
TrakaMEC
Mechanisch sleutelbeheer met Traka Automotive

Experience a safer and 
more open world



Local when you need us,
global when it counts

TrakaMEC sleutelbeheer & uitgifte 
systeem

TrakaMEC is één van de Traka Automotive 
oplossingen. TrakaMEC is ontworpen om te 
voldoen aan de behoeften van vele dealers 
en servicecentra die nog geen volledig 
‘connected’ en geïntegreerde elektronische 
sleutelbeheersystemen nodig hebben.

Het is een zeer kosteneffectief en robuust 
mechanisch sleutelbeheersysteem. Een 
gebruiker plaatst zijn persoonlijke USERpin in 
de opening naast de gewenste sleutel, zodat 
hij de KEYpin kan verwijderen met daaraan de 
gewenste sleutels.

De USERpin blijft vergrendeld totdat de KEYpin 
wordt geretourneerd. Elke USERpin kan worden 
aangepast met een gepersonaliseerd label dat 
aangeeft wie de sleutel momenteel in handen 
heeft.

Zodra de KEYpin is geretourneerd, wordt de 
USERpin vrijgegeven, zodat gebruikers het 
proces kunnen herhalen met verschillende 
sleutels die ze nodig hebben.

Over Traka

Traka is wereldleider in intelligente 
beheeroplossingen voor sleutels en 
bedrijfsmiddelen.

Met behulp van onze oplossingen krijgen vele 
organisaties meer controle over hun waardevolle 
middelen, vergroten zij hun productiviteit 
en de verantwoordelijkheid van werknemers 
terwijl de risico’s op verstoring van kritische 
bedrijfsprocessen afnemen.

Wij investeren continu in de ontwikkeling 
van onze technologie om op deze manier 
innovatieve, veilige en efficiënte oplossingen 
te creëren die organisaties ondersteunen in de 
uitdagingen waar zij dagelijks voor staan.

Onze oplossingen zijn op maat leverbaar voor 
klanten conform hun verwachtingen en eisen, 
zodat deze de meeste waarde bieden voor het 
bedrijf.

Traka is een wereldwijde organisatie met lokale 
ondersteuning, opererend volgens heldere 
processen, zodat geldt: Local when you need us 
en global when it counts.

Traka is onderdeel van ASSA ABLOY Global 
Solutions, een organisatie die wereldwijd 
begaan is met de veiligheid van mensen. 
Als de wereldwijde marktleider in de 
beveiligingstechnologie blijft ASSA ABLOY 
innovatieve oplossingen creëren die de 
ervaringen van eindgebruikers overtreffen.



Lage kosten, hoge beveiliging, uitstekende kwaliteit - uw ideale oplossing

De systemen uit de TrakaMEC Supreme-serie zijn 
gebouwd met de hoogste kwaliteit ASSA ABLOY-
componenten. Elke kast is indicatief getest volgens 
de LPS1175- en EN14450-normen, zodat altijd aan 
uw beveiligingsbehoeften wordt voldaan.

In combinatie met de elektronische ASSA ABLOY 
Code Handle® biedt TrakaMEC Supreme maximaal 
9 PIN-codes voor vast en tijdelijk personeel, met 
een beheerdersfunctie als extra zekerheid. 

TrakaMEC Supreme is verkrijgbaar in 3 enkele 
maten voor 50, 100 en 150 sleutels en 3 dubbele 
formaten met uitbreidingspanelen voor 100, 200 
en 300 sleutels.

Elke TrakaMEC Supreme-kast kan worden uitgebreid 
met uitbreidingspanelen. Naarmate uw bedrijf 
groeit, groeit TrakaMEC met u mee. Als u een enkel 
TrakaMEC systeem gebruikt, kunt u de capaciteit 
op elk moment verdubbelen door simpelweg een 
uitbreidingspanelen aan te schaffen.

TrakaMEC Supreme

TrakaMEC Supreme L-Series
150 of 300* postities

* incl. uitbreidingspaneel

TrakaMEC Supreme S-Series
100 of 200* postities

* incl. uitbreidingspaneel

TrakaMEC Supreme M-Series
50 of 100* postities

* incl. uitbreidingspaneel

Code Handle®, 9 gebruikerscodes en 1 
beheerderscode, ongelimiteerd te wijzigen



M-Supreme S-Supreme L-Supreme

Capaciteit 50 100 100 200 150 300

USERpins 12 24 24 48 36 72

KEYpins 50 100 100 200 150 300

Label sleutelhangers 150 300 300 600 450 900

Gepersonaliseerde labels 12 24 24 48 36 72

Kniptang 1 1 1 1 1 1

Hoogte (mm) 630 630 1,010 1,010 1,390 1,390

Breedte (mm) 700 700 700 700 700 700

Diepte (mm) 302 302 302 302 302 302

Gewicht  (kg) 47 50 68 75 90 98

TrakaMEC Supreme S-Series

TrakaMEC Supreme M-Series

Elke TrakaMEC Supreme-kast is 
voorzien van een pianoscharnier 
over de volledige lengte en 
scharnierbouten als robuuste 
bescherming tegen aanvallen.

Het unieke overlappende ontwerp 
van de deur voorkomt geforceerde 
toegang tot de sloten wanneer de 
kast gesloten is.



Op zoek naar een kosteneffectieve oplossing? Heeft u geen high security kast 
nodig?

TrakaMEC Lite-systemen gebruiken dezelfde 
panelen als de TrakaMEC Supreme-systemen, maar 
de besparingen worden behaald door een lichtere, 
meer kosteneffectieve kastbehuizing te gebruiken.

TrakaMEC Lite is een goedkope en effectieve 
oplossing voor mechanisch sleutelbeheer die wordt 
geleverd in een zwart gepoedercoat stalen frame 
met een vergrendelbare T-hendel. TrakaMEC Lite 
is de ideale oplossing waar sleutelbeheer vereist 
is, maar er minder beveiligingsrisico’s zijn voor de 
gebruikers.

TrakaMEC Lite is verkrijgbaar in 3 enkele maten 50, 
100 en 150.

In de TrakaMEC Lite M-serie kunnen ook 
kentekenplaten worden bewaard. Zo kunt u tot 10 
kentekenplaten in één kast (5 sets) beheren.

TrakaMEC Lite

TrakaMEC Lite L-Series TrakaMEC Lite S-Series TrakaMEC Lite M-Series

L-Lite S-Lite M-Lite

Capaciteit 150 100 50

USERpins 15 10 5

KEYpins 150 100 50

Label sleutelhangers 300 200 100

Gepersonaliseerde labels 15 10 5

Kniptang 1 1 1

Hoogte (mm) 1,370 990 620

Breedte (mm) 630 630 630

Diepte (mm) 115 115 115

Gewicht  (kg) 48 40 30

Kentekenplaat compartiment
Beheer van dealer kentekenplaten met 
TrakaMEC Lite



Accessoires

USERpins

• Userpin voor TrakaMEC mechanisch sleutelsysteem 

• Verschillende kleuren beschikbaar 

• USERpins worden geleverd per 10 stuk

KEYpins

• KEYpins voor TrakaMEC mechanisch sleutelsysteem 

• Verschillende kleuren beschikbaar 

• KEYpins worden geleverd per 10 stuks

Label sleutelhangers

• Label sleutelhangers voor TrakaMEC mechanisch 
sleutelsysteem 

• Verschillende kleuren beschikbaar 

• Label sleutelhangers worden verkocht in bundels 
van 50 stuks

Spiegelkaarten

• Spiegelkaarten kunnen worden gebruikt om de locatie 
van een sleutel binnen het TrakaMEC-systeem te 
identificeren. De spiegelhanger is ontworpen om aan 
de achteruitkijkspiegel van een voertuig te hangen. 
Gebruikers kunnen de spiegelhanger nummeren om 
overeen te komen met de sleutelpositie in de TrakaMEC-
kast. Spiegelkaarten worden verkocht in verpakkingen van 
10 stuks

Steunen

• Het TrakaMEC frame wordt geleverd in twee 
afzonderlijke maten, ontworpen om het gewicht 
van de kast te dragen, waardoor de belasting op de 
achterwand wordt verminderd. 

• Alleen beschikbaar voor TrakaMEC Supreme kasten. 

Naast het aanbieden van  mechanisch sleutelbeheer op maat, biedt 
TrakaMEC een verscheidenheid aan accessoires die bij uw systeem passen.



Hoe te bestellen?

Bezoek onze webshop om uw TrakaMEC-bestelling te plaatsen:

www.trakamec.com

Over Traka Automotive
TrakaMEC is de nieuwste toevoeging aan Traka Automotive, ‘s werelds toonaangevende 
oplossing voor sleutelbeheer voor autodealers en servicecentra.

Traka Automotive-oplossingen voor sleutelbeheer zijn speciaal ontworpen voor de 
automotive branche, zijn functioneler, gebruiksvriendelijker en leveren een beter financieel 
rendement op dan welke andere oplossing voor sleutelbeheer dan ook. Er is geen betere 
keuze voor autodealers!

Traka Automotive heeft haar productportfolio uitgebreid door een veilige en zeer 
kosteneffectieve mechanische Pin-In-Pin-Uit (PIPU) sleutelbeheeroplossing te lanceren. 
TrakaMEC is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van dealers en servicecentra die nog 
geen volledig connected en geïntegreerde sleutelbeheersystemen eisen.

Duizenden dealers over de hele wereld vertrouwen op Traka Automotive om hun zaken elke 
dag te runnen. Neem contact op met de experts in Automotive sleutelbeheer. 

Traka Automotive creëert elke dag honderden mogelijkheden om:

• productiever te zijn

• kosten te verlagen

• meer te weten te komen over hoe uw bedrijf presteert.
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The ASSA ABLOY Group is the 
global leader in access solutions. 
Every day we help people feel 
safe, secure and experience a 
more open world.

trakamec.com


