
GYMKANA  
994 

máquina eletrónica de corte  
de chave para automóveis



GYMKANA 994
Para chaves de corte plano, rasgo e tibbe

Gymkana 994 é a nova duplicadora eletrónica de chaves  
para carros laser e planas.
 
Com Gymkana 994 é possível oferecer o serviço de corte de chaves 
em qualquer lugar, em qualquer momento e de modo ultra-flexível!

Acessibilidade e dinamismo ilimitados. Com um design compacto 
e ergonómico, Gymkana 994 pode ser transportada facilmente 
e utilizada nas mais variadas situações de trabalho. Além disso, 
graças ao kit de fixação com suporte, é possível cortar chaves 
on-the-go mesmo no interior de uma VAN.

Liberdade de gestão. O operador, com base nas características do 
próprio business, pode escolher livremente como usar Gymkana 994:

 Em modo independente, com uma consola X Keyline. 
 Tecnologicamente potenciada, um console permite reduzir 
 consideravelmente os tempos de inicialização da máquina. 
 Sólida e adequada para todas as situações de trabalho, 
 é controlada pelo software Liger Keyline que é sinónimo 
 de confiança.

 Em modo portátil usando smartphone ou tablet Android*.  
 Com uma nova app de duplicação de chaves da Keyline, a 
 utilização da Gymkana 994 foi extremamente orientada  
 para o utilizador, o que facilita e agiliza as atividades.  
 Assim a máquina está sempre atualizada, os tempos de 
 inicialização são muito rápidos e as funções tornam-se 
  sem dúvida mais simples, graças à conexão Bluetooth  
 entre a Gymkana 994 e smartphone / tablet, não há cabos  
 de conexão.
 

KDT APP

AndroidPlay Store Novo mordente U universal auto centrante, para a maioria das 
chaves de corte de rasgo e das chaves de corte plano. 
As possibilidades de corte da Gymkana 994 aumenta, graças 
ao novo mordente V, agora incluído na versão base, para chaves 
novas Volkswagen® de corte de rasgo incluindo a nova chave de
4 lados. 

APLICAÇÕES OPTIONAL

Chave de carro com corte plano

Todas as marcas e as marcas de fábrica aqui publicadas são de propriedade exclusiva das respectivas casas ou grupos automobilísticos.
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Gymkana 994 com consola Keyline X

* É sempre necessária uma conexão Internet apropriada e estável.
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Tecnologia e design exclusivos Keyline. A zona de trabalho ampla 
e iluminada permite realizar comodamente mesmo chaves flip 
e chaves de emergência, mantendo a área sempre fechada e 
protegida para garantir a limpeza e a segurança operativa. As 
velocidades de fresa e eixos são reguláveis para que se adaptem 
ao corte dos mais diferentes e inovadores materiais e a troca da 
fresa foi simplificada para reduzir ao mínimo a margem de erro. 
Tudo isto foi integrado no interior de uma estrutura robusta e, 
que garante a alta qualidade Keyline.

Inigualável relação qualidade / preço! Um cuidadoso estudo  
das tecnologias utilizadas permitiu oferecer Gymkana 994  
a um preço realmente competitivo.

Mordente U

Corte de rasgo em  chave de carro
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentação  Machine: 48V DC - 2.5 Amp 

Equipamento Mainboard com CPU iMX6, 1 GB RAM,
Eletrônico  memória 4 GB, controle eixos de alta resolução

Conexões Externas  1 porta USB; 1 LAN

Sistema de Leitura / Decodificação Chave Contato elétrico

Iluminação   Área de trabalho iluminada por led

Movimentos /  3 eixos pilotados por motores passo passo 
Eixos  through interpolated linear moves

Mordentes  Mordente U unificado para chaves laser e  
  planas para carros; V Para chaves  
  Volkswagen® de corte de rasgo (2 lados e 4 
  lados). Mordentes opcionais: H para chaves 
  Tibbe (6 espaços); S para chaves Simplex

Motor   Brushless

Fresa Widia ø 2,0 mm para chaves laser, planas
 e Tibbe

Velocidade Fresa 3000-8000 rpm (velocidade variável 
   conforme os programas)

Absorção   120W (35W em stand-by)

Dimensões  Largura: 300 mm / Profundidade: 440 mm /  
  Altura: 310 mm

Peso  Corpo máquina 17,5 Kg / Console 0,8 Kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONSOLE

Alimentação DC 24V (alimentada pela duplicadora)

Interface Ecrã touch screen industrial a cores, 7”, 16:10,  
Utilizador resolução 800x480 px, CPU incorporado
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Keyline S.p.A.

Via Camillo Bianchi, 2 - P.O. Box 251
31015 Conegliano (TV) Italy

T +39 0438 202 511
F +39 0438 202 520

info@keyline.it
www.keyline.it

Descubra a rede de vendas 
dos produtos Keyline.


