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Обладнання сервісного центру
 СЕРВІСНИЙ СУПРОВІД ПРОДУКЦІЇ – це невід’ємна частина бізнесу професій-

ного Локсмайстер-центру. А саме: встановлення та обслуговування продукції, 

виготовлення додаткових ключів, сервісні операції з циліндрами та замками, 

а також розроблення та виготовлення систем Майстер-ключ та Один ключ. 

 ПРОФЕСІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ KEYLINE® для виготовлення ключів дозволяє 

нарізати ключі широкого спектру та будь-якої складності, що ідеально підхо-

дить професійному Локсмайстер-центру для задоволення потреб власників 

різноманітних замків у створенні додаткових ключів. Розрізняють електро-

нні комп’ютеризовані машини, верстати-копіри та декриптори для програму-

вання автомобільних ключів.

 ЕЛЕКТРОННІ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНІ МАШИНИ – призначені для виготов-

лення патентованих ключів за кодами карток та заводськими кодами ви-

робника замка. Для нарізки не потребують оригінального ключа. Викорис-

товують лише фірмові бланки ключів. Непатентовані ключі виготовляються 

методом сканування оригіналу. 

 ВЕРСТАТИ-КОПІРИ призначені для механічного нарізання широкого кола 

ключів. Виготовляють копію ключа лише за наявності оригінального ключа. 

 ДЕКРИПТОРИ розширюють можливості центру з виготовлення ключів. Нада-

ють можливість клонувати автомобільні ключі з вбудованим транспондером 

імобілайзера. Декриптор KEYLINE® 884 ULTEGRA реалізує швидке та повніс-

тю автономне копіювання мікро-чіпів автомобільних ключів та не потребує 

додаткових знань автомобільної електроніки.

 ОРИГІНАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ, СЕРВІСНІ ЧАСТИНИ ТА ІНСТРУМЕНТИ 
MUL-T-LOCK® ТА ABLOY® дають змогу безпосередньо на місці здійснювати 

різні сервісні операції із замками та циліндрами: виготовлення додаткового 

ключа, перекодування, виготовлення систем Майстер-ключ та Один ключ, 

легка та швидка зміна типу циліндра з ключ-ключ на ключ-тумблер, надає 

змогу швидкого складання циліндрів необхідної довжини, а також за потреби 

виконувати ремонт продукції MUL-T-LOCK® та ABLOY®. Наявність оригінально-

го фірмового обладнання – це обов’язкова умова отримання Локсмайстер-

центром статусу Авторизованого Центру MUL-T-LOCK® та ABLOY®. 

 Яскраві БРЕЛОКИ KEYLINE® та KEVRON® якнайкраще підійдуть для оформ-

лення вітрини професійного Локсмайстер-центру. Це додатковий спосіб 

привернути увагу відвідувачів, запропонувати послуги з виготовлення клю-

чів та інші сервісні послуги.
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Актуальний реєстр авторизованих центрів на www.key-centers.spv.ua

Верстат KEYLINE® (Кейлайн) Versa
Спеціалізований високоточний, комп'ютеризований вер-
стат з базою даних широкого спектру ключів. Управління 
реалізовано через вбудований сенсорний дисплей. 
 Функціонал станка дозволяє: 

• виготовляти запатентовані ключі при отриманні 
авторизації від виробника.

• здійснювати пошук коду ключа в базі даних шля-
хом часткового введення глибин нарізок, за ко-
дом картки виробника.

• робити нарізку ключів шляхом, сканування оригі-
налу, введення коду виробника, або відомих гли-
бин нарізок.

• динамічно відображати нарізки ключа на дисплеї 
під час введення коду або декодування ключа.

• коректувати і змінювати параметри нарізки: гли-
бину, зміщення, нахил ключа. 

• безкоштовно оновлювати програмне забезпе-
чення за допомогою LAN або USB-порту.

 Верстат призначений для нарізки:
• Перфорованих
• Перфорованих з нарізками під кутами
• Англійських (окремих)
• Лазерних (з нарізкою у вигляді «змійки»)
• Автомобільних лазерних

Versa

Верстат KEYLINE® (Кейлайн) 994 Laser
Спеціальний комп’ютеризований верстат для ви-

сокоточного виготовлення автомобільних ключів. 

Оснащений найбільшою базою ключів. Управління 

реалізовано через консоль із сенсорним дисплеєм. 

 Функціонал станка дозволяє: 
• при виготовленні ключа робити вибір за брендом, 

моделлю та роком випуску транспортного засобу.

• здійснювати нарізку ключа, зчитуючи оригінал, 

за допомогою введення коду виробника ключа, 

або відомих глибин нарізок.

• здійснювати пошук коду ключа в базі даних вер-

стату шляхом часткового введення глибин нарі-

зок ключа.

• додавати примітки про кодові нарізки ключів та збе-

рігати в базі даних для подальшого використання.

• під час введення коду або декодування ключа ди-

намічно відображати нарізки ключа на дисплеї.

• безкоштовно оновлювати програмне забезпе-

чення за допомогою LAN або USB-порту.

 Верстат призначений для нарізки:
• Автомобільних англійських

• Автомобільних лазерних

994 Laser
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Верстат KEYLINE® (Кейлайн) Bianchi 203
Універсальний професійний верстат-копір. 
 Станок обладнаний: 

• двошвидкісним асинхронним двигуном потуж-
ністю 400Вт для вибору швидкості нарізки за-
лежно матеріалу оброблюваної заготовки;

• змінними центруючими пристроями для бездо-
ганного фіксування в лещатах заготовок клю-
чів із стержнем бедьякого діаметру;

• регульованим копіром із загартованої сталі;
• зємною кареткою з лещатами для ключів;
• міцним сталевим корпусом, який гасить всі ві-

брації і шум.
• лампою освітлення робочої зони;
• щіткою Tynex для очистки нарізаних ключів.

 Розміри: (ШхГхВ, мм): 380х450х270.
 Вага: 32 кг.
 Верстат призначений для нарізки:

• помпових;
• сувальдних (однобородкових, двобородкових);
• при встановленні додаткових аксесуарів мож-

на виготовляти ключі;
• фінського типу (ABLOY Classic);
• автомобільні ключі FORD.

Bianchi 203

Bianchi 204
Верстат KEYLINE® (Кейлайн) Bianchi 204
Професійний верстат-копір.

 Станок обладнаний: 
• двошвидкісним асинхронним двигуном потужніс-

тю 400Вт для вибору швидкості нарізки залежно 

матеріалу оброблюваної заготовки;

• регульованим копіром із загартованої сталі;

• платформою із спеціальним роликовим меха-

нізмом котрий забезпечує надзвичайно легкий, 

плавний, а головне, точний руху каретки;

• лещатами із центруючим пристроєм для бездо-

ганної фіксації заготовок ключів із стержнем 

бедь-якого діаметру та довжини;

• лампою освітлення робочої зони; 

• міцним сталевим корпусом, який гасить всі ві-

брації та шум.

 Розміри: (ШхГхВ, мм): 330х530х390.

 Вага: 44 кг.
 Верстат призначений для нарізки:

• помпових ключів;

• сувальдних ключів будьякої довжини (однобо-

рокових, двобородкових, а також з вертикаль-

ними канавкам).
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Верстат KEYLINE® (Кейлайн) Bianchi 304
Універсальний професійний напівавтоматичний 
верстат-копір.
 Станок обладнаний: 

• асинхронним двигуном потужністю 210Вт;
• дуже точним електромеханічним механізмом 

калібрування фрези зі звуковою та візуальною 
індикацією;

• рухомою платформою на кульовій опорі з меха-
нізмом фіксації в необхідному положенні, що по-
вністю виключає вібрацію і забезпечує плавний 
хід під час нарізки;

• приводом фрези і копіра із зручним механізмом 
фіксації в потрібному положенні;

• лещатами для ключів з можливістю фіксації під 
кутами до 45 градусів (для ключів з кутовими на-
різками);

• світлодіодним підсвічуванням робочої зони;
• спеціальним місцем для зберігання інструментів.

 Розміри: (ШхГхВ, мм): 300х370х520.
 Вага: 23 кг.
 Верстат призначений для нарізки:

• перфорованих;
• перфорованих з нарізками під кутами;
• лазерних (з нарізкою у вигляді «змійки»);
• автомобільних лазерних.

Bianchi 304

Punto
Верстат KEYLINE® (Кейлайн) Punto
Універсальний верстат-копір – надійна і ергоно-
мічна машина.
 Станок обладнаний: 

• асинхронним двигуном потужністю 210Вт; 
• приводом фрези і копіра із зручним механіз-

мом фіксації в потрібному положенні; 
• механізмом калібрування копіра; 
• регульованим захисним склом; 
• платформою на підшипниках із механізмом 

фіксації в необхідному положенні; 
• лещатами для ключів; 
• спеціальним місцем для зберігання фрез; 
• лампою освітлення робочої зони.

 Розміри: (ШхГхВ, мм): 220х380х380.
 Вага: 21 кг.
 Верстат призначений для нарізки:

• перфорованих (луночних);
• лазерних (з нарізкою у вигляді «змійки»);
• автомобільних лазерних.
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Верстат KEYLINE® (Кейлайн) Carat Quattro 
Універсальний професійний напівавтоматичний 
верстат-копір.
 Станок обладнаний: 

• асинхронним двигуном потужністю 250 ват; 
• регульованим копіром із загартованої сталі; 
• універсальним чотиристороннім лещатами, які 

дозволяють надійно зафіксувати ключі з пра-
вим і лівим профілем будь-якої складності; 

• лампою освітлення робочої зони; 
• щіткою Tynex для очистки нарізаних ключів; 
• окремою кнопкою включення щітки, для забез-

печення більшої безпеки; 
• лінзою для огляду якості нарізки ключа.

 Розміри: (ШхГхВ, мм): 400х460х270 (без лампи); 
400х460х440 (з лампою).

 Вага: 25 кг.
 Верстат призначений для нарізки:

• Англійських;
• Хрестоподібних;
• Автомобільних англійських.

Carat Quattro 

Bianchi 884

TK100TK50 RK60

Пристрій KEYLINE® (Кейлайн) Bianchi 884
Прилад призначений для клонування електронних 

автомобільних транспондерних ключів і пультів 

дистанційного керування центральним замком. 

Пристрій забезпечує:
  автономність використання, для роботи не по-

трібне підключення до комп’ютера, або мережі 

Інтернет;

  безкоштовне отриманням оновлень про-
грамного забезпечення, прилад не втратить 

актуальність на протязі багатьох років

  універсальність, прилад працює з різними ти-

пами транспондерів, а саме:

• всіх транспондерів з фіксованим кодом Temic; 

Megamos; Philips; Texas.

• крипто транспондерами: Philips Crypto 1-го 

покоління; Philips Crypto 2 -го покоління ID46; 

Texas Crypto 4D; Texas Crypto ll TX-6F; Megamos 

Crypto ID48 для KIA, Chevrolet, Daewoo, Pontiac.

• пультів дистанційного керування центральним 

замком з транспондерами Philips Crypto 2 -го 

покоління через - RK60 від Keyline.
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 Сервісний чемодан 
MUL-T-LOCK® Master&Pins

 Килимок для сервісу Сервісний чемодан Modular

Аксесуари для сервісу

 Верстат MUL-T-LOCK® (Мультилок) Compact II для 

виготовлення ключів MUL-T-LOCK® Classic® та 

Interactive®+

 Верстат MUL-T-LOCK® КС5 або KEYLINE® VERSA 

для виготовлення ключів MUL-T-LOCK® MT5®+, 

Interactive®+, Classic® та 7х7® 

 Сервісний чемодан Master&Pins (MT5®+)

 Сервісний чемодан Master&Pins (Сlassic® & 

Interactive®+)

 Сервісний чемодан Master&Pins (7х7®)

 Килимок для сервісу Counter mate MTL

 Сервісний чемодан Modular

 Програмне забезпечення для розробки та рішення 

систем Майстер-ключ MASTERPiece

Комплект картка із нарізаними ключами для 
перекодування циліндра під нову комбінацію
  Варіанти комплектації:

 - картка + 3 ключі;

 - картка + 5 ключів.

  Для циліндрів на платформах: 7х7, Classic, 

Integrator, Interactive, Interactive+, MT5+, Esety 

Martix, Esety Omega, Construct

Обладнання для сервісу MUL-T-LOCK®

Комплекти карток та ключів MUL-T-LOCK®
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Аксесуари для сервісу

 Верстат ABLOY® (Аблой) Protec/Protec2 для виготовлення ключів ABLOY® Protec, ABLOY® Protec2

 Верстат ABLOY® Novel/DiskLock Pro для виготовлення ключів ABLOY® Novel, ABLOY® DiskLock Pro

 Верстат ABLOY® Sentry для виготовлення ключів ABLOY® Sentry

 Верстат ABLOY® Exec для виготовлення ключів ABLOY® Exec

 Верстат ABLOY® Classic для виготовлення ключів ABLOY® Classic

 Комплект дисків і шайб для перекодування циліндрів

 Декодер ключа LT208

 Пристрій для встановлення кольорових вставок LT209

 Набір штампів для маркування ключів

 Прилад для розбирання/збирання циліндрів ABLOY® LT211

Обладнання для сервісу ABLOY®

Пристрій для встановлення 
кольорових вставок LT209

20

в ABLOY® LT2

Декодер ключа LT208

 Пристрій для 
розбирання/збирання 

циліндрів ABLOY® 

 Набір штампів 
для маркування 
ключів

Комплект дисків і шайбКомплект диссссссссссківкккккккккккк і шайб

Комплекти карток та ключів ABLOY®

Комплект картка із нарізаними ключами для 
перекодування циліндра під нову комбінацію
 Варіанти комплектації:

 - картка + 2 ключі;

 - картка + 3 ключі.

 Для циліндрів на платформах:

CLASSIC PROFILE 
DISKLOCK PRO 

EXEC SENTRY NOVEL 
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Брелоки

Комплекти бланків ключів
Комплект бланків ключів та брелоків KEYLINE® (Кейлайн) 
 Країна-виробник: Італія

 Рекламна кольорова підставка – 1 шт.

 Профіль бланків ключів – Universal-F UN5D-F

Horror Family
Бланки ключів 6 видів – 120 шт.

Брелоки 6 видів – 60 шт.

Be Smile
Бланки ключів 6 видів – 120 шт.

Брелоки 6 видів – 60 шт.

Сrazy Animals
Бланки ключів 6 видів – 120 шт.

Брелоки 6 видів – 60 шт.

Optikey
Бланки ключів 6 видів – 120 шт.

Брелоки 6 видів – 120 шт.

Fancy Zoo
Бланки ключів 6 видів – 180 шт.

Брелоки 6 видів – 60 шт.

Fancy Zodiac
Бланки ключів 12 видів – 180 шт.

Брелоки 12 видів – 60 шт.
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ID38
Брелок пластиковий KEVRON (Кеврон) ID38
 Країна-виробник: Австралія

 Розмір 56x30 мм

 Розмір вставки 37x21 мм

 Кільце Ø 19 мм

 Кольори: яскраво-зелений, яскраво-оранжевий, 

яскраво-жовтий, яскраво-рожевий

 Упаковка: пластиковий пакет (50 шт. одного кольору)

ID5
Брелок пластиковий KEVRON (Кеврон) ID5
 Країна-виробник: Австралія

 Розмір 56x30 мм

 Розмір вставки 37x21 мм

 Кільце Ø 19 мм

 Кольори: прозорий матово-білий, червоний, синій, 

оранжевий, зелений, жовтий, бузковий, салатний

 Упаковка: картонна коробка (100 шт. різнокольоро-

вих) або кругла банка (150 шт. різнокольорових

ID30
Брелок пластиковий KEVRON (Кеврон) ID 30
 Країна-виробник: Австралія

 Розмір 74x38 мм

 Розмір вставки 50x31 мм

 Кільце Ø 25 мм

 Кольори: стандартні: прозорий матово-білий, черво-

ний, синій, оранжевий, зелений, жовтий, бузковий, 

салатний; флуоресцентні: зелений, оранжевий, жов-

тий, яскраво-рожевий

 Упаковка: пластиковий пакет (25 шт. одного кольо-

ру); картонна коробка (50 шт. різнокольорових); круг-

ла банка (70 шт. різнокольорових)
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ID56 Oblong
Брелок акриловий KEVRON (Кеврон) ID56 Oblong
 Країна-виробник: Австралія

 Розмір 55x35 мм

 Розмір вставки 36x25 мм

 Кільце Ø 25 мм

 Колір: прозорий

 Упаковка: пластиковий пакет (100 шт.)

ID60 Medium Oblong
Брелок акриловий KEVRON (Кеврон) ID60 Medium 
Oblong
 Країна-виробник: Австралія

 Розмір 77x53 мм

 Розмір вставки 63x45 мм

 Кільце Ø 25 мм

 Колір: прозорий

 Упаковка: пластиковий пакет (50 шт.)

ID58 Large Oblong
Брелок акриловий KEVRON (Кеврон) ID58 Large 
Oblong
 Країна-виробник: Австралія

 Розмір 96x65 мм

 Розмір вставки 80x58 мм

 Кільце Ø 25 мм

 Колір: прозорий

 Упаковка: пластиковий пакет (50 шт.)

Кругла банка Картонна коробка Пластиковий пакет

Упаковка Kevron
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