
 

 

КОМПЮТЪРНА        ЕЛЕКТРОННА        МАШИНА MIRACLE-A5    ЗА    

НАРЯЗВАНЕ    НА    ВСИЧКИ    ВИДОВЕ    АВТОМОБИЛНИ    

КЛЮЧОВЕ    ПО    КОД    
 

Miracle-A5 е иновативна  компютъризирана машина за нарязване на всички видове 

автомобилни ключове по код. Всички видове автоключове се захващат на едно 

менгеме и реже с една фреза, което я прави проста за работа и надеждна за употреба. 

С малките  си размери, вграден софтуеър и 12 волтов адаптер за запалка е подходяща, 

както за работа в ателие, така и за употреба в аварийни ключарски автомобили. 

 

- Нарязва по шифър, както обикновенни така и специални автоключове за автомобили, 

мотоциклети и камиони. 

-Приставка за нарязване на Форд пирон- опционално. 

- Функция декодиране и нарязване. 

- Bluetooth безжична комуникация за управление от  лаптоп, смартфон или  друго 

устройство. 

- Абсолютно независима от външни устройства благодарение на дисплея за управление 

и вградения софтуеър на SD карта. 

-Три различни видове захранване- 220V, 12V/адаптер за запалка/, вграден акумулатор- 

опционално. 

- Автоматично калибриране на фрезата. 

- Три оси за функционалност и надеждност. 

- Лека, функционална с малки габарити за лесна употреба навсякъде. 

- Едино менгеме за всички видове ключове. 

-Ниска себестойност на машина и консумативи. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Начин на употреба. 

 
 

1. Вкарвате кода . 

2. Виждате как изглежда нарязания ключ на дисплея. 

3. Машината реже ключа. 

4. Ключът е готов за употреба! 

 

Нарязва, както обикновенни така и специални 

автоключове. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Декодиране и нарязване. 
-И двата процеса, декодиране и нарязване се извършват напълно автоматично. Вие само 

сменяте декодер-фреза 

 
 

 

Напълно независима. 
- Управлението се извършва чрез вграден дисплий и клавиатура. 

- База данни за хиляди ключове в SD Memory картата. 

 
 

 

Автоматично калибриране на фрезата. 
- Калибрира автоматично фрезата по ключа преди всяко нарязване. 

- Изключителна лесна смяна на фреза и опипвач. 
 

Bluetooth Wireless комуникация с мобилни устройства. 



-Поддържа комуникация с 

различни устройства. 

▶ PDA 

▶ UMPC 

▶ Laptop/PC 

▶ Smart Phone 

- Bluetooth 

Wireless   

  Communicat 

- Easy-to-use 

touch screen 

LCD 

 

 

 

Три оси. 
- Триосният автоматичен режим на работа гарантира точно и надеждно декодиране и 

нарязване. 

 
 

Едно менгеме за всички видове ключове. 
- Захваща обикновенни двустранни и всички видове специални автоключове без нужда 

от досадната смяна на скъпо струващи менгемета. 

- Само центровайте и затегнете ключа. 

 
 

Работи с различни видове захранване 
(Портативен акумулатор. Запалка на автомобил. 220 волта). 
- Просто я включете в запалката на автомобила. (Не е нужен инвертор) 

- Опционално можете да си поръчате и акумулатор. 

- Всички видове мрежво захранване се поддържат от 100V до 240V и 50/60Hz. 

 

Избиране режим на рязане.  



-Избирате какъв тип  ключ ще режете. Заготовка от месинг или оригинален метален   

ключ. Всеки, който е работил с другите машини на пазара знае колко скъпоструващи  

фрези се чупят при рязане на оригинални автоключове. 

Ниска себестойност на машината, фреза и опипвач. 

-Какво ще кажете за фреза от 50лв и опипвач от 40лв..? 10-пъти по-евтино от KeyLine 

Versa- 400лв!!! 

 

Светодиодно вечно осветление за работа през нощта. 
 

 
 

Лесно управление на база данни. 
- Можете да добавяте нови данни лесно. 

- Безплатно периодично ъпдейтване на софтуеръра през интернет върху SD картата. 

-Непрекъснато дабавяне на данни за нови ключове.  

 
 

ПАРАМЕТРИ 
Voltage 12V  Power Consumption 60W   Size 235(W) X 275(H) X 360(D)mm 

Weight 22kg  Resolution XY: 0.005mm  RPM 12,000rpm 

Temperature 10-40 C  Humidity 10 -90%  Usage Automobile Key cutting 

 



 

ЕКСКЛУЗИВЕН ВНОСИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ- СКЛАД ЗА КЛЮЧАРСКИ 

КОНСУМАТИВИ И МАТЕРИАЛИ „КЛЮЧКО” собственик на www.klucharski.com 

София, жк. Младост-2, бл. 246, Офис 1и 2. Тел. /02/ 9741612, 0886 555 035, 

kluchko@abv.bg 

ГАРАНЦИЯ-1година.    ГАРАНЦИОНЕН И СЛЕД ГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ. 


