt exprimate in euro. Garanţie: 24 de luni.

Lampa led 

Freza activata automat



6DELTA F0

Delta FO   este o mașină de tăiat chei 
de  tip Ford Tibbe® (FO21) și 
Jaguar® (TBE1-TBE2).
 Freza este confectionata       dintr-
un material nou numit HSS (High 
 speed steel) foarte rezistent

Usor de folosit

Greutate 14 kg

Rezistenta mare la uzura

Sigur pentru utilizator

Pre
ț 1
99
7 €
 

Palpator micrometric

PR
ET
 LIS
TA
 23
98
 € 

*Imaginile sunt cu titlu de prezentare. **Preţurile nu conţin TVA si sunt exprimate in euro. Garanţie: 24 de luni.

Perie pentru curatarea cheilor 



7FUTURA AUTO

Pre
ț 3
95
0 €
 

Usor de folosit

Rezistenta mare la uzura

Sigur pentru utilizator

Compartiment pentru
 accesorii

Led multicolor

Total Automatic

 Futura Auto este o mașină electronică pentru 
copierea cheiilor de pe original sau duplicarea
acestora prin coduri directe sau indirecte.
Mașina poate să copieze chei pentru autovehicule : 
chei plane, chei laser si chei auto speciale.

 Instructiunile primite de la software fac ca munca 
să fie una ușoară chiar și pentru cei ce nu
au au experiență în domeniu, în timp ce dimensiunile 
reduse și designul compact îl fac potrivite
pentru magazine mici și camioane.

*Imaginile sunt cu titlu de prezentare. **Preţurile nu conţin TVA si sunt exprimate in euro. Garanţie: 24 de luni.

PR
ET
 LIS
TA
 58
50
 € 



8FUTURA PRO
UNLIMITED

Pre
ț 8
70
0 €
 

Usor de folosit

Rezistenta mare la uzura

Sigur pentru utilizator

Compartiment pentru
 accesorii

Led multicolor

Total Automatic

*Imaginile sunt cu titlu de prezentare. **Preţurile nu conţin TVA si sunt exprimate in euro. Garanţie: 24 de luni.

PR
ET
 LIS
TA
 11
.50
0 €
 

 Singura mașină electronică de taiat chei cu 
abonament software exclusiv pe viață pentru du-
plicarea tuturor tipurilor de chei rezidențiale și 
auto și pentru gravarea cheilor metalice si     

 Beneficiați de experiența și precizia Silca pentru 
o viață întreagă cu Futura Pro Unlimited:
mașina unică de tăiere electronică care combină 
două stații de tăiere și funcția de gravare într-un 
singur dispozitiv ușor de utilizat cu abonament 
software inclus. Uitați de datele de expirare și 
reînnoirile: cu Futura Pro Unlimited
vveți putea descărca noi funcții software și 
actualizări ale bazei de date gratuit pe durata de 
viață a mașinii. Mașina vine echipată cu o servieta 
de protecție din aluminiu care conține toate 
uneltele necesare pentru gravare și pentru tăierea,
unei game launei game largi de chei auto inclusiv Ford®, 
Simplex®, VAG® și Mercedes® , dispozitiv pentru 
gravat, etc.



9FUTURA PRO
UNLIMITED

Mașina vine cu o servieta din aluminiu care
include o serie de accesorii pentru creșterea 
afaceri dvs. pe segmentul auto și gravură:

- bac 03R pentru cheile Ford®,
- adaptorul B6 pentru cheile Simplex®,
- adaptorul A34 pentru cheile Ford® și Mercedes®,
- bac 04J pentru cheile BMW® și Me- bac 04J pentru cheile BMW® și Mercedes®,
- bac 19J pentru cheile Audi®, Ford® și Volvo®,
- bac 56J și 57J pentru cheile VAG®,
- bac special 01E și 02E pentru gravură,
- adaptorul de gravura pentru chei nr. 4;
- frezele 02LW, 06LW și 18DW.

*Imaginile sunt cu titlu de prezentare. **Preţurile nu conţin TVA si sunt exprimate in euro. Garanţie: 24 de luni.

 Gravură optimizată pentru o gamă largă de chei, mici medalii și medalioane.
Bacurile speciale 01E și 02E, compatibile cu clema 01R, adaptorul nr.4 și freza specială 18DW sunt conce-
pute pentru a facilita instalarea și gravarea unei game vaste de chei din metal și aluminiu,mici medalii și 
plăci.
 Modele predefinite de utilizator și proceduri ghidate, software-ul conține peste 220 de modele implicite 
de utilizator la fel ca multe referințe Silca. Pentru fiecare referință, puteți selecta adâncimea gravurii, în 
timp ce software-ul indică fata bacului pe care trebuie folosita (1,2,3,4) in functie de marimea 
cheii/medalionului. 



CONTACT
SEDIUL CENTRAL - SILKEYS & MACHINES DISTRIBUTION
CRISTIANA CHIRCA - STOCK MANAGER
Adresa: Str. Badea Cartan nr. 36, Sector 2, Bucuresti
Tel.: 021 311 86 02
Fax: 021 212 01 55
Mobil: 0731 302 409
EE-mail: vanzari@silkeys.ro
Program de lucru: Luni-Vineri 09.00 - 17.00

**Conditii de livrare: Livrare in 60 zile de la achitarea avansului.Conditii de plata: 50% avans la semnarea contractului si restul de 50% la livrare Fabricatie: SILCA – ITALIA

CLUJ reprezentanti zonali Silca
Distributie masini copiat chei si accesorii Silkeys 
Vlad Dejeu - Manager Cluj
Mobil: 0726 202 944
E-mail: vanzari@silkeys.ro
Adresa: Str Campului nr 124 A (langa Medexpert) Cluj
PProgram de lucru: Luni-Vineri 09.00 - 17.00

www.masinicopiatchei.ro

CONSTANTA reprezentanti zonali Silca
Distributie masini copiat chei si accesorii Silkeys 
Catalin Donciu - Manager Constanta
Mobil : 0730 296 296
E-mail: vanzari@silkeys.ro
AAdresa: Str. Nalbei, nr. 3,  bloc L118, scara A, Con-
stanta
Program de lucru: Luni-Vineri 09.00 - 17.00

IASI reprezentanti zonali Silca
Distributie masini copiat chei si accesorii Silkeys 
Mircea Tuchendrea - Manager Moldova
Mobil : 0735 546 267 / 0726 669 7729
E-mail: vanzari@silkeys.ro
Adresa: Str. Mitropolit Varlaam, Nr. 54, Iasi 
PProgram de lucru: Luni-Vineri 09.00 - 15.00


