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® Alle merken en commerciële productnamen vermeld in deze folder zijn uitsluitend eigendom van de geautoriseerde fabrikanten. Bovenvermelde merken en commerciële productnamen worden louter vermeld voor 
informatieve redenen of ter verduidelijking van deze instructies en met als doel de identificatie te vergemakkelijken.  /  De illustraties en technische gegevens van de producten vermeld in dit document zijn louter illustratief 
en derhalve benaderend. Silca behoudt zich het recht voor om, mits behoud van de essentiële eigenschappen van haar producten, alle wijzigingen uit te voeren die zij nodig en opportuun acht ter verbetering van de 
productkwaliteit. Alle tekeningen en foto’s zijn eigendom van Silca. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming van Silca S.p.A. is wettelijk verboden. Voor eventuele twisten is uitsluitend 
de Rechtbank van de plaats waar het bedrijf zijn zetel heeft bevoegd. Alle andere rechtbanken worden uitgesloten.

Silca Slot Sleutel voor BMW®

Silca presenteert met trots een nieuwe referentie voor het du-
pliceren van BMW® slot sleutels: de perfecte oplossing voor 
het vervangen van beschadigde of verloren geraakte sleutels 
of kunnen gewoonweg dienen als reserve in geval van nood.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken?
De Silca Slot Sleutel voor BMW® heeft  een gelijkaardig ontwerp als 
de originele sleutel en wordt programmeerklaar geleverd met de 
PCB, transponder en blanco sleutel voor in geval van nood.
De sleutel heeft drie functieknoppen (vergrendelen, ontgrendelen, 
opstarten) en kan gebruikt worden met de voertuigmodellen hier-
onder. De sleutel kan geprogrammeerd worden met Smart Pro.
De sleutel is individueel verpakt in een plastieken omhulsel in de 
vorm van de behuizing om eenvoudig tentoongesteld en geïdenti-
ficeerd te worden.

De Silca Slot Sleutel voor BMW® werd geproduceerd in overeenstem-
ming met de CE-markering.
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Lijst met toepassingen voor HU131RS05

BMW® 1 Serie E81; E82; E87; E88 2004 2013 3 46 868 MHz HU92R

BMW® 3 Serie E90; E91; E92; E93 2005 2013 3 46 868 MHz HU92R

BMW® 5 Serie E60; E61 2003 2010 3 46 868 MHz HU92R

BMW® 6 Serie E63; E64 2004 2010 3 46 868 MHz HU92R

BMW® X1 E84 2009 2012 3 46 868 MHz HU92R

BMW® X5 E70 2007 2013 3 46 868 MHz HU92R

BMW® X6 E71 2008 2013 3 46 868 MHz HU92R

BMW® Z4 E89 2009 2012 3 46 868 MHz HU92R

HU131RS05 Blanco sleutel


