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ID24BP BAGAGETAG I 2-PACK

Exklusiv bagagetag i hårdplast. Med tydlig skrivyta på 85 x 50 mm. 
Levereras i säljande blisterförpackning om 2 st i osorterade färger.

Brick storlek 105 x 60 mm
Antal 2st / förp.
Färg Blandade
Skrivyta 85 x 50 mm

ID25PL BAGAGETAG I 2-PACK MED LÅS

Stor bagagetag för märkning av resväskor. Med tydlig skrivyta på 
65 x 40 mm. Levereras i blisterförpackning om 2 st + ett litet 
kombinationslås. Osorterade färger.

Brick storlek 90 x 50 mm
Antal 2st / förp.
Färg Blandade
Skrivyta 65 x 40 mm

VINNARE AV BILDNÖTEN
nnare	 vinnare	 vinnare	 vinnare	 vinnare	 vinnare	 vinnare	 vinn

Grattis säger vi till dessa 5 lyckliga vinnare av våran tävling Bildnöten. Rätta svaret på 
bilden som fanns på sidan 45 var Jomas BRANDBOX.
Vi skickar ett hemligt pris till:

Berit	Olsson	på	Telge	Lås	&	Nyckel	AB	Södertälje
Christian	på	Låsteknik	i	Borghoim
Leif	på	Mister	Minit	Kronprinsen	i	Malmö
Lars-Gunnar	på	Almqvist	&	Brunskog	i	Ljungby
Joacim	på	Ekbergs	Lås	i	Karlskoga

STORT GRATTIS
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webbshop: www.prodib.se

Artnr: HPC-HLPX10

Artnr: HPC-LPX 10

Artnr: HPC-LPX 15

Artnr: HPC-HLPX11

Artnr: HPC-LPX 11

Artnr: HPC-LPX 16

Artnr: HPC-HLPX12

Artnr: HPC-LPX 12

Artnr: HPC-EZ 3

Artnr: HPC-EZ 5

Artnr: HPC-SSX 10

Artnr: HPC-SSX 11

Artnr: HPC-STW 4

Artnr: HPC-TR 11

Artnr: HPC-STW 3

Artnr: HPC-EZ 1

Utdragare/Vridare
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Oumbärligt multiverktyg i rostfritt stål, 
tar liten plats. Med flasköppnare, hylsnyckel 
1/4, 5/16, 3/8, skruvmejsel både spår & kryss, 
linjal tum & mererisk, mini bryt och ekernyckel. 
Säljs styckvis i blisterförpackning.
Längd: 70 mm

Art nr. 0AC2-0101

Mycket praktiskt multiverktyg i rostfritt stål, tar liten plats.
Med flasköppnare, hylsnyckel 1/4, 5/16, 3/8, skruvmejsel både 

spår & kryss och ekernyckel. Hela verktyget är en kraftig 
karbinhake med 30 mm  nyckelring.

Säljs styckvis i blisterförpackning. 
Längd: 60 mm

Art nr. 0AC2-0201

VIRO PADLOCKS - MADE IN ITALY

MÄSSINGHÄNGLÅS 40-50mm

Artnr 302 Virolås 40mm
Mått A: 40mm
Mått B: 6mm
Mått C: 20mm
Antal Nycklar: 2st

↔A

↔CB↔

Artnr 303 Virolås 50mm
Mått A: 50mm

Mått B: 8mm
Mått C: 28mm

Antal Nycklar: 2st

Hela vårat Viro sortiment hittar du på www.prodib.se
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#1
- Tummen upp för 

DET BÄSTA!

Mer tid för MIG!

PRIMA LASER IDEA

QUATTROCODE TRIAX-e.cod TRIAX QUATTRO

FUTURA399 EVOUNOCODE 399

PROTECH

ORIGINALEN



I stället för att tvista och bråka med alla som kopierar våra 
originalkoncept, ser vi till att hela tiden vara bäst, ligga längst 
fram och leda utvecklingen, vara valet som nyckeltillverkare och 
låsfabrikanter föredrar. 

Så när våra följare lägger tid på att kopiera oss och våra koncept, 
skapar vi nya och bättre. Då tjänar du pengar och tid på att välja 
oss, våra lösningar är effektivare.

På köpet får du världens bästa maskinkoncept med den senaste 
tekniken och en service, kunskap och snabbhet ingen ens vill 
försöka kopiera.

Se mer :   www.prodib.se 
   www.silca.biz

VI HAR NÄSTAN INGA KONKURRENTER. 
MEST BARA FÖLJARE....

PRODIB AB

ORIGINALEN
27Keyway news #2 maj 2016



Nya produkter

FRÄS CYLINDERÄMNEN

Art.nr: D700875ZB
Fräs för en mängd olika 

cylindermaskiner på 
marknaden, Silca originalfräs 

borgar för god kvalitet.

80 x 5 x 16 mm.

Dags för 
ny fräs?
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Nya produkter

FRÄS TILLHÅLLARÄMNEN

Art.nr: 80x1.25 S
Fräs för en mängd olika 
tillhållarmaskiner med 
sidemill för längre livslängd. 
Silca originalfräs borgar för 
god kvalitet.

80 x 1.25 x 22 mm.

Dags för 
ny fräs?

29Keyway news #2 maj 2016
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ABUS ROCK SERIE2 KLASS 3

Klass 3 hänglås som är anpassat för de flesta ovalcylin-
drarna på marknaden. Låshus och bygel av specialstål, 
ytbehandlat med den nya NANO tekniken för bättre 
korrisionskydd. Levereras styckvis eller i kartong om 6 st 
lås. Finns med hög bygel.

Art nr. 83/60O-2 & 83/60O60-2

HAR DU 
BESTÄLLT HEM?



HAR DU 
BESTÄLLT HEM? Kvalitetsverktyg från England

Art.nr: CP-1
Tång för låsring, till bland annat 
ASSA-, Europacylindrar etc. Material 
i härdat stål och greppvänligt 
handtag.

ID1040PP10 STÅLRINGAR 16MM

Förnicklade nyckelringar lindade i fjäderstål. Levereras i blisterför-
packning om 10 st.

Diameter 16mm
Material Metall
Antal 10st/förp.

ID68TUB60 NYCKELBRICKA RUND

Kraftig rund nyckelbricka i plast med 18 mm stålring. Kan skrivas på 
båda sidor och öppnas utan att tas av från nyckelringen, skrivyta 32 
x 32 mm. Levereras i burk om 60 st brickor i osorterade färger.

Diameter 59mm
Skrivyta 32 x 32 mm
Antal 60 st
Färg Sorterade
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Nycklar till en VW buss

Denna artikel skrevs för något år sedan till tidskriften ”Folkabussen” som är Nordiska Typ2-klubbens medlemstidning. Nu 
presenteras den i en något redigerad version även här i KEYWAY av dess författare Mattias Widén. Artikeln är en aning mer lättsamt skriven 
än brukligt för KEYWAY eftersom den är ämnad för läsare som har VW-bussar som intresse och som i regel inte kan så mycket om nyckeltill-
verkning. För dig som kanske inte är riktigt insatt i olika bussmodeller och deras terminologi så följer en förklarande faktaruta efter artikeln.

Går det att göra nycklar till en Bay 
utan att ha en nyckel att kopiera 
från? Det kanske är en intressant 
fråga för fler VW-bussägare än mig. 
Det saknades nycklar till några lås på 
min buss, jag har alltid haft en nyckel 
som enbart passar i tändningslåset 
och i ett par av de övriga låsen. Men 
hur var det nu då, går det att fixa 
detta?

När jag köpte bussen för ca 8 år sen 
så var den ett skogsväsen sedan 10 år. 
Det krävdes nästan ett år av arbete för 
att avlägsna en hel massa ”natur” från 
den. Mossa växte på utsidan och mö-
gel i innertaket, och reservhjulsbaljan 
var vattenfylld och vad som bodde där 
vill vi inte ens veta. . Första halvåret när 
jag jobbade i garaget med bussen så 
passade jag då och då på att smörja de 
tre låsen som inte gick att få upp, 
bagagelucka, motorlucka och 
skjutdörr. 

Jag motionerade låscylindrarna 
genom att stoppa in nyckeln och köra 
den fram och tillbaka utan att använda 
våld, och även genom att försiktigt 
försöka vrida lite fram och åter. 

Då jag de senaste 15 åren arbetat med 
lås i olika former tänkte jag att det 
KAN vara så att låsens komponenter 
kanske har kärvat ihop. Och lite rätt 
fick jag allt, för WD40 och motioneran-
de av låsen fick till slut bagageluckans 
lås att vakna till liv!

Inte ovanligt med olika lås.
Men skjutdörren och motorluckan 
verkade vara en annan delning, så 
där fick jag ge upp, det är fel nyckel 
helt enkelt. Eftersom skjutdörren går 
att låsa och låsa upp från insidan, och 
eftersom motorluckan var upplåst så 
lämnade jag dem så, det fanns ju gott 
om annat att göra på bussen för att 
den åter skulle komma igenom besikt-
ningen med hedern i behåll. Därefter 
har jag ca 1 gång per år smörjt samt-
liga lås och motionerat lite med den 
enda nyckeln jag hade, och nu har det 
gått 8 år. 

Så nu på semestern tänkte jag att; Va 
fasen, detta borde jag ju kunna fixa, 
jag som jobbar med världens största 
nyckeltillverkare av eftermarknads-
nyckelämnen till alla möjliga låsfabri-
kat. Varför har jag inte tagit tag i detta 
tidigare, det ligger ju 9000 olika

nyckelämnen på lagret 20 meter från 
mitt kontor, och jag vet att där finns 
ämnen som passar till VW-bussar! Så, 
hur svårt kan det vara..? Sagt o gjort, 
här följer lite info om hur det ser ut på 
för en Bay -72.

Det finns en nyckelkod
Skjutdörrens låscylinder på en Bay -72 
sitter i själva handtaget, så det skruvar 
man enkelt bort med den enda skru-
ven på insidan. Enligt vår lokale Lås-
smed Ingemar Persson här i Eskilstuna 
så ska det på fyrkant-axeln finnas ett 
nummer instansat. Det är troligen två 
siffror, följt av ett ”R” och sedan tre 
siffror till. Ex: 12R345. Detta är nyckel-
koden, och om man går till en låssmed 
som har SILCAs nyckelprogram till sina 
maskiner, så kan han eller hon slå in 
numret och göra din nya nyckel, det 
blir då en exakt och alldeles ny nyckel.

Ny nyckelring till nya nycklarna
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Nycklar till en VW buss
Det lyckades till slut, skam den som 
ger sig! Låset hålls sedan fast i ovan-
kant av en liten ”flik”, så man lirkar loss 
det genom att dra det nedåt. Koden 
finns på sidan av låset.

Passa på!
Här kan man bara inte undgå att se att 
detta är ett ypperligt tillfälle att rost-
skydda motorluckan invändigt, och 
som alltid när man (i alla fall jag) fixar 
med bussen så är sprayflaskan med 
tunnflytande rostskydd aldrig längre 
än några steg bort. Hela motorluckan 
är ju en enda stor dubbelplåt, så rost-
fällorna är många längs de invändiga 
kanterna. Givetvis passade jag på att 
rengöra lite och smörja själva låsmeka-
nismen innan låset återmonterades. En 
ny insexskruv fick ersätta den uttjänta 
originalskruven, och även skruven fick 
en droppe olja på gängorna innan den 
monterades, den ska ju gå lätt att få 
ur när bussen ska på omlackering om 
20 år.

Det skulle sedan visa sig att motor-
luckans låscylinder hade en egen 
kod den med, så det fick bli att göra 
2 olika nycklar, en till skjutdörren och 
en till motorluckan, och till den senare 
gjorde jag en nyckel med plastgrepp. 
Att det blev två nya nycklar gjorde 
inget, det var det värt, ÄNTLIGEN kan 
jag låsa alla låsen på bussen!

        VÄND FÖR FAKTARUTA

Vad är egentligen en ”ny” nyckel?
För den som är intresserad kan det 
vara värt att veta att om man gör en 
nyckel efter kod, så blir det en ”ny” 
nyckel, oavsett om det är ett original 
VW-ämne eller om det är ett ämne från 
Silca. Nyckeln tillverkas då nämligen 
med exakt rätt mått, alla delningshöj-
der och delningsbredder blir frästa 
enligt de mått som originalnycklarna 
gjordes efter. Om man däremot me-
kaniskt kopierar en nyckel, så blir den 
nya kopian redan från början lika sliten 
som nyckeln som använts som mall. 
Passa gärna på att fråga din låssmed 
om han/hon kan ”dekoda” dina övriga 
nycklar till bussen, för då kan han/hon 
med all säkerhet ge dig koden för varje 
nyckel, och det ger dig möjlighet att 
göra dupletter efter kod, alltså du får 
de bästa nycklarna som går att få idag. 
Och när du nu har chansen att göra 
nya extranycklar så är det ingen dum 
idé att se till att skaffa dem, det kostar 
inte mycket pengar jämfört med allt 
besvär som uppstår när du tappar bort 
din enda nyckel.

Nyckelämnet 
Men tillbaks till bussen nu; För min 
Bay -72, (-71 till -79) tillverkar SILCA 
ett nyckelämne som heter Silca VO11 
(Viktor Olof ELVA), och Silca har även 
VO11P, där P betyder att nyckeln 
har plastgrepp som kan vara bra att 
använda om man vill göra det lätt att 
skilja nyckeln från andra nycklar.

Min nya nyckel till skjutdörren gjordes 
snabbt av låssmeden, och att få prova 
den för första gången var underbart! 
Den fungerade direkt och utan att 
hugga eller kärva, och till stor del be-
ror detta säkert på att jag smort låsen 
väl genom åren. Låset har egentligen 
fungerat i alla år, det har bara väntat 
på att rätt nyckel skulle användas. 

Senare Bay
Glad i hågen berättade jag lite senare 
om min fantastiska nyckelbedrift för 
bussige Alex som har en Bay -72 dub-
beldörr, och även han saknade så klart 
en nyckel. Turligt för denna artikel 
var att Alex ena dörr är av den senare 
modellen med låscylindern nedanför 
handtaget, istället för som på min 
buss, cylindern mitt i handtaget, så här 
ska man inte leta efter koden på fyr-
kantspinnen, den står istället på själva 
låscylindern. 

Cylindern sitter med en skruv som 
man når från skjutdörrens gavel i rikt-
ning bakåt genom att lossa på själva 
låshuset. Man behöver inte ta bort 
låshuset, det räcker med öppna och 
haka av stötstången uppe vid fönster-
rutan och mekanismen där, samt att 
lossa på låshuset och bända det lite 
försiktigt så att man når skruven med 
mejseln i en gynnsam vinkel. Alex är 
förresten idag överlycklig över att änt-
ligen kunna låsa båda skjutdörrarna 
från utsidan.

Några tips om nyckelämnen
Som amatörmekaniker är det inte lätt 
att ge den exakta informationen för 
exakt varje buss. Men om man har en 
nyckel till något av låsen så är det tro-
ligt att samma ämne/nyckelprofil pas-
sar i de andra låscylindrarna. Ta med 
en fungerande nyckel till din låssmed 
och låt honom eller henne jämföra 
med de ämnen som finns på lager. 
De är skickliga och vana vid detta, så 
de kan säkert snabbt se vilket ämne 
som krävs.

Motorluckan stretade emot 
Men jag hade ju ett krånglande lås på 
motorluckan också. Här var koden lite 
svårare att kolla. Skruven som håller 
låset på plats hade rostat fast så klart, 
så lite rostlösare eller WD40 fick inleda 
försöken med att få loss den. Stjärn-
spåret gav upp direkt, det var både 
smuts och rost i det, så det fick bli att 
knacka loss skruven med en slagmej-
sel. 

42 år ganmmal och rostig skruv

VO11 & VO11P

Cylinderkod i skjutdörr Early Bay



Fakta om VW-bussar (något vinklat av författaren)

De coola bussarna har motorn monterad bak och motorn är luftkyld. Bussarna hade bakhjulsdrift så klart, 
det skulle ”alla” bilar ha på den tiden, utom SAAB.

T1: De första bussarna (1950 – 1966) kallas T1, eller i dagligt tal ”Split” eftersom de har delad framruta (Split win-
dow). Dessa bussar hade inte skjutdörr för passagerarna utan två mindre dörrar med vanliga gångjärn.
T2: T2 (1967 – 1979) kallas även för ”Bay” efter ”Bay window”, denna buss har hel framruta och en skjutdörr på 
sidan. För VW-buss-frälsta minskar intresset för fordonsmodellerna i takt med ökat ”T-nummer”.
T3: Därefter kom 1980 T3 som var kantigare i karossen, fortfarande bakmonterad boxermotor men den blev efter 
något år vattenkyld och T3 fanns också med Dieselmotor, dieseln var dock inte av boxer-typ. T3 fanns även i en 
version med 4-hjulsdrift, kallad ”Syncro”.
T4: T4 fick frontmonterad vattenkyld motor och framhjulsdrift, och för veteranpuritaner är den och följande 
varianter inte så intressanta, även om de naturligtvis tekniskt sett är modernare och mer effektiva konstruktioner 
med förbättrad krocksäkerhet, vägprestanda och bränsleekonomi. 
Resten: Idag har man kommit till modell T6.

”Dubbeldörr” är en buss med skjutdörr på båda sidor, sådana bussar användes t ex på Arlanda för att skjutsa rese-
närer ut till flygplanen. Dubbeldörr-bussar är mycket ovanliga.

Många intressanta små förändringar genomfördes på bussarna genom åren, ett exempel på det i denna artikel är 
att BAY-bussen, mitt i tillverkningsserien, fick en något ändrad lösning på handtaget till skjutdörren ca 1973 -1974.

Bussarna tillverkades i flera olika modeller som stod sig under flera generationer: 

• Transporter – Buss för 8 personer.
• Combi – Skåpbil fast med fönster, saknade soffor och bälten bak och väldigt enkel inredning bak.
• Panelbuss – Skåpbil, saknar fönster på bakre delen av sidorna.
• Lyxbuss – Extra allt! Aluminiumlist på utsidan, blingbling-list runt fönsterrutorna, extra fina 
       dörrpaneler på insidan, klocka i instrumentpanelen, packningsgaller i bakrutan, gummilist på stöt  
                 fångarna, stor taklucka, och på T1 LYX hade den många små fönster i taket. (T2 LYX hade inga 
                 fönster i taket.) Lyxbussar är ovanliga och mycket eftertraktade. (Artikelförfattaren är stolt ägare av 
                 en T2 LYX från 1972)  
• Pick up enkelhytt – Flakbil med kupé för 2 eller 3 personer
• Pick up dubbelhytt – Flakbil med kupé för 5 eller 6 personer                        Mattias Widén

Transponder
mattias.widen@prodib.se
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MVP Pro

M
VP Pro N

yckelprogram
m

eringssystem

MVP Pro är det senaste nyck-
elprogrammeringssytemet från 
Advanced Diagnostics, som 
erbjuder en låg inträdeskostnad 
på marknaden.

Utrustningen har stor fördel med 
stor pekskärm/mångsidig knapp-
sats för enkel navigation och 
valmöjligheter.

Kombinerat med förbättrad 
säkerhet och ökad minnes
kapacitet, positionerar MVP Pro 
sig som en av de ledande nyck-
elprogrammeringssystemen i 
världen.

Ett måste för att göra 
dagens och framtidens 
bilnycklar

FUNKTIONER

- Täcker alla bilmärken
- Läser ECU-ID (Startspärr)

- Rensar nyckelminne
- Programmerar nya nycklar

- Programmerar Fjärrkontroller
- Identifierar ECU
- Läser felkoder

- Rensar felkoder
- Visar pågående data

- Komponentaktivering
- Mjukvaruuppdatering

- Nedladdningsbara Token
- Teknisk support

- USB PC gränssnitt
- Ökat minne

- Standard och testprogramvara
- Justerbar kontrast

- Program på Svenska



Kvalitéts key-bak från USA med kevlarwire. Har en 
låsning som hindrar wiren att åka ut vid användning av 
många nycklar. Levereras i styckvis i blisterpack

Längd: 70mm
Bredd: 58mm

Art nr. S48

KEY-BAK SUPER S48

HAR DU 
BESTÄLLT HEM?

15
Nycklar

8-10 ozOR

MID SECURITY
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HAR DU 
BESTÄLLT HEM?
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Kvalitétsverktyg från England
Borr Carbide 6 x 60mm. Souber tools fyrkantig 

specialborr för härdat material. Spets av karbid.

Art.nr: D0660

Material:   Stål (Härdat)  
Längd:   60 mm  
Diameter:   6 mm  

Spets av karbid
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www.prodib.se

Gör din beställning via vår webshop

Lägg din order via vår 

webshop!

Unikt inlogg, nu sparas all adressdata. 
Lättare att beställa. 
Ni kan se er orderhistorik.
Ni kan se era fakturor, både betalda och obetalda.
Ni kan själva ta hem fakturakopior.
Bättre och tydligare bilder på produkterna.
Mer information om produkterna.
Mer lättnavigerad.
Ett stort sortiment med ämnen med bild.
Mycket lättare att beställa reservdelar och fräsar till din maskin, även äldre 
maskiner och ej Silca maskiner

●
●
● 
●
●
●
●
●
●
●
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www.prodib.se

Ett par rader om skons historia

Man	har	hittat	skor	som	är	tillverkade	omkring	8000	före	Kristus	men	forskare	tror	att	människor	
använt	fotbeklädnader	betydligt	längre	än	så.

Man har hittat grottmålningar som visar människor med djurhudar eller päls virade runt fötterna.
De första typerna av skor man använde var enkla sandaler och spetsiga träskor. Sandalerna var ofta gjorda av växtdelar eller 
läder och det var vanligt att man hade en rem som man knöt runt benet. 

I det gamla Egypten var det skorna som visade vilken ställning man hade i samhället och så har det varit i många kulturer 
efter det. Den vanligaste modellen i det gamla Egypten var en sorts flipflopsandal med en rem som gick mellan tårna.

I andra kulturer, i Indien till exempel, har det varit en tradition att ta av sig skorna innan man går in i ett tempel. Det är för att 
visa ödmjukhet inför olika gudar.

Klackskor användes från början bara av män, ett par hundra år före Kristus. Då bars de av skådespelarna i olika grekiska och 
romerska pjäser. Det fanns en sorts stövlar med hög klack som bars av ryttare.

Kvinnor började använda högklackat på 1500-talet, framförallt överklasskvinnorna. Stilettklacken blev modern först i 
50-talets Hollywood.

Skor började för första gången industritillverkas på 1700-talet.

Enklare gymnastikskor började tillverkas 1000 år före Kristus och har sedan dess varit väldigt populära. På 1800-talet blev 
svavelbehandlat gummi en revolution för gymnastikskon då sulorna genom det kunde göras hårdare men ändå flexibla. 
Kardborrebandet uppfanns 1948 av en schweizisk ingenjör och det har sedan dess använts mycket i den typen av skor.

På 1800-talet så kom man på att skor för vänster och höger fot skulle tillverkas olika. Innan det hade passformen vara likadan 
för båda fötterna och det spelade ingen roll vilken sko man hade på vilken fot. 

I dag kan vi välja mellan oändligt många olika sorters skor. Många har även tröttnat på att gå till skoaffärer och köper hellre 
sina skor på nätet.
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Eta gravyrmaskin
Eta från Italienska Cielle är en gravyrmaskin i absoluta 
proffsklassen.  Eta har en rad olika backar för gravering av 
nycklar, brickor, skyltar, cylindrar och mycket mycket mer. 
Eta har dessutom ett tillhörande program på Svenska vilket 
gör den väldigt kraftfull.

Gravera - vad du vill!
Nycklar, hänglås, ovalcylindrar, 
runda cylindrar, europacylin-
drar, plastbrickor, skyltar. Ja 
möjligheterna är många som 
synes!

Program på svenska
Tillhörande program är natur-
ligtvis på svenska Programmet 
hanterar 2 fasta koder, löpnum-
mer m.m

Nyfiken på mer?
På vår hemsida, www.prodib.se, 
finns en mycket informativ film 
som visar ETA i sitt arbete med 
alla olika backar. Missa inte den!

Back för Europacylindrar

1

Back för Ovalcylindrar/Runda cylindrar

2

Back för skyltar

3

Back för Hänglås

4

Back för nycklar

5

Back för plastskyltar/brickor

6
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OPTIKA LIGHT

Optika Light! Den enda maskinen på marknaden som 
identifierar cylindernycklar, kassaskåpsnycklar,

laserskurna nycklar och nycklar av Kaba-typ helt stand 
alone, ingen PC behövs.  

För mer info gå in på www.prodib.se

Extra stor och kraftig karbinhake 105 x 66 mm med 
kraftig fjäder på själva haken. Levereras styckvis.

OBS! Inte lämplig för klättring.

Art nr. 0AC2-0302

w w w. p r o d i b . s e

Kvalitéts Key-Bak från USA med kevlarvire och kraftig karbinhake
i metall. Har en rakbladskniv med fjäder som gör att bladet

åker in i handtaget om du släpper knappen på kniven.
Levereras styckvis i påse eller i hel låda om 12 st.

Art nr. 0AKBP-0012

�

Det enda rostfria låset på marknaden som är tillverkat HELT 
i rostfritt stål! Extremt tåligt mot vatten, salt och korrision, 
det optimala låset för marin- och annan utomhusmiljö, 
klass 3 . Har 2 st dräneringshål för fukt. 

RF-360RF-360
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Bygellås med ”soft touch” överdrag, dvs låset har mjukt 
hölje som effektivt hindrar låset att skava sönder lacken 
på din cykel. Högt skydd mot yttre påverkan av låset 
såsom dyrkning, slag, borrning, uppklippning samt mot 
väder och vind. 2 st nycklar, varav en med lampa till låset 
ingår också. Finns i tre olika färger.

Art nr. 501/160

CYKELLÅS ”SOFT TOUCH”

HAR DU 
BESTÄLLT HEM?



Hej	!
Här	kommer	Keyway	igen,	
nummer	121!

I det här numret är det många spännande 
nyheter.

-Nya	ämnen
-Nya	UNOCODE	PRO
-Nya	TRIAX	PRO

Två stycken PROTECH maskiner har vi 
levererat, en till GS låsseservice i Danmark 
och en till  PASSERA i Jönköping.
En hel del nya nyckelhållare har vi också 
fått.

Mattias har skrivit ett intressant repotage 
om hur att göra nycklar till en VW 
veteranbuss.

På dom Norska sidorna finns ett fint 
repotage om en låssmed i Oslo som låtit 
dekorera sitt hus på ett väldigt intressant 
sätt, läs och njut.

I övrigt går det på, vi har haft stor 
framgång på maskinsidan speciellt när det 
gäller elektroniska maskiner.
Många kunder har upptäckt hur viktigt det 
är med riktig support och verkstad, när det 
inte går som tänkt.

Vi kommer att komma ut med våra 
Demobussar inom kort och visa dom nya 
maskinerna så håll ögonen på om du får 
ett besökskort från någon av våra säljare, 
dom är intressanta för många.

Jag vill också pusha lite för vårt Öppet Hus 
i September, där kommer vi att visa många 
nya saker och hålla intressanta och nyttiga 
kurser.

Gör det till ett firmaevent att komma, du 
kommer inte att ångra dig.

Ha det så bra tills nästa gång vi hörs eller 
ses.

Prodib AB
Tel: 016 - 16 80 00
Fax: 016 - 14 55 90
E-post: prodib@prodib.se
Internet: www.prodib.se

Keyway news 

Benny Hansson

Teamleader Prodib
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KARLA	LÅS

Karla Lås har investerat i en roterande back 
till sin Quattrocode, vilket gör dem fullt 
rustade att köra KABA experT och experT 
pluS. 

Jonas, vår serviceman var på plats för att 
leverera och installera. 

Vi kan bara gratulera Crister till ett bra val!

Crister Andersson Karla Lås

PASSÈRA

Ännu en stolt ägare av Protech! 

Den perfekta maskinen för dig som 
gör mycket system, alla moment i en 
enda maskin! Protech jobbar med 
både Assas ASM och Cadware, vilket 
medför att hela flödet från låssystem 
till färdiga nycklar sker digitalt. Alltså 
blir det inga manuella inmatningar och 
därför tas risken för sådana fel bort.

Vår säljare Gustav Holmberg och våra 
servicemän Jonas och Mårten fick äran 
att leverera och installera en PROTECH 
till Passéra i Jönköping. 

Så nu kan personalen ägna sig åt andra 
viktiga saker, medans Protech sköter 
fräsning, gravering och sortering...

Vi önskar er lycka till, och grattis till ett 
förstaklassigt val av nyckelmaskin!

Magnus Passéra visar stolt upp Protech 

prodibkundköp



Halvautomatisk nyckelmaskin i 
proffsklassen för cylinder och bilämnen. 
Med fyrsidiga backar.

RING,	SÅ	HJÄLPER	VI	DIG!

993 kr/mån
Pris från:

En RED REKORD från 
SILCA hjälper dig!

Trött på 
utrustning som 
inte håller 
måttet? 



- Vad är din bil utan nycklar?
- INGENTING!

SILCA YOUR GLOBAL PARTNER IN LOCKSMITHING

Saturnus

Saturnus produkter hittar du hos Prodib AB
se hela sortimentet på www.prodib.se

Kraftig ring med plats för många 
nycklar, tillverkad i metall.

Finns i storlekarna 60, 90, 120 & 150 mm.
 Levereras styckvis. 

FASTIGHETSSKÖTARRING
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	 Stålämne i 
 originalutförande
	 Mycket hållbara!
	 Finns i längderna:
 70, 80 & 90 mm		

	 Mässing med plast i 
 originalutförande
	 Hållbara
	 4 färger!
	 Längd: 80 mm	 	

	 Ultralite!
 Lätta & Smidiga!
	 Mycket hållbara!
 Nickelallergivänliga!
	 4 klara färger!
	 Längd: 80 mm	 	

	 Mässing i 
 originalutförande
	 Hållbara
	 Längd: 85 mm

Samma nyckel - flera utföranden
Fas 309 är ju ett ämne som har hängt med ett tag, och sett likadan ut. Men det du kanske inte visste, är att vi har flera olika utföranden i vårt 
sortiment. Mässing, stål, med eller utan plast och nu även helfärgade i ultralite. Så nu kan du erbjuda din kund fler alternativ till en vanlig 
standardnyckel, och du vet väl att ultraliteämnen även kan användas av de som har nickelallergi!
Och du, alla Fas 309 ämnen har samma pris, oavsett utförande!
Du hittar dom i vår web shop.

Art.nr: 6FS3 Art.nr: 6FS1-RÖD röd plast
 6FS1-ORANG orange plast  
 6FS1-GRÖN grön plast
 6FS1 blå plast 

Art.nr: 6FS1ULRÖD Ultralite röd 
 6FS1ULGRÖN Ultralite grön   
 6FS1ULGUL Ultralite gul 
 6FS1ULBLÅ Ultralite blå  

Art.nr: 2FY1 Längd 70 mm 
 2FY2 Längd 80 mm    
 2FY3 Längd 90 mm 
  

NEW!

NEW!



HH SILCA ÄMNEN  med motiv

Art.nr: ASS52R-H1 Häst

Art.nr: ASS52R-H2 Hästhuvud

Art.nr: ASS52R-HJ1 Hjärtan, små

Art.nr: ASS52R-HJ2 Hjärta

Art.nr: ASS52R-K1 Katt

Art.nr: ASS52R-K2 Katthuvud

prodibbesök
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Vi	har	haft	besök!
Efter att Mats och Benny tidigare varit på besök hos vår leverantör, var det 
dags för Håkan att besöka oss! 
Mats Johansson vår försäljningschef guidade honom på Prodib och han fick 
en kort introduktion om oss. 

Det är ett Svenskt företag som tillverkar exponeringsställ, allt från 4-sidiga 
golvställ till små bordsställ att ställa på disken i butiken. 
Du har väl inte missat våra nya ställ? Samtliga finns på vår Web Shop under 
“Ställ & Butiksinredningar”. 

Ta gärna en titt!

Samma nyckel - flera utföranden
Fas 309 är ju ett ämne som har hängt med ett tag, och sett likadan ut. Men det du kanske inte visste, är att vi har flera olika utföranden i vårt 
sortiment. Mässing, stål, med eller utan plast och nu även helfärgade i ultralite. Så nu kan du erbjuda din kund fler alternativ till en vanlig 
standardnyckel, och du vet väl att ultraliteämnen även kan användas av de som har nickelallergi!
Och du, alla Fas 309 ämnen har samma pris, oavsett utförande!
Du hittar dom i vår web shop.

Mats och Håkan



Vi har de ämnen du behöver!
- Prodib AB
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Saturnus

Saturnus produkter hittar du hos Prodib AB
se hela sortimentet på www.prodib.se

HÄNGLÅSKEDJA
Grov kedja att trä på bygeln vid läggning 

av hänglås med ringar i bägge ändar. 
Fungerar som stöldskydd eller 

bara för att hålla låset på plats. 
Finns i 5 olika storlekar, 8, 10, 11, 14 & 15 mm, 

längden är den samma för alla storlekar, 520 mm.
Förzinkad. 

Security Tech Germany

�0IB/50HB�0 SLÄPVAGNSLÅS

ABUS - Den goda känslan av säkerhet

	Låshus av solid mässing.
	Helkapslat låshus med dräneringskanaler för att skydda cylindern mot smuts och vatten. 
	Stötdämpande vinylhölje som förhindrar känsliga ytor  från skador.
	Rostfri vinylinkapslad bygel av härdat stål.
	Dubbel förreglad bygel.
	Inre komponenter av rostfritt stål.
	Självlåsande, ingen nyckel krävs.
	2 st nycklar/lås ingår.
	Levereras styckvis i box eller blisterförpackning.

	Ämne som passar: Ä65/40-45N   

Bredd:   55 mm
Bygeltjocklek:  9 mm
Bygelhöjd:  80 mm

SECURITY
LEVEL 1  2  �  �         6  �  �  9  105 M

A
X

Går att beställa hos 
ABUS i likalåsning

Bygeln låses på 
båda sidor

Svårdyrkad, pga 
profilens utformning

Rostfri
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prodibkundköp

G.S.	LÅSESERVICE

Ett stycke demo-Protech har lämnat Sverige 
för sitt nya hemland Danmark. 

Våra servicemän Jonas och Mårten tog 
bron över till grannlandet för att driftsätta 
maskinen. 

Sven, Jan & Julie stod beredda för att lära sig 
köra Protech så snart den var på plats, så nu 
tillverkas det KABA nycklar i rasande fart.

Gratulerar till ett mycket bra val av 

Sven & Jan G.S. Låseservice

Julie & Sven lär sig knappa på maskinenJan kör nycklar

VÄSBY	LÅS	&	ALARM

Nytillskott i maskinparken!

Nu kommer graveringen på Väsby Lås att gå
lekande lätt! 

Vår serviceman Micke lastade bilen och åkte 
och levererade och installerade en 
Cielle ETA gravyrmaskin till killarna på Väsby 
Lås. 

Grattis och lycka till önskar vi personalen!

Jesper & Micke Väsby Lås & Alarm

Security Tech Germany



10 Keyway news #2 maj 2016

 -168 olika produkter
 - Karbinhakar
 - Nyckelkedjor
 - Dörrögon
 - Wire
 - Hänglås & Haspar
 - Fastighetsskötaringar & Stålringar
 - ID-kortshållare
 - Flytande nyckelhållare
 - Hotellnyckelhållare
 - Etuier
 - Nyckel jojo
 - Nyckelkappor & Kennring
 - Keylabel
 - Hänglåskedjor & Cylinderförlängare
 - Rensnålar

Heltäckande Butikslösningar Från Prodib AB
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Art.nr: S48

2

1

3 4

1. Superstark kevlarlina

2.
Patenterade kulled som låser 
fast nyckelringen så den inte 
hänger ut sig vid många nycklar.

3. Hölje av tåligt polykarbonat

4.
Kraftigt clipsfäste i metall. En 
låspinne följer även med för att 
låsa fast Key-Bak i bältet.

5. MID SECURITY, håller upp till 
15 nycklar eller 8-10 oz.

1. Rostfri kedja eller superstark 
kevlarlina

2. Stålhölje i strukturerad krom 
eller svart vinyl.

3.
Kraftigt clipsfäste i metall.  Vissa 
modeller har även spinnerfunk-
tion.

4. MID SECURITY, håller upp till 
15 nycklar eller 8-10 oz.

15
Nycklar

8-10 ozOR

MID SECURITY

4

1

2

3

SELLER

SELLER
TOP

10
Nycklar

6 ozOR

BEKVÄM

1. Stark nylonlina

2. Hölje av tåligt polykarbonat

3. Kraftigt clipsfäste med spinner, 
eller robust metall karbinhake.

4. BEKVÄM, håller upp till 10 
nycklar eller 6 oz.

1

2

3

45

Art.nr: 5

Art.nr: 485D-HD

Art.nr: 6

Art.nr: 6C

SELLER

SELLER
TOP

MADE IN
THE USA

SELLER

SELLER
TOP

15
Nycklar

8-10 ozOR

MID SECURITY



Fyrsidig-snabbroterande back.

Förstärkt chassi med reducerad vibration.

Ny fräs.

Användarvänlig.

Utrustad med USB-port.

5.7” tydlig färgdisplay.

Snabbare fräsning.

Topplåda för ordning och reda.

2-års garanti

NYA 
UNOCODE PRO
FRÅN

NYHET!

NYHET!

12 Keyway news #2 maj 2016



1�Keyway news #2 maj 2016

Fyrsidig-snabbroterande back. Topplåda.

NYA 
UNOCODE PRO
FRÅN

Ny fräs.Användarvänlig.

Kontakta din säljare för mer information eller ring in 
till oss på kontoret så hjälper vi dig!  016-16 80 00

NYHET!

NYHET!



Först i Skandinavien!
Ni ser hur glad Roy, ägaren till Alingsås Lås är efter att 
ha köpt den första UNOCODE PRO, den nya modellen 
av Unocode i Skandinavien! Så nu kommer det att gå 
undan att fräsa nycklar i Alingsås!

Roy har en lång erfarenhet som låssmed, och 
Alingsås Lås & Larmservice har många års erfarenhet i 
branschen. 

Företaget startade i Alingsås 1969-70 och arbetar 
med att ge totala säkerhetslösningar inom lås och 
larm, t ex. mekaniska lås och låssystem, elektrisk 
låsning, passagesystem, kod/kortlås, inbrottslarm och 
brandlarm, förvaring, projektering av lås och larm och 
gravering av skyltar.

Den nya maskinen kommer att levereras av vår säljare 
Gustav Holmberg och vi får bara gratulera Roy till 
ett utmärkt val av nyinvestering, och vi lovar att du 
kommer att bli nöjd!

LÅSKÄTTING PW-10-3 KLASS 3 med löpögla

Art.nr: Benämning: Längd:

09744 Klädd låskätting med löpögla 2,5 m

16158 Klädd låskätting med löpögla 3,5 m

16159 Klädd låskätting med löpögla 5 m

Stark seghärdad kärna
Ythärdad hård yta
< 12µ zink

Miljövänlig kromatering

1� Keyway news #2 maj 2016

NEW!



Kevron	nyckelbricka	med	din	egen	logotype,	skrivyta	37	x	20	mm.	Beställes	från	Australien	i	1000-pack	i	den	
färg	du	själv	väljer,	antingen	enfärgade	eller	blandade	färger.	

Vi	hjälper	gärna	till	att	ta	fram	ett	förslag	på	logotype	om	så	önskas.		

15Keyway news #2 maj 2016

Du vet väl att du kan beställa KEVRON 
brickor med DIN logotype på!
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NYA 
TRIAX PRO
FRÅN

Bytbara backar.

Snabbare fräsning.

Snabbrelease av fräs

Användarvänlig.

Gravering.

5.7” tydlig färgdisplay.

Integrerad fräshållare.

Topplåda för ordning och reda.

Snabbare spindel, upp till 19.000 rpm.

2-års garanti

NYHET!

NYHET!



Kontakta din säljare för mer information eller ring in 
till oss på kontoret så hjälper vi dig!  016-16 80 00
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NYA 
TRIAX PRO
FRÅN

Integrerad fräshållare.

Snabbrelease av fräs.Gravering.

Bytbara backar.

NYHET!

NYHET!
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Tekniska spalten

-	Visste	du	att...
...man ofta kan se glastransponderchipsets antenn? 
Antennen är en spole av vackert färgad koppartråd, och den syns 
oftast i glastranspondern. 
Placera transponders så att änden hamnar närmast bilens 
tändningslås. 
På de svarta plasttranspondrarna sitter antennen i spetsen, så 
spetsen ska vara närmast bilens tändningslås.

     Först igen….

Nu finns lösningen för er som har Silca maskiner att fräsa de nya 
nycklarna ifrån ASSA, Triton & Neptun.

För er som har tillverkat kompletta ASSA dp nycklar tidigare behövs:

En ny programvara, SOC (Silca OEM Client) för DP/Neptun & Triton.
En ny fräs  W 324
Det är samma back som för dp.
Uppdatering på Silca Key Program för Unocode och Triax/Quattro för att korten till de nya nycklarna 
skall finnas i programmet.

För er som endast vill fräsa toppdelningen på dessa nycklar:

Nu finns de nya korten för Triton & Neptun i Silca Key Programs.
Givetvis finns även möjligheten att överföra Dat. filerna ifrån ASM till Silca Key Program om man vill 
fräsa toppkoden och märka nycklarna.

ASSA Neptun   Ssn: 4532    Kort: 345

ASSA Triton   Ssn: 4530    Kort: 3822 

För er som inte tillverkat DP tidigare kontakta er säljare för mer information om tillverkningen av 
dessa nycklar.

Har ni redan beställt så bara lugn, då kommer det automatiskt till er så fort vi fått hem programvaran.
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EvvaSalto

EvvaSalto behövde märka cylindrar och slog till på en 
Marker med C3-back.

Redan innan Jonas, vår serviceman som levererat och installerat 
Markern hade lämnat byggnaden, var den i produktion!

Gratulerar till ett utmärkt val av gravyrmaskin!

FURUBERGS	GUMMI

Vi kan bara gratulera Sören på Furubergs Gummi i 
Karlskoga till sin första elektoniska nyckelmaskin.

En Futura var vår serviceman Micke och 
levererade och installerade, så nu kan Sören utöka 
sin bilnyckelservice genom att göra nycklar på 
kod. 

Lycka till önskar vi!  

EvvaSalto

Sören Furubergs Gummi 

BYGGBESLAG

Micke, vår serviceman har varit och levererat och installerat en 
helhetslösning till Byggbeslag i Askim, Göteborg. 
SOC, SKP, Marker, Triax Quattrocode och en beg. Unocode 399 Evo 
blev det, så nu klarar dom av att tillverka en komplett ASSA DP, 
D12, Triton och Neptun nyckel utan besvär.

Och för att underlätta i butiken blev det dessutom en beg. Lector 
för avläsning av nyckelprofiler.

Vi kan bara önska lycka till och grattis till personalen på Byggbeslag 
i Askim.

Anton Frennesson & Christian Lund Byggbeslag i Göteborg 

LÅSTEAM	i	STOCKHOLM

Låsteam öppnar filial i Stockholm, nere i Värtahamnen,  
och valet på maskinleverantör föll naturligt på Prodib.

Jonas från vår serviceavdelning var och levererade och 
installerade Unocode 399 EVO, Triax Quattro,  Idea och 
Marker med tillhörande programvara.

Lycka till med nya filialen och de nya maskinerna önskar 
vi från Prodib!

Lars Taberman Låsteam i Stockholm 



FAS 309 ULTRALITE

	Ultralite!
 Lätta & Smidiga!
	Mycket hållbara!
 Nickelallergivänliga!
	 4 klara färger!
	 Längd: 80 mm		

NEW!

20 Keyway news #2 maj 2016

 Snyggt! Mycket säljande!

 Ordning & reda!

 Tar liten plats!

32- kroks ställ
inkl. 
(produkter ingår ej)

20Keyway news #� september 2011

Heltäckande Butikslösningar Från Prodib AB

Hela	sortimentet	av	LockPro	hittar	du	i	vår	Web	shop,	www.prodib.se



SÄKERHET
Art.nr:	B835ST

Saftey Redbox 
startkit innehållande 
3 st röda, 3 st gula, 
3 st gröna, 3 blå, 3 
st orange och 3 st 
svarta 74/40 lås och 
4 st H701 säkerhets-
klammer.

Saftey Redbox
Art.nr:	P	603

Säkerhetsskydd 
för tryckluftanslut-
ning. För de mest 
vanligaste trycklufts-
kopplingarna med 
19/32” i utvändiga 
mått. Tar ett lås med 
bygeltjocklek 6 mm 
och ett med 7 mm 
per anslutning.

Tryckluftsskydd

Art.nr:	P606

Säkerhetsskydd för 
gasflaskor, inklusive 
varningsstickers. Till 
ett hänglås på upp 
till 9 mm bygel-
tjocklek.

Gasflaskeskydd

Art.nr:	V423	small
Art.nr:	V426	large

Säkerhetsskydd för 
kulventil på svåråt-
komliga rör. Finns i 
två olika storlekar, 
small 0,25”-1” och 
large 1,25”-3”.

Kulventilskydd

Art.nr:	V442	small
Art.nr:	V448	large

Säkerhetsskydd för 
kulventil. Finns i två 
olika storlekar, small 
½” och large 8”. Tar 
upp till 6 st hänglås.

Kulventilskydd

Art.nr:	C503	1000	mm
Art.nr:	C506	2000	mm
Art.nr:	C509	3000	mm
Art.nr:	C515	5000	mm

Säkerhetsklammer 
med wire. Wiren är 
utbytbar och har en 
längd på 1-5 m. Efter-
dragning av wiren är 
möjlig även vid låst 
tillstånd. 

Wireklammer

Art.nr:	V303		1”-2,5”
Art.nr:	V305		2,5”-5”
Art.nr:	V307		5”-6,5”
Art.nr:	V310		6,5”-10”
Art.nr:	V313		10”-13”

Säkerhetsskydd för 
ventil, inklusive var-
ningsstickers. Finns 
i fem olika storlekar, 
från 1” till 13”. 

Ventilskydd

Art.nr:	E201

Säkerhetsskydd för 
enpoliga brytare. 
Lättanvänd tack vare 
skruvfunktionen, för 
en säker fixering. För 
ett hänglås.

Brytarskydd

Art.nr:	C553	1000	mm
Art.nr:	C556	2000	mm
Art.nr:	C559	3000	mm
Art.nr:	C565	5000	mm

Säkerhetsklammer 
med ögleförsedd wire. 
Tar upp till 6 st häng-
lås. Wiren är utbytbar 
och har en längd på 
1-5 m. 

Wireklammer

Art.nr:	P110	110V
Art.nr:	P550	
220V-550V

Säkerhetsskydd för 
stickkontakter, inklu-
sive varningsstickers 
på flera språk. Tar upp 
till 4 st hänglås.

Kontaktsskydd

Art.nr:	H751	small
Art.nr:	H752	large

Säkerhetsklam-
mer i två storlekar 
i aluminium. Tar 
upp till 6 st hänglås. 
Idealisk när mer än 
ett hänglås måste 
användas.

Klammer

Art.nr:	802	RÖD

Säkerhetsklammer 
large med spärr.

Art.nr:	H771

Säkerhetsklammer i 
plast för upp till 6 st 
hänglås. 

Klammer

Klammer i plast

Art.nr:	701	RÖD	
Art.nr:	701	GUL

Art.nr:	H711	-
med	överlappande	
flikar

Säkerhetsklammer 
small.

Klammer

Art.nr:	E202

Säkerhetsskydd för 
flerpoliga brytare. 
Lättanvänd tack vare 
skruvfunktionen, för 
en säker fixering. För 
två hänglås.

Brytarskydd

Art.nr:	74/40HB75YE	-
med	hög	bygel

Art.nr:	74/40ORANG	

Vinylinkapslad 
säkerhetslås för Abus 
säkerhetsklammer. 
Nyckeln kan endast 
tas ur i stängt läge. 1 
st nyckel medföljer.

Passande lås

 Snyggt! Mycket säljande!

 Ordning & reda!

 Tar liten plats!



LÅSKÄTTING BKM-4 KLASS 3 med löpögla

Art.nr: Benämning: Längd:

16157 Klädd låskätting med löpögla 2,5

Stark seghärdad kärna
Ythärdad hård yta

Zinkfosfatering o. passivisering
Miljövänlig CTP

Sommartider!
Nu börjar det bli hög tid att plocka fram både cyklar, mopeder, motorcyklar och båtar, om dom inte redan är framme!

Du har väl inte missat din “Lås för tvåhjulingar 2016” som vi har skickat ut i brevlådan. I den finner du lås i alla prisklasser 

och modeller du behöver för att möta dina kunders behov. 

Och du vet väl att en bra tumregel när det gäller cykellås är att ca 10% av cykelns pris, ska man lägga på ett bra lås!

Passa på att beställa hem lås nu 

-så kan du luta dig tillbaka en stund!
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Rostfritt tillbehör för dina nycklar, Secure-a-
key håller nycklarna säkert men ändå lättill-
gängligt. Fästes lätt med bältes clip. 
Levereras styckvis i blisterförpackning, eller i 
hel kartong om 12 st.

Art nr. 0600-007

www.prod ib .se

Karbinhake med nyckelring, hålls samman av 
ett starkt nylonband. Kan lätt fastas i bältes-
hällor, handväskor, ryggsäckar eller liknande. 
Levereras styckvis i blisterförpackning, eller i hel 
kartong om 12 st.

Art nr. 0308-201

Kvalitéts Key-Bak med starkt nylonband för i
d-korthållare samt nycklar. Kraftig 
karbinhake. 
Levereras styckvis i blisterförpackning.

Längd 600 mm. 
Diameter 35 mm. 

Art nr. 0KB1-0A21

Keyway news #2 maj 2016



Fler AGA
produkter 

hittar du på 
www.prodib.se
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Magnetisk låsbar an-
slagstavla med alumini-
umram från Joma. 
2 st nycklar ingår.

Art nr:  05182
Bredd:  497 mm
Höjd:  364 mm
Djup:  55 mm

Låsbara anslagstavlor

JOMA - The  result of experience and innovation 

Art nr:  05188
Bredd:  671 mm
Höjd:  937 mm
Djup:  55 mm

Störst lager i Norden på Nyckelämnen
- Prodib AB



Egret EGRET
MADE IN SHANGHAI. CHINA

EGRET
MADE IN

CHINA
Hela vårat EGRET sortiment hittar du på www.prodib.se

161-20     20 mm 

Mässinghänglås med std bygel

162-25     25 mm

163-30     30 mm

164-40     40 mm

165-50     50 mm

166-60     60 mm

167-75     75 mm

 Artnr       Storlek   

163-30L   30 mm

Mässinghänglås med lång bygel

164-40L   40 mm 

165-50L   50 mm 

 Artnr       Storlek   

NYCKELBAND I 5-PACK

Nyckelband med tryck i stark nylon och med säkerhetsfäste. Har en enkel hake i metall. 
Levereras i 5-pack blisterförpackad.

Art.nr: ID1046V5 - VISITOR

Mått 450 x 15 mm
Antal 5st / förp.
Färg Röd med vit text

Art.nr: ID1046c5 - CONTRACTOR

Mått 450 x 15 mm
Antal 5st / förp.
Färg Blå med vit text

Art.nr: ID1046S5 - STAFF

Mått 450 x 15 mm
Antal 5st / förp.
Färg Svart med vit text



Snyggt, mycket säljande

Ordning & reda

Snygga toppskyltar ingår
Silver 7 SEVEN 

STÄLL FÖR NYCKELTILLBEHÖR

ART NR: GBM3632

Golvställ i metall med fyra sidor, snurrbart. 
Justerbar höjd och hjul så du lätt kan flytta 
stället. Krokar köper du separat.  Levereras 
med 4 st toppskyltar, men utan krok och 
produkter.

Material Metall
Färg  Grå
Bredd  39 cm
Höjd  ca 191 cm
Krok  Ingår ej

ART NR: GBM3633

Dubbelkrok för GBM 
golvställ, 170 mm lång.
Levereras styckvis.

NYTT PRAKTISKT GOLVSTÄLL

47Keyway news #2 maj 2016
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ASS 52R-GV ASS 52R-GW ASS 52R-GX ASS 52R-GY

ASS 52R-C05 ASS 52R-C07ASS 52R-C06

ASS 52R-294 ASS 52R-292

ASS 52R-185ASS 52R-123 ASS 52R-323

ASS 52R-194

ASS 52R-334

ASS 52R-122

ASS 52R-318 ASS 52R-F19ASS 52R-335

ASS 52R-P02 ASS 52R-P01ASS 52R-300 ASS 52R-096

ASS 52R-218 ASS 52R-219 ASS 52R-361

ASS 52R-058

ASS 52R-282

ARTKEYS i profil HH, ASS 52R

ASS 52R-3320 ASS 52R-3420 ASS 52R-3520 ASS 52R-3620

ASS 52R-3720

Fler Artkeys hittar du på www.prodib.se

52 Keyway news #3 maj 2011ABUS - Den goda känslan av säkerhet

Kombinationshänglås 145/40C 

40 mm kombinations hänglås i 
massiv aluminium från ABUS. 

Inställbar personlig kod. 

Levereras i blisterförpackning, 
3 st nycklar per lås ingår.
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ARTKEYS i profil HH, ASS 52R
Fler Artkeys hittar du på www.prodib.se

ASS 52R-319 ASS 52R-329ASS 52R-184

ASS 52R-334 ASS 52R-333 ASS 52R-295 ASS 52R-431

ASS 52R-332 ASS 52R-330

ASS 52R-427 ASS 52R-430

ASS 52R-2020 ASS 52R-2120 ASS 52R-2220 ASS 52R-2320

ASS 52R-2420 ASS 52R-2520

ASS 52R-2620 ASS 52R-2820

ASS 52R-2920 ASS 52R-3020 ASS 52R-3120 ASS 52R-3220

ASS 52R-M01 ASS 52R-M02 ASS 52R-M03 ASS 52R-A10 ASS 52R-A11 ASS 52R-C11

ASS 52R-FK ASS 52R-R01 ASS 52R-R02

52 Keyway news #3 maj 2011ABUS - Den goda känslan av säkerhet

Kompletta 83/45 lås

Art nr: 83/45S-2SB
Snowman

Den nya versionen av ABUS Rock 83/45
finns nu tillgänglig som ett komplett

lås med färdigmonterad snowman
cylinder i HH-profil.

Levereras i blisterförpackning, 
3 st nycklar per lås ingår.

Art nr: 83/45-RE/C
Aluminium Röd

Art nr: 83WP-IB53/C
Rostfritt lås med väderskydd

Med färdigmonterad snowman cylinder i HH-profil

Art nr: 83/45-BLA/C
Aluminium Svart

Art nr: 83/45-BL/C
Aluminium Blå

Klass 1 Klass 2 Klass 2 Klass 2



Eta gravyrmaskin
Eta från Italienska Cielle är en gravyrmaskin i absoluta 
proffsklassen.  Eta har en rad olika backar för gravering av 
nycklar, brickor, skyltar, cylindrar och mycket mycket mer. 
Eta har dessutom ett tillhörande program på Svenska vilket 
gör den väldigt kraftfull.

Prodib AB - återförsäljare av Italienska Cielle

Gravera - vad du vill!
Nycklar, hänglås, ovalcylindrar, 
runda cylindrar, europacylin-
drar, plastbrickor, skyltar. Ja 
möjligheterna är många som 
synes!

Program på svenska
Tillhörande program är natur-
ligtvis på svenska Programmet 
hanterar 2 fasta koder, löpnum-
mer m.m

Nyfiken på mer?
På vår hemsida, www.prodib.se, 
finns en mycket informativ film 
som visar ETA i sitt arbete med 
alla olika backar. Missa inte den!

Back för Europacylindrar

1

Back för Ovalcylindrar/Runda cylindrar

2

Back för skyltar

3

Back för Hänglås

4

Back för nycklar

5

Back för plastskyltar/brickor

6



UNOCODE 199

Unocode 199 Basic är en datastyrd budget 
nyckelfräsmaskin för cylinder, bil, mc och 
båtnycklar som är utrustad med optisk läsare. 
Maskinen är snabb och har en låg ljudnivå. 
Med en PC och Silca key program ansluten 
till maskinen får man tillgång till miljontals 
koder. Vikt 43 kg.

För mer information om maskinen och priser, gå in 
på www.prodib.se eller ring på 016-16 80 00
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Maskinen som läser av både 
profil och delning av din 
nyckel. 
Den enda maskinen på mark-
naden som identifierar cylin-
dernycklar, kassaskåpsnycklar, 
laserskurna nycklar och nycklar 
av Kaba-typ.

RING, SÅ HJÄLPER VI DIG!

En OPTIKA från SILCA 
hjälper dig!

Prodib AB
Box 34, 631 02 Eskilstuna  Tel 016-16 80 00, Fax 016-14 55 90 www.prodib.se

Nycklar, 
nycklar,nycklar...

Hur ska man kunna 
hitta rätt?
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ABUS - The good way of feeling security

Vinnare väljer
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Security Tech Germany

ConLock Granit 215/100
Större säkerhet för containers

ConLock Granit 215/100 är ett korrisionsskyddat 
högsäkerhetslås som skyddar alla gängse transport- 
och lagercontainers mot inbrott och vandalism

Allt mer handelsvaror transporteras och lagras 
numera i containers.
 
Till detta kommer oräkneliga containers på bygg-     
arbetsplaster, i vilka material och maskiner förvaras. 
I regel bevakas dessa ej och är därför lätta att angripa 
och mycket osäkra. Fram till nu kunde inbrottstjuvar 
ostört och med relativt lätt utrustning bryta upp dessa 
containers och utan större problem stjäla eller för-
störa varor, material och maskiner. 

Fördelar:
• lämpligt för transport- och lagercontainers, skjut     
   dörrar, maskinhallar, bakdörrar på lastbilssläp
• enkel montering, lätt att använda
• låses med speciella hänglås från ABUS
• korrisionsskyddat
• VdS.godkännande med hänglås 37RK/70HB100
   eller 37/55HB100
• SBSC-godkännande klass 4 (Sverige) med  
   37RK/70HB100
• kan integreras i låsanläggningar
• ökad säkerhet genom speciell svetsmetod
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FAST COPY PLUS
Den unika maskinen som kan läsa av 
och kopiera följande typer av 
transponders, stand alone: 

• Philips® Crypto ID40, ID41, ID42, 
   ID44 and ID45; 
• Transponder Philips® Crypto II ID46; 
• Texas® Crypto ID4D; 
• Texas® Crypto II and III ID6F and  
   ID6A; 
• Texas® ID4C fixed code; 
• Temic®, Philips® and Megamos® 
   fixed code transponders.

För mer information om maskinen och priser gå in 
på www.prodib.se eller ring på 016-16 80 00



BILDNÖTEN
ling Tävling Tävling Tävling Tävling Tävling Tävling Tävling 

- Gissa vilken av våra 
produkter som bilden 
visar, och vinn hemligt 
pris!

- Vi drar 5 st vinnare i 
varje nummer! Se till 
att skicka in ditt svar så 
snart du kan!

Det som syns på bilden är en del 
av en produkt du hittar i denna 
tidning.

Jag som gissar heter:

Företag:

Jag tror att det är följande produkt: På sidan:

Skicka ditt svar till Prodib, Box 34, 631 02 Eskilstuna eller faxa 016-14 55 90

Ordning & reda
Tar liten plats
32 fasta krokar Silver 7 SEVEN 

ART NR: GBM3648

Nytt prisvärt ställ i lackad metall att 
ställa på disken för att visa upp dina 
artkeys. 32 st fasta krokar. Levereras 
utan ämnen.

Material Metall
Färg  Grå
Bredd  210 mm
Höjd  365 mm
Antal krok 32 st
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På sidan:

Fredagen den 19/1 hämtades un-
dertecknad upp av vår säljchef Mats 
Johansson samt min kollega på distrikt 
norr Daniel Gahnfeldt för att ta oss de 
20 milen till Gävle för en tredagars träff 
med 
Norrlandsföreningen.

Enligt schemat skulle vi träffas kl. 12:00 
i matsalen på Grand Hotell i Gävle där 
träffen skulle hållas. När vi kom fram 
till hotellet fixade vi en snabb incheck-
ning följt av gemensam lunch som var 
mycket välsmakande.

Kl. 14:00 hölls en inspirerande föreläs-
ning om ”Drömmar och mål” av Nanna 
Jansson som är dubbel olympisk 
medaljör i ishockey för damkronorna. 
Vi fick med hjälp av henne följa dam-
kronornas väg till olympiska medaljer 
i OS, 2002 Brons i Salt Lake City samt 
Silver 2006 i Turin och hur man tillsam-
mans som lag kan nå sina drömmar 
och mål.

Efter föreläsningen fick en av de 
deltagande leverantörerna tid för att 
presentera ett program för att skapa 
arbetsorder samt hela kedjan till 
fakturering för låssmedsbranschen.

Kl. 16:30 var det samling i recep-
tionen för bussresa till en intressant 
plats för kvällens middag med un-
derhållning. Platsen visade sig vara 
Järnvägsmuseet i Gävle där vi under 
dryga timmen fick en intressant 
rundvandring från järnvägens ”födelse” 
till dags datum med hjälp av en mycket 
duktig skådespelare som under ”resan” 
spelade ett antal olika roller mycket bra. 

Han var allt ifrån rallare i början av 
1900-talet till kvinnlig uppassare till 
kungligheter samt stins. 

Det var väldigt mäktigt att se dessa 
gamla ånglok m.m. som hade vikter på 
upp till 48 ton. Efter denna föreställning 
hade vi passerat genom stora delar av 
lokalerna och kvällen avslutades med 
middag följt av en uppskattad musik 
quiz där det troligtvis togs en del hjälp 
av dagens mobiltelefoner och diverse 
appar samt internet då flera lag hade 
full pott eller nära.

Kvällen avslutades sen i hotellets bar 
med trevliga samtal runt borden.
Lördagen började för vår del med en 
liten sovmorgon följt av frukost då 
Norrlandsföreningen höll årsmöte för 
medlemmar mellan 09:00 till 12:00 där 
vi leverantörer fick delta sista halvtim-
men med diskussioner om framtiden för 
låssmedsbranschen och personalbehovet 
med återväxten av yngre låssmeder.

Vid lunchdags tog vi en stärkande pro-
menad till en restaurang med strålande 
utsikt över Gävle där vi leverantörer 
efter lunchen fick möjlighet att träffa 
deltagande låssmeds företag för kortare 
presentation om oss samt möjlighet att 
visa nyheter och ta emot frågor. 

Vi från Prodib visade upp bl.a. vår 
kommande lansering av ID48 kit till vår 
transponder maskin RW4+ som innebär 
att man kommer att kunna kopiera 
transponder till ca: 200 st. nya bilmo-
deller t.ex. Volvo, Volkswagen samt 
AUDI. Vi visade även upp våra nya 
ställ lösningar som presenteras ute hos 
våra kunder under våren.
Kl. 15:30 följde sedan en mycket intres-
sant föreläsning av äventyraren Fredrik 
Sträng som bland annat klättrat i 6 st. av 
världens högsta berg inklusive Mount 
Everest. Föreläsningen handlade väldigt 
mycket om att ”Med sina livsbejakande 
äventyr lämnar han ingen oberörd. 
Fredriks erfarenheter från bl.a. K2 som 
är den mest ödesdigra klätterolyckan i 
modern tid där 11 människor omkom, 
talar om vikten av rätt kommunika-
tion, personligt ledarskap och effektivt 
lagarbete.” 

Inspirerande av denna föreläsning hade 
vi ett par timmar till eget förfogande 
för att 19:00 träffas i lobbyn för en kort 
promenad till kvällens middags lokal 
som låg endast ett par hundra meter 
från hotellet. Vi alla undrade nog var 
middagen skulle hållas då det i inbjudan 
stod ”Trerätters middag med underhåll-
ning på en unik plats” och när vi kom 
fram måste jag nog hålla med om att 
det var en unik plats, det visade sig att 
middagen skulle hållas i en kyrka och 
det var första och troligen sista gången 
jag åt en trerätters middag i en kyrka.  
Även denna middag avslutades med en 
musik quiz där kvällens trubadur som 
förövrigt var mycket duktig, samlade in 
samtliga mobiltelefoner innan tävlingen 
drog igång och då blev det genast en 
bra mycket svårare en den tävling vi 
hade kvällen innan. Kvällen fortgick 
sedan med trevliga samtal runt borden 
ackompanjerat av trubaduren och i vissa 
fall allsång innan vi drog oss tillbaka till 
hotellet för sömn.

Söndagen för vår del bestod av en tidig 
frukost för att sedan avresa hemåt fylld 
av nya intryck, bekantskaper och 
trevliga stunder.

Norrlandsmöte Gävle

Jan Fröjdman
Säljare region norr

jan.frojdman@prodib.se
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Dekorasjon vitner om tradisjon
Lås og Nøkkel på Majorstua høster både lovord og anerkjennende blikk for sin fantastiske fa-
sade. En tryllende kunstner har tilbakeført fasaden slik en bygård gjerne så ut for flere hundre år 
siden.

Og reaksjonene har ikke latt vente på seg.

- Folk kommer innom for å rose det som er gjort med fasaden 
vår, forteller gutta i butikken, og ramser opp adjektiver som 
forbipasserende har gitt.

Det er eier André Bredesen og Roy K. Aspelund - som sammen 
med kustneren Leandro Cassiano - har stått bak forandringen. 
- Gården trengte modernisering, men vi hadde også et ønske 
om å tillbakeføre fasaden till opprinnelig utseende slik gården 
så ut da den ble bygget i 1885. Gården står på Byantikvarens 
gule liste og vi engasjerte en murmester med gode referanser 
fra antikvarisk rehabilitering til å forestå arbeidet. All maling 
ble fjernet på hele gården ned til den originale malingen. Det 
ble da avdekket spor av gammel påmalt adresseskiting. Dette 
forsterket de tankene vi allerede hadde om å gjøre noe ut av fa-
saden med en uysmykning av et annet slag, forteller Bredensen 
til bladet Byggenytt, som har viet stor plass till saken.

Etterhvert kom kunstneren Loandro Cassiano. Ved hjelp av 
gammel maleteknikk og grundige forberedelser bar det igang. 
I løpet av sommeren og høsten endte de opp med det ene 
kunstverket etter det andre på fasadeveggene til det ærverdige 
bygget i Neuberggata 21. 

TEKST OG FOTO GIER OLSEN

HUMOR: Både kunder og de ansatte må gjennom 
nøkkelhullet på vei in.
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DETALJER: Legg merke til detaljene. Skyggevikningene 
vitner om at dette ikke er gjort i en håndvending.

EKLEKTISK: Her har man blandet nye og gamle elementer 
i skjønn forening. Gamle nøkler med moderne bilnøkler er 
noe av det som pryder veggene. 
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TR 4-A04-S TR 4-A05-S TR 4-A06-S TR 4-A07-S TR 4-A08-S TR 4-A09-S TR 4-C02-S TR 4-C03-S

TR 4-C04-S TR 4-C06-S TR 4-C07-S TR 4-C08-S TR 4-C09-S TR 4-C10-S TR 4-C11-S TR 4-M02-S

TR 4-M01-S TR 4-M03-S TR 4-R02-S TR 4-F17-S TR 4-218-S TR 4-219-S TR 4V-3ZEB-S TR 4-194-S

TR 4-300-S TR 4-321-S TR 4-320-S TR 4-322-S TR 4-292-S TR 4-293-S TR 4-294-S TR 4-FL-S

ARTKEYS i TR 4 

TR 4-S2-S TR 4-S3-S TR 4-4-S TR 4-S6-S TR 4-S7-S TR 4-S8-S TR 4-S9-S TR 4-S10-S
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- Station för fräsbyte - automatiskt  
   eller manuell
- Nyckelsorterare
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