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Silca Proximity Sleutel VA-P25 compatibel met PSA*

Silca presenteert met trots een nieuwe referentie voor het dupli-
ceren van proximity sleutels die compatibel zijn met voertuigen 
van de PSA*-groep: de perfecte oplossing voor het vervangen 
van beschadigde of verloren geraakte sleutels of kunnen ge-
woonweg dienen als reserve in geval van nood.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken?
De Silca Proximity Sleutel voor PSA* VA-P25 heeft een soortgelijk 
ontwerp als de originele sleutel en worden programmeerklaar ge-
leverd met de PCB, transponder en blanco sleutels HU83 en VA2 
voor in geval van nood.
De sleutel kan geprogrammeerd worden met Smart Pro en heeft 
drie functieknoppen: twee voor het vergrendelen en ontgrendelen, 
en de middelste voor het opstarten of voor het inschakelen van de 
koplampen, afhankelijk van het voertuig.
De sleutel is individueel verpakt in een plastieken omhulsel in de 
vorm van de behuizing om eenvoudig tentoongesteld en geïdentifi-
ceerd te worden.

De Silca Proximity Sleutel VA-P25 werd geproduceerd in overeenstem-
ming met de CE-markering.

Blanco sleutels HU83 en VA2VA-P25

Merk Model Chassis Van jaar Tot jaar Knoppen Trp ID Frequentie Silca Profiel

Lijst met toepassingen voor VA-P25

Citroën* C4 Picasso B78 2013 2016 3 46 433FM HU83

Citroën* DS5 B81 2011 2016 3 46 433FM VA2

Peugeot* 308 T9 (VF3L) 2013 2016 3 46 433FM HU83

Peugeot* 508 W2 (VF38) 2010 2016 3 46 433FM VA2


