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Hej !
Här kommer Keyway igen!

Hej Här kommer Keyway news igen , nr 126 
från starten.

I detta nummer är det många kundköp, 
konjunkturen är god och många passar då på 
att byta upp sig på maskinsidan.
Har du tänkt på att när det gäller bilar så har 
dom flesta företag en plan på att dom skall 
bytas vart 3e eller 5e år, och man servar dom 
någon eller ett par gånger per år.
Men när det gäller maskiner så har man inte 
alls samma plan, vare sig för utbyte eller 
årsservice, fast att dom många gånger är 
företagskritiska.
Kan du inte göra nycklar så kan du varken 
sälja cylindrar, montera eller fakturera.

Vare sig du planerar att byta maskiner var 
3e eller var 10e år, så gör en plan för din 
maskinpark, så att du byter någon maskin 
varje år. På så sätt håller du maskinparken 
uppdaterad och fräsch.

Jag vill också slå ett slag för ”årsservice”.
Vi sänder ut en serviceinkallelse en gång om 
året, samma månad som din maskin är köpt.
Vissa gör sina årsservicar regelbundet, ibland 
varje år om maskinen går mycket, ibland vart 
annat år om den inte går så mycket.
Bland dom som inte servar sina maskiner 
så ser vi ofta helt onödiga reparationer 
och oplanerade stopp som leder till 
driftstörningar.
Tex en fläkt som stannat som man inte 
upptäck leder till överhettning och en helt 
onödig och kostsam reparation.
Genom att göra årsservicen så upptäckts 
många ”snart kommande fel” och kan fixas 
innan det händer.

Nytt är nu att vi tagit in Anchor hänglås i 
sortimentet som ett komplement till Abus.
Det finns kunder som bara kör med Abus, 
kunder som kör med bägge fabrikaten och 
kunder som kör med bara Anchor och 
eftersom våra säljare reser till alla så tyckte vi 
att det skulle passa bra in i vårt erbjudande.

Ingen vet ännu hur gammal en Silcamaskin 
kan bli.
Hos Lås-Arne i Huddinge hade deras 
tillhållarmaskin gått sönder och dom beslutade 
sig för att köpa en ny.
Det som var lite kul med detta var att Arne 
hade offerten kvar från när han köpte den 
förra, det visade sig att det var 33 år sedan 
leveransen skedde.
Jag kan inte lova att alla Silcas maskiner skall 
hålla i 33 år, men jag kan lova att dom håller 
länge och lämnar du in dom för regelbunden 
årsservice så håller dom ännu längre. 

GTI transpondern som är en glastransponder 
har nu kommit i  carbon typ och passar 
nu också i ämnen som inte rymmer 
glastranspondern.
På sid 36, 37 delar Mattias med sig 
av information om transponders och 
programmering.

Anna, vår nya duktiga tjej på orderavdelningen 
har varit med Krister på fältet för att se hur 
våra kunder ser ut och hur dom jobbar.
Det är ett led i vår internutbildning.
Har man sett ett antal olika kunder/butiker 
så får man en bättre känsla för hur man kan 
hjälpa dom bäst på telefon vid ett senare 
tillfälle.

I detta nummer så presenterar sig vår duktiga 
lagerkille Per, han har som dom flesta på 
Prodib jobbat här länge.
Per är också den som sköter och kör vår stora 
showbuss, han vårdar den som ett barn med 
bla handpolering varje vår.

Ja det här var allt för denna gång, ha det så bra 
tills vi hörs igen.

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

Teamleader Prodib
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VAD TYCKER DU?
Har du en fråga som du tycker att 
fler bör få svar på? Har du förslag 
på något du tycker vi ska ta upp i 
tidningen? Eller vill du bara göra 
dig hörd, tveka inte, skicka ett mail 
till oss: prodib@prodib.se

Skriv "Keyway" i ämnesraden.

OMSLAGSFOTO
Mattias Widén
Prodib AB

www.prodib.se
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NYCKELLÅS AB I MÄRSTA

En ny Triax PRO var vår duktige serviceman Fredrik Söder och installerade och levererade hos 
Nyckellås i Märsta. Installationen i sig gick bra. Väl på plats så bars deras gamla Quattrocode ut och 
tillsammans med Tomas så såg Fredrik till att organisera upp arbetsplatsen och göra ordning bland 
alla kablar och com-portar till alla deras Silca-maskiner. Efter programinstallation, demonstration 
av Triaxen och lite korv med bröd i deras pentry så rullade han hemåt igen.

Vi får gratulera till ett mycket bra val av nyckelmaskin och önska lycka till!

NYLUNDS LÅS & 
SKOMAKERI AB

Vår serviceman Fredrik korsade 
snögränsen och begav sig mot 
Härnösand med en ny ETA 
gravyrmaskin till Christer på 
Nylunds Lås och Skomakeri. 
Efter installation och lite 
utbildning blev Christer så nöjd 
att han tog tillfället i akt att 
pimpa sin ETA med en 
egengjort skylt!

BRA val tycker vi på Prodib, 
och lycka till med nya 
gravyrmaskinen!
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Prodib kundköp

LÅSSMEDEN I NORRKÖPING

När det var dags att byta ut den gamla 
trotjänaren, Unocode Classic hos Låssmeden 
i Norrköping, föll valet på en Unocode PRO! 
Tjejerna Elin & Elin tog emot vår säljare Jan 
Fröjdman som levererade och installerade 
nyckelmaskinen, och hunden Indra var med och 
såg till att allt gick rätt till.

Ett STORT grattis till er nya medarbetare och 
lycka till önskar vi på Prodib!

Elin & Elin med nya nyckelmaskinen. Med på bilden är även glädjespridaren Indra.

Christer är mycket nöjd med den nya gravyrmaskinen.
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prodib kundköp

ÖBERGS LÅS & NYCKLAR 
HELSINGBORG

Vår serviceman Fredrik hängde på låset hos 
Öbergs Lås och Nycklar i Helsingborg för att 
installera deras nya Marker. De har redan en 
Marker sedan tidigare men kände att de var 
i behov av ytterligare en, för att enbart köra 
systemnycklar på. Så nu har Öbergs Lås & 
Nycklar ytterligare en 
Silcamaskin i deras redan 
gedigna maskinpark! 

Vi bugar och bockar, och 
önskar all lycka till med 
den nya medarbetaren!

Håkan & Alex med den nya Markern

AVESTA LÅSSERVICE

När det var dags att uppdatera maskinparken i Avesta, föll valet på en ny 
Omnia och en Matrix EVO. Det var vår duktiga säljare Jan Fröjdman som 
packade bilen och levererade och installerade de nya nyckelmaskinerna.  
Ellinor i butiken tog emot de nya medarbetarna med varm hand.

Prodib tackar för förtroendet, 
och önskar lycka till!

Ellinor är nöjd med de nya nyckelmaskinerna

COLORAMA I KLIPPAN

Än en gång drog vår serviceman Fredrik ut på vägarna. 
Den här gången söderut för att leverera Colorama i 

Klippans nya Triax PRO och installera OEM-Client. De 
håller på och bygger om hela butiken, men Lås- och 

Nyckelavdelningen börjar bli klar och med Triaxen så har 
de nu ett komplett maskinupplägg 
för att köra systemnycklar via ASM. 

Så nu kör de så det ryker i Klippan! 
Lycka till önskar vi på Prodib!

Totte, Per-Anders & Fredrik poserar med den nya Triax PRO



ID30CTR100AS NYCKELBRICKA 

Stor och kraftig nyckelbricka i plast med 21 mm stålring. 
Kan skrivas på båda sidor och öppnas utan att tas av från 
nyckelringen. Levereras i ask om 100 st brickor i sorterade färger.

Brick storlek 73 x 38mm
Skrivyta 50 x 30 mm
Antal 100 st
Färg Sorterade

ASSEMBLIN ELTEKNIK AB 
VARA

Vår serviceman Fredrik 
trotsade snöyran och begav 
sig till Assemblin i Vara och 
levererade och installerade 
deras nya ETA.
Så nu graveras det nycklar 
och cylindrar för fullt. 

Vi lyfter på hatten för ett bra val, och önskar lycka till!

Anders på Assemblin med den nya gravyrmaskinen

PUNCTUM LÅS & LARM

En ny Red Rekord har fått ett nytt hem, nämligen hos Punctum 
Lås & Larm i Stockholm, Fridhemsplan. Så nu fräses det nycklar 
professionellt på den röda 
maskinen hos Punctum.

Stort grattis och 
lycka till med ert nya 
köp, önskar vi på 
Prodib!

Prodib kundköp

Sebastian tillsammans med den nya nyckelmaskinen
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MARKNADSFÖR DIG MED 
ÄMNEN MED DIN LOGO

- Hur går det till?
* Din logo Du skickar in din logotype till oss, och vi gör ett 
förslag som vi skickar till dig, via mail.

* Du godkänner förslaget och vi kontaktar Silca som börjar 
producera verktyget, verktygskostnaden ingår i priset.

* Du väntar tills verktyget kommer hem till oss. Vi tillverkar 
cylinderämnen med din logo på här i Eskilstuna, vilket ger snabb 
leverans (1-2 dagar). Tillhållare, artkeys och ultraliteämnen tillverkas 
i Italien och tar lite längre tid att producera.

- Vad kan jag beställa?
* ASSA 760 & 560
* ASS6 & ASS6R
* AY1
* Öppnare

Tillverkas på Prodib, minsta antal = 250 st/sort (första gången 1000 st)

* ASSA ULTRALITE

Tillverkas i Italien, minsta antal = 1000 st
1000 st x 1 färg, 500 st x 2 färger, 250 st x 4 färger

* FAS 309 metall
* FAS 309 med plast
* FAS 309 Ultralite
* Eget önskemål?

Tillverkas i Italien, minsta antal = 1000 st
1000 st x 1 färg, 500 st x 2 färger, 250 st x 4 färger
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Prodib reportage
CERTEGODAGEN

Fredagen den 12:e januari begav sig Gustav, Krister, Daniel 
och Mats från Eskilstuna i två bilar för att delta på den årliga 
Certegodagen. Nytt för oss i år var ett uppdrag att hålla en 
kurs i nyckelletning. Denna kurs var tänkt för butikspersonal 
som föranmält sig, uppdelat på för- och eftermiddag. Vi 
delade tid och konferensrum med Håkan från Nivex, så 
lagom när han var klar med sin genomgång så kunde 
vi förbereda kataloger och utrustning för nyckelletning 
medan deltagarna fick en liten paus. 

Det var ett bra upplägg och det kändes som lagom lång tid 
för att vi skulle hinna gå igenom grunderna i de olika sätten 
att söka nyckelämnen utan att det blev långrandigt. 

Under tiden som Krister och Daniel höll i nyckelletningskurs 
förberedde Gustav och Mats platsen i utställningshallen. 
Efter att ha ätit en god lunchbuffé och sedan lyssnat på 
VD Tobias Eriksson som höll i presentationen riktat till 
oss leverantörer, så började sedan utställningen. I en stor 
mässlokal prydd med orangea detaljer och Certego-loggor 
strömmade landets många medarbetare in kl 15:00 för att 
ta del av vad leverantörerna hade att visa. 

Vi valde att visa upp våra nyckelmaskiner Unocode Pro, 
Triax Pro och Marker, som tillsammans utgör en stark 
kedja maskiner för produktion av en stor mängd olika 
nyckelämnen, särskilt de olika systemen från ASSA. 
Detta tack vare vår unika lösning som vi kallar SOC, ett 
program som länkar samman ASM och Silca Key Program. 
Det är ett utmärkt tillfälle att få visa upp maskinerna en dag 

Trångt i mässhallen

Intresset var stort för Prodibs monter

Gustav från Prodib samspråkar med en besökare Prodibs säljare Krister & säljchef Mats poserar utanför montern

Mats tar emot besökare i Prodibmontern
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83/200 från ABUS som specialtillverkats åt Prodib som 
deltagarna stod och kände på. Spannet på gissningarna 
var brett, och det var faktiskt några som var riktigt nära rätt 
svar. 
De fem som kom närmst belönades i efterhand med en liten 
gåva från Prodib. 

När utställningen sedan var klar så packades allt ihop och 
vi hade en liten paus innan det var dags för fördrink och 
mingel. Vi leddes sedan in i den stora salen där middagen 
ägde rum. En trevlig tillställning med många som var på 
gott humör och alla underhölls med sång och show varvat 
med tal från VD Tobias Eriksson som delade ut priser och 
lovord såväl internt som till leverantörer. 

En lång dag som gick snabbt tack vare ett välfyllt och 
bra planerat schema samt otroligt många deltagare som 
tillsammans gör
Certegodagen till 
en tradition värd att 
fortsätta med. 

Vi på Prodib tackar alla 
för detta års event och 
ser fram emot nästa. 

Prodib reportage

som denna, då alla berörda personer i företaget kan få en 
visning av hur allt är tänkt att fungera.

Utöver maskinerna så visade vi upp vårt Certegoförpackade 
butikssortiment och en vägg med ABUS-produkter. 

De senaste åren har vi dessutom kört en dyrktävling, 
denna bytte vi ut i år mot att man skulle gissa vikten på ett 
hänglås. Inte helt lätt visade det sig. Det var det enorma 

Säljare Daniel och Bertil från AddSecure i Prodibs monter

En tur till Las Vegas hanns med under kvällen :)

Nyckeljojo med kedja
 i blank metall, 

50 eller 42 mm Ø. 
Levereras styckvis. 

Art.nr: 203A20
Ø 42 mm, kedja 450 mm

Se hela sortimentet på www.prodib.se

Art.nr: 201A20
Ø 50 mm, kedja 450 mm

Saturnus NYCKELJOJO med kedja

Karbinhake i färgad aluminium med 
låsfunktion. 
Levereras styckvis eller på karta om 
12 st karbinhakar i osorterade färger.

Karbinhake

Art.nr: AVK7120

760 HH, ASS52R i 
ULTRALITE finns i 
10 fina färger
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Från Norr till Söder
- vi finns här för DIG!
Alltid nära dig! För att du som kund ska ha tillgång till 
bästa möjliga service och support. Med våra tre sälj-
team på sammanlagt sex säljare täcker vi nästan hela 
Sverige från Ystad i söder till Kiruna i norr.

Vill du ta en titt  på de senaste produktnyheterna, är 
intresserad av en maskindemo, eller behöver hjälp 
med att gå igenom sortimentet för påfyllnad. Boka in 
ett besök med en utav våra säljare. 

Vi reser regelbundet och är alltid i närheten.
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Prodib Team, vi finns här för dig!

Jan Fröjdman
Tel: 070-676 96 85
E-post: jan.frojdmanl@prodib.se

Team Norr

Daniel Gahnfelt
Tel: 070-676 98 08
E-post: daniel.gahnfelt@prodib.se

Team Mitt

Gustav Holmberg
Tel: 070-676 98 22
E-post: gustav.holmberg@prodib.se

Daniel Bergh
Tel: 070-676 96 86
E-post: daniel.bergh@prodib.se

Alltid redo för att ge dig en maskindemo på direkten. Våra maskiner används av 
alla låstillverkare, ASSA, DORMA, KABA, EVVA, RUKO och TRIO-VING.

Hemsidan och vår web shop uppdateras varje vecka och vi skickar vår tidning 
och regelbundna utskick med information och erbjudanden till dig, så du inte 
går miste om något.

Showbussar med  demomaskiner och produktnyheter så att du kan se och 
känna på nya saker  på en plats nära dig. 

Prodib servicebilar, alltid i närheten så att vi kan erbjuda service på plats hos dig 
om det är extra bråttom.

Team Syd

Krister Vieweg
Tel: 070-676 96 84
E-post: krister.vieweg@prodib.se

Andreas Eklånge
Tel: 070-676 96 98
E-post: andreas.eklange@prodib.se



RTS LÅS & LARM/BRAVIDA LINKÖPING

RTS Lås & Larm/Bravida i Linköping har nyligen fått sin nya 
Optika Light levererad. Efter en visning av vår extraknäckande 
Optika-expert Mattias Widén, som ju vanligtvis mest syns 
i sammanhang med bilnycklar, kunde den nya maskinen tas i 
bruk. 
Bosse och Malin tyckte att det var kul att den nya maskinen 
kommit på plats, och vi hade alla tre en 
trevlig genomgång av den. 
Vid ett samtal med Bosse en vecka senare 
berättade han att Optikan redan gjort nytta 
flera gånger.

Vi är glada att maskinen är en ny medlem i 
Bravidas maskinpark, och önskar all lycka till!

Bosse & Malin på RTS Lås & Larm är nöjda över den nya nyckelprofilletaren!

Prodib kundköp

VIMMERBY SKO & NYCKELSERVICE

Vår Transponderexpert Mattias Widén packade bilen och begav sig mot 
Vimmerby och Filip, för att leverera och installera hans nya M-box. Det var 
under besöket av vårt Öppet Hus som Filip passade på att investera i den nya 
maskinen. 

Strax efter installationen dök den första kunden upp med en ID48-nyckel, 
och Filip fick omedelbart sätta igång att tillverka en bilnyckel med hjälp av 
M-Snoop och den nya M-boxen. Och efter två veckor berättade Filip i ett 
telefonsamtal, att han gjort 5 bilnycklar med maskinen redan, och fler kunder 
väntas in!

Filip i sin nyrenoverade butik.

Filip i Vimmerby gör sin första ID48-nyckel 
redan innan skydsplasten på den nya P-boxen 

hunnit avlägsnas.

Vi önskar Dig lycka till, och 
vet att du kommer att bli 
mycket nöjd med din nya 
transpondermaskin!



www.prodib.se
Nycklar  Maskiner  Hänglås  Låsprodukter

OMNIA
Nyckelmaskin för tillhållar och 

kassaskåpsnycklar. Innovativ design ger 
ett flertal nya smarta funktioner. Denna 
variant klarar även av att köra spår på 

sidan av nycklarna.

ART NR: GBM3634

Ett litet bordsställ med 6 krokar som passar även 
den minsta butiken för att exponera till exempel 
nyckelbrickor. 
Levereras med en 
tålig toppskylt i 
hårdplast, men 
utan produkter.

 

Material Metall
Färg  Grå
Bredd  150 mm
Tjocklek 110 mm
Höjd  332 mm

Silver 7 SEVEN 
BUTIKSTÄLL

Stället säljs tomt,

utan produkter
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Kunden har alltid rätt ... eller?
Thomas Cook är en av världens största researrangörer och under årens lopp så har de haft både 
ett och två klagomål från kunder. Här presenteras en lista på några av de mest komiska och/eller 
idiotiska klagomål som företagets kundtjänst mottagit. 
Dessa citat är hämtade från skrattnet.se.

 De borde inte tillåta tjejer att sola topless på stranden. Det var väldigt distraherande för min man, 
som bara ville kunna slappa av.

 På min semester till Goa i Indien så blev jag äcklad av att nästan varenda restaurang 
serverade mat med curry.

 Vi åkte på semester till Spanien och upplevde det som ett stort problem att alla taxichaufförer 
var spanjorer.

 Vi bokade in ett besök på ett äventyrsbad, men fick ingen information om att vi skulle ta med oss 
badkläder och handdukar. Vi utgick från att det ingick i priset.

 Sanden var för sandig. Vi var tvungna att borsta av alla våra saker när vi kom tillbaks till hotellet.
Vi tycker att sanden på stranden inte är som sanden i broschyren. I broschyren är sanden vit, men sanden på stranden var mer 
gulaktig. 

 Det är otroligt slött av butikerna i Puerto Vallartato att stänga på eftermiddagarna. Jag behövde ofta köpa grejer under deras 
siesta. Det borde förbjudas!

 Ingen sa något om att det fanns fiskar i vattnet. Våra barn var livrädda!

 Trots att det stod i broschyren att köket skulle vara fullt utrustat så fanns det ingen äggskärare i lådorna.

 Jag tycker det borde stå i broschyren att det inte går att hitta riktiga kakor som MarieKex eller Ballerina i det lokala snabbköpet.

 Vägarna var så ojämna och gropiga så jag kunde inte läsa guideboken under bussresan till hotellet. På grund av detta så kän-
de vi inte till många av de saker som kunde gjort vår resa ännu roligare.

 Det tog oss nio timmar att flyga hem från Jamaica till StorBritannien. När amerikanarna åkte hem var deras flygresa bara tre 
timmar lång. Det är ju lite orättvist.

 Jag jämförde storleken på mitt enkelrum med mina vänners dubbelrum och mitt rum var mycket mindre.

 När vi var i Spanien så var det för många spanjorer där. Receptionisten pratade 
spanska och maten var spansk. Ingen berättade för oss att det skulle vara så många 
utlänningar där.

 Vi var tvungna att stå i kö utomhus för att kunna komma på båten, och det fanns 
ingen luftkonditionering i kön.

 Det är er skyldighet att berätta om det kommer att finnas stojjiga och bråkiga 
gäster på hotellet innan vi bokar vår resa.

 Jag fick myggbett. Det stod inget om myggor i broschyren.

 Jag och min fästman bokade två enkelsängar när vi bokade vår resa, men 
vi fick i stället ett rum med en stor och flådig dubbelsäng. Vi anser att ni har 
ansvaret här och vi vill få våra pengar tillbaks eftersom det ledde till att jag 
blev gravid. Det hade inte hänt om ni hade gett oss det rum som vi bokade.

Ett gott skratt kan alla behöva ibland...
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prodib kundköp

ENKIDO SKOMAKERI ÅTVIDABERG

På väg söderut under hösten passade vår 
transpondertekniker Mattias Widén på att hälsa på 
kunder längs resrutten. Ett stopp var hos Enkido 
Skomakeri i Åtvidaberg. 

Sargon tog hjärtligt emot och var glad över att 
samtidigt få sin nya M-box levererad, som han köpte 
under sitt besök på Prodibs Öppet Hus i Eskilstuna. 

En fin maskinpark ger Sargon möjlighet att anta alla 
utmaningar när det gäller att tillgodose hans kunders 
olika önskemål när det kommer till nycklar.

Sargon med sin nya M-box

Imponerande maskinpark med Silcamaskiner i skomakeriet

Grattis till ett bra köp, 
önskar alla vi på Prodib!

LÅSSMEDEN I BODEN

I maj 2017 åkte Per och Jan upp till Luleå med 
Storbussen, och Låssmeden i Boden AB tog sig 
dit som trogna besökare. 
Efter att ha sett Unocode PRO där bestämde de 
sig för att köpa en sådan, så i juni skickade vi 
upp den i en Black Box till dem. 
I retur fick vi sedan deras tidigare trotjänare, 
Unocode 399 EVO, som de beslöt sig för att låta 
oss serva. Nu kör de alltså dubbelkommando 
och har en oerhört stark och driftsäker 
maskinpark. 

Vi gratulerar till 
den nya maskinen 
och tackar för 
vidare förtroende!

Frida med nya maskinen, och en välfylld spånkopp som ett trevligt tecken på aktiv nyckelproduktion



Ett kraftigt Klass 3 hänglås tillverkat i härdat stål, lämpligt för låsning av båtar, 
motorcyklar, mopeder, vägbommar och dyl. Designat för montering av 
ovalcylindrar. 
Finns även att få med hög bygel, löstagbar bygel, skyddad bygel eller i väder-
skyddat utförande.

Levereras styckvis.
Art.nr:  830-3B28 - Klass 3 Oval STD bygel
 830-3LB28 - Klass 3 Oval STD löstagbar
 830-3B28WP - Klass 3 Oval STD väderskyddad
 834-4 - Klass 3 Oval skyddad bygel
 834-4L - Klass 3 Oval skyddad löstagbar
 830-3B50 - Klass 3 Oval 50 mm bygel
 830-3LB50 - Klass 3 Oval 50 mm löstagbar
 830-3B50WP - Klass 3 Oval 50 mm väderskyddad
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Nya produkter

Ett kraftigt Klass 2 hänglås tillverkat i kromad mässing, lämpligt 
för låsning av källare, vindskontor, fönster och dyl. 
Designat för montering av ovalcylinder. Finns även att få med 
hög bygel, självlåsande funktion eller i väderskyddat utförande.

Levereras styckvis.
Art.nr:  802-2B25OV - Klass 2 Oval STD bygel
 802-2B25SLOV - Klass 2 Oval STD självlåsande
 802-2B25WP - Klass 2 Oval STD väderskyddad
 802-2B60OV - Klass 2 Oval 60 mm bygel
 802-2B60SLOV - Klass 2 Oval 60 mm självlåsande
 802-2B60WP - Klass 2 Oval 60 mm väderskyddad
 802-2B110OV - Klass 2 Oval 110 mm bygel
 802-2B110SLOV - Klass 2 Oval 110 mm självlåsande
 802-2B110WP - Klass 2 Oval 110 mm väderskyddad

NYHET FRÅN ANCHORNYHET FRÅN ANCHOR

Ett kraftigt Klass 2 hänglås tillverkat i kromad mässing, lämpligt 
för låsning av källare, vindskontor, fönster och dyl. Designat för 
montering av snowmancylinder. 
Finns även att få med hög bygel eller med självlåsande funktion.

Levereras styckvis.
Art.nr:  802-2B25 - Klass 2 Snowman STD bygel
 802-2B25SL - Klass 2 Snowman STD självlåsande
 802-2B60 - Klass 2 Snowman 60 mm bygel
 802-2B60SL - Klass 2 Snowman 60 mm självlåsande
 802-2B110 - Klass 2 Snowman 110 mm bygel
 802-2B110SL - Klass 2 Snowman 110 mm självlåsande



Mjuk liten fotboll eller bil som håller dina nycklar flytande. Har en liten 
kort kedja och 23 mm stålring. Levereras styckvis.

Art.nr: TPU216A
Längd 73 mm
Bredd 35 mm
Tjocklek 29 mm

Se hela sortimentet på www.prodib.se

Art.nr: TPU503A
Material Morbidone
Diameter 38 mm

Saturnus FLYTANDE nyckelhållare

Nya produkter

Ett kraftigt Klass 4 hänglås tillverkat i härdat stål, lämpligt för 
låsning av containers, lagerlokaler, grindar och dyl. Designat 
för ovalcylindrar som skyddas av en 5 mm tjock härdad täck-
bricka. 
Finns även att få med hög bygel, löstagbar bygel  eller i 
väderskyddat utförande.

Levereras styckvis.
Art.nr: 840-4B27  - Klass 4 Oval STD bygel
 840-4LB27L - Klass 4 Oval STD löstagbar
 840-4B27WP - Klass 4 Oval STD väderskyddad
 840-4B50 - Klass 4 Oval 50 mm bygel
 840-4LB50L - Klass 4 Oval 50 mm löstagbar
 840-4B50WP - Klass 4 Oval 50 mm väderskyddad

NYHET FRÅN ANCHORNYHET FRÅN ANCHOR

NYHET FRÅN NIPPON TOOLNYHET FRÅN NIPPON TOOL
Fräs till nyckelmaskin Ninja, Keyline från Nippon Tool. 
63x5x16 mm

Art.nr:  NIPPON37

NIPPON-TOOL
HI-TECH Economytools
For Keycuttingmachines
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nnare vinnare vinnare vinnare vinnare vinnare vinnare vinn

Thomas Eriksson Axlås Skärholmen
  Ragunda Bygg & Färg
Michael Barman Låsservice Östhammar
Kjell  Hydrauliken i Strömsund AB
Kim Nilsson Harry Persson 

Många är ni som löser och skickar 
in era svar till oss! 
Det gillar vi, fortsätt med det!

Grattis till er som 
vunnit!
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30 mm hänglås i rostfritt, anpassade för 
marin- och annan utomhusmiljö. 
Levereras i blisterförpackning om 2 st 
lås i likalåsning, 3 nycklar ingår.

RF-030RF-030

- Vad är din bil utan nycklar?
- INGENTING!

SILCA YOUR GLOBAL PARTNER IN LOCKSMITHING
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prodib kundköp

Rasmus, Desiré & Isabelle verkar mycket nöjda med sin nya medarbetare

LÅSETEAM BORÅS

Låsteam har flyttat till 
nya fräscha lokaler och passade då på att uppdatera 
sin maskinpark. Valet föll på den nya tysta och snabba 
Unocode Pro, viket passar fint in i den nya ljusa och rymliga 
nyckelverkstaden.

Hatten av för ett mycket bra val, och 
lycka till i den nya lokalen, önskar vi 
på Prodib!

BORÅS & KUNGSBACKA LÅS 
& SÄKERHET AB

Till och med en Silca nyckelmaskin kan ge upp, och efter en 
lång och trogen tjänst var det dags att byta ut det gamla mot 
det nya. 
En ny Unocode Pro stoppades 
i en låda och skickades till 
Borås till dagen efter, så att 
verksamhetet slapp stå stilla 
längre än nödvändigt!

Vi tackar för förtroendet, och 
önskar lycka till!

Mimmi skiner i kapp med den nya nyckelmaskinen

LÅSPARTNER I 
STOCKHOLM

Låspartner ökar på kapaciteten i Låsverkstan med sitt senaste 
maskintillskott med en stämplingsmaskin från Silca, Marker 
2000. 
Thomas, som till vardags är låstekniker på fältet och privat en 
skicklig trummis, tog emot vår säljare Krister och maskinen 
och såg på bästa sätt till att krister kunde installera program, 
drivrutiner samt inkoppling med ASM. 

Och eftersom Thomas tidigare arbetat med Marker så kom 
han snabbt in i hur allt funkade och 
utbildningen gick som på räls. 

Det finns många fördelar med att 
maskinstämpla nycklarna.
Snyggt, snabbt och ergonomiskt för 
att nämna några. 

Vi tackar för förtroendet och gratulerar 
till ett bra köp! 

Thomas tillsammans med nya medarbetaren i butiken



ANCHOR KLSS 3 OVALCYLINDER

Ett kraftigt Klass 3 hänglås med standardbygel tillverkat i härdat stål, lämpligt för låsning av båtar, motorcyklar, mopeder, vägbommar 
och dyl. Designat för montering av ovalcylinder. Finns i olika utföranden såsom standardbygel, högbygel , löstagbar bygel, skyddad 
bygel och med väderskydd. Levereras styckvis.

KLASS 3, OVAL, STD BYGEL
830-3B28 Anchor Kl.3 Oval STD bygel

830-3LB28 Anchor Kl.3 Oval STD löstagbar

830-3B28WP Anchor Kl.3 Oval STD väderskyddad

834-4 Anchor Kl.3 Oval skyddad bygel

834-4L Anchor Kl.3 Oval skyddad löstagbar

KLASS 3, OVAL, HÖG BYGEL 50 mm
830-3B50 Anchor Kl.3 Oval 50 mm bygel

830-3LB50 Anchor Kl.3 Oval 50 mm löstagbar

830-3B50WP Anchor Kl.3 Oval 50 mm väderskyddad

Triax Pro Professional key cutting machine

Bytbara backar

Snabbare fräsning

Snabbrelease av fräs

Användarvänlig

Graverar

5.7” tydlig färgdisplay

Integrerad fräshållare

Topplåda för ordning & reda

Snabbare spindel, upp till 19.000 rpm

2-års garanti













Bytbara backar Integrerad fräshållare

Gravering Snabbrelease av fräs
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Unocode Pro Professional key cutting machine

Fyrsidig-snabbroterande back

Ny fräs

Utrustad med USB port

Användarvänlig

5.7” tydlig färgdisplay

Topplåda för ordning & reda

2-års garanti






Fyrsidig-snabbroterande back Ny fräs

Användarvänlig Topplåda för ordning & reda

ANCHOR KLSS 4 OVALCYLINDER

Ett kraftigt Klass 4 hänglås med standardbygel tillverkat i härdat stål, lämpligt för låsning av containers, lagerlokaler, grindar och dyl. 
Designat för ovalcylindrar som skyddas av en 5 mm tjock härdad täckbricka. Finns i olika utföranden såsom standardbygel, högbygel , 
löstagbar bygel, och med väderskydd. Levereras styckvis.

KLASS 4, OVAL, STD BYGEL
840-4B27 Anchor Kl.4 Oval STD bygel

840-4LB27L Anchor Kl.4 Oval STD löstagbar

840-4B27WP Anchor Kl.4 Oval STD väderskydd

KLASS 4, OVAL, HÖG BYGEL 50 mm
840-4B50 Anchor Kl.4 Oval 50 mm bygel

840-4LB50L Anchor Kl.4 Oval 50 mm löstagbar

840-4B50WP Anchor Kl.4 50 mm väderskydd 21



Dyrkset
16 delar
HPC-NDPK

Dyrkset
11 delar
HPC-PIP13

Dyrknål
Enkelboll
HPC-BPX1

Dyrknål
Enkelhalvboll
HPC-BPX11

Vridare
Rak modell
HPC-STW3

Vridare
Vinklad modell

HPC-STW4

Alla dyrkar kräver licens

Du hittar fler dyrkar på 
www.prodib.se

- Vi har de
ämnen

du
behöver!

Kvalitéts key-bak från USA med 71 cm 
kevlarlina för upp till ca 40 st nycklar. 
Modellen har RATCH-IT-LOCK SYSTEM, 
dvs stopp var 10 cm för maximal be-
kvämlighet. 

Levereras styckvis i blisterpack.

Artikelnr:
0KR2-5A11 med karbinhake
0KR2-5A21 med clip

Ratch-It Key-Bak

Kvalitéts key-bak från USA med 90 cm 
kevlarlina för upp till ca 22 st nycklar. 
Modellen har RATCH-IT-LOCK SYSTEM, 
dvs stopp var 10 cm för maximal be-
kvämlighet. 

Levereras styckvis i blisterpack.

Artikelnr:
0KR2-4A11 med karbinhake
0KR2-4A21 med clip



prodib kundköp
LÅS-ARNE MALMSTRÖM 
HUDDINGE

Det som först skulle bli ett rembyte och ett nytt lager blev en 
ny nyckelmaskin istället. Arne kontaktade oss för hans gamla 
trotjänare Silca Tech2 behövde en översyn. Remmen spökade och 
ett lager lät konstigt. 
-Jaaa, att grejerna inte ska hålla längre än så här, sa Arne med 
ett leende. Man kan nog säga att Arne har ordning omkring sig, 
för han visade Krister ordererkännandet och originalkvittot på 
maskinen han köpt på Prodib redan 1984! 

Vår säljare Krister tog in maskinen till vår serviceavdelning för 
översyn. Där kunde vi dessvärre konstatera att reservdelarna 
vi behövde till denna modell slutat att tillverkas för många år 
sedan. Arne beslutade sig då för att köpa sig en ny nyckelmaskin, 
så dagen efter levererade Krister en Omnia Max, kombinerad 
tillhållarmaskin med dubbla funktioner i vaggan. Gjord för 
att kunna tillverka långa nycklar men även svåra tråkiga spår i 
exempelvis möbelnycklar. 

Vi på Prodib tackar för förtroendet för att få leverera ännu en 
Silcamaskin och hoppas på ytterligare säker drift i 34 år!

Passar även på att tacka för vänligheten att skicka in en bild på 
det gamla ordererkännandet för KeyWays räkning!

Arne med den nya nyckelmaskinen

NOKAS ALVIKS LÅS AB BROMMA

En Triax Pro med Silca OEM Client levererades och installerades 
av vår serviceman Jonas hos Nokas Alviks Lås i Bromma. Detta 
för att kunna köra ASSA dp, Triton och Neptun ihop med Marker 
och Unocode. Så inget mer manuellt knappande av märkning 
och delningar, samt enklare lagerhållning av ämnen!

Mycket bra val 
tycker vi här 
på Prodib, och 
önskar lycka 
till!

Här står dom på rad, alla Silca nyckelmaskiner

Alla papper i ordning!
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service informerar

Hur ser man vilken kod nyckeln har?
Man går först in på kortet för den valda nyckeln.
Sedan dekodar man nyckeln eller matar in delningen manuellt i de blåa rutorna.
Därefter klickar man på knappen ”Kod Lista”.

Då öppnas ett fönster som visar 
vilken kod nyckeln har.

Mårten Lindberg
Servicechef

marten.lindberg@prodib.se
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Nya produkter

ABUS hänglås Granit Klass 3. Levereras styckvis i 
blisterförpackning, eller i hel ask om 6 st lås, 2 st 
nycklar per lås ingår. Ämne som passar till låset är 
ABUS original Ä37.PL eller SILCA AB38P.

Art.nr:  35/55C

NYHET FRÅN SILCANYHET FRÅN SILCA

NYHET FRÅN ABUSNYHET FRÅN ABUS

Nytt format av GTI glastransponder, GTI Wedge finns nu på 
lagret. Passar i samanhang där en GTI glastransponder inte är 
avsedd. GTI glas och GTI Wedge är samma transponder, bara i 
olika skepnader.

Art.nr:  C03927

NYHET FRÅN KEY-BAKNYHET FRÅN KEY-BAK
Mobilskal med upprullningsfunktion i kevlarlina för iPhone. 
Bältesklämman är roterbar i 180 grader i båda riktningarna så att 
telefonen kan sitta på höften i antingen horisontellt eller vertikalt 
läge. 
Den inbyggda spärrfunktionen i rullen låser linan till önskad 
längd när telefonen är i bruk, så att rullen inte drar in telefonen. 
Levereras i ett kit av både mobilskal, som kan användas enbart, 
och bältesklämman med upprullningsfunktion.

Nyckelring i metall, hjärta med öppnare. 
Levereras styckvis eller på karta om 12 st 
nyckelhållare.

Nyckelring

Art.nr: AVK404058
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ANCHOR KLSS 2 OVALCYLINDER

Ett kraftigt Klass 2 hänglås med standardbygel, tillverkat i kromad mässing, lämpligt för låsning av källare, vindskontor, 
fönster och dyl. Designat för montering av ovalcylinder. Finns i olika utföranden såsom standardbygel, högbygel, självlå-
sande bygel och med väderskydd. 
Levereras styckvis.

KLASS 2, OVAL, STD BYGEL A: B: C:
802-2B25OV Anchor Kl.2 Oval STD bygel 50 mm 8 mm 25 mm

802-2B25SLOV Anchor Kl.2 Oval STD självlåsande 50 mm 8 mm 25 mm

802-2B25WP Anchor Kl.2 Oval STD väderskyddad 50 mm 8 mm 25 mm

KLASS 2, OVAL, HÖG BYGEL 60 mm A: B: C:
802-2B60OV Anchor Kl.2 Oval 60 mm bygel 50 mm 8 mm 60 mm

802-2B60SLOV Anchor Kl.2 Oval 60 mm självlåsande 50 mm 8 mm 60 mm

802-2B60WP Anchor Kl.2 Oval 50 mm väderskyddad 50 mm 8 mm 60 mm

KLASS 2, OVAL, HÖG BYGEL 110 mm A: B: C:

802-2B110OV Anchor KL.2 Oval 110 mm bygel 50 mm 8 mm 110 mm

802-2B110SLOV Anchor Kl.2 Oval 110 mm självlåsande 50 mm 8 mm 110 mm

802-2B110WP Anchor Kl.2 Oval 110 mm väderskyddad 50 mm 8 mm 110 mm

KLASS 2, SNOWMAN, STD BYGEL A: B: C:
802-2B25 Anchor Kl.2 Snowman STD bygel 46 mm 8 mm 25 mm

802-2B25SL Anchor Kl.2 Snowman STD självlåsande 46 mm 8 mm 25 mm

KLASS 2, SNOWMAN, HÖG BYGEL 60 mm A: B: C:
802-2B60 Anchor Kl.2 Snowman 60 mm bygel 46 mm 8 mm 60 mm

802-B60SL Anchor Kl.2 Snowman 60 mm självlåsande 46 mm 8 mm 60 mm

KLASS 2, SNOWMAN, HÖG BYGEL 110 mm A: B: C:

802-2B110 Anchor KL.2 Snowman 110 mm bygel 46 mm 8 mm 110 mm

802-2B110SL Anchor Kl.2 Snowman 110 mm självlåsande 46 mm 8 mm 110 mm

ANCHOR KLSS 2 SNOWMANCYLINDER

Ett kraftigt Klass 2 hänglås med standardbygel, tillverkat i kromad mässing, lämpligt för låsning av källare, vindskontor, 
fönster och dyl. Designat för montering av snowmancylinder. Finns i olika utföranden såsom standardbygel, högbygel och 
självlåsande bygel.
Levereras styckvis.
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Futura Pro One Professional key cutting machineProdib kundköp

HISINGENS 
SNABBSERVICE

Hisingens Snabbservice i Göteborg har utökat 
sin maskinpark med att bredda för bilnyckel-
programmeringen. Prodib levererade en Smart 
Remote Programmer tillsammans med en MVP, Multi 
Vehicle Programmer genom sin transpondertekniker 
Mattias Widén. Jack tog emot och bjöd på kaffe under 
installationen, och tillsammans gick dom igenom allt från 
minsta transponder till avancerad programmering av 
fjärrkontroller. 

Det blev en intressant dag som 
berörde precis allt man kan göra 
med bilnycklar. 

Vi önskar Jack lycka till och ser fram 
emot ett trevligt samarbete med 
transponderavdelningen!

Jack tillsammans med Prodibs Mattias 

ÖRESUNDS LÅS 
AB MALMÖ

Öresunds Lås köpte 
back och programvara av vår säljare Krister för att kunna 
köra sidkoden på ASSA dp, Triton och Neptun. Vår 
serviceman Jonas satte sig i bilen och åkte söderut för att 
installera och utbilda Micke & Jonas på Öresunds Lås. Så 
nu sker gravering i Triax och toppkod i UC199 körs genom 
SSI, så varken delningar eller märkning behöver anges 
manuellt!

Vi önskar all lycka till!

Micke & Jonas framför nyckelmaskinen som nu har fått sig en uppgradering

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.  

Du vet väl att du kan beställa 
KEVRON brickor med DIN logotype på!



ART NR: GBM3636

Nytt prisvärt ställ i lackad metall att ställa på disken för 
att visa upp dina artkeys. Perfekt att ställa på disken i 
din butik.

32 st fasta krokar. Levereras utan ämnen.

BUTIKSTÄLLSilver 7 SEVEN 

Material Metall
Färg Grå
Bredd 210 mm
Antal st
Tjocklek 300 mm
Höjd 365 mm

Stället säljs tomt,

utan produkter

Futura Pro One Professional key cutting machine

Liten och smidig datastyrd 
nyckelfräsmaskin som fräser 
och dekodar laserskurna 
bilnycklar på kod, borrade 
nycklar på kod och cylinder-
nycklar på kod och kopia.
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Security Tech Germany

ABUS - Den goda känslan av säkerhet

KEYGARAGE MED ELLER UTAN BYGEL
 Smart nyckelförvaring från ABUS 

 Perfekt för förvaring av t.ex. nycklar och mindre värdeföremål

 Med eller utan bygel 

 Omställningsbar kombination

 Stabilt hölje av metall

 Levereras styckvis eller i kartong om 6 st.
  

Art.nr: 727

Art.nr: 737

Art.nr: 787

Art.nr: 797

Art.nr: 787BIG

Nu finns Key-Hub, nyckelorganisatören från 
Key-Bak i vårt sortiment. Håller ordning på 
upp till 12 st nycklar på ett smart sätt, 
utan att kläderna trasas sönder av 
nycklarnas tänder. 

Finns i tre färger:

0AC2-1401 - svart
0AC2-1501 - blå
0AC2-1601 - grå

Key-Hub



Security Tech Germany

Triax Pro Professional key cutting machine

Bytbara backar

Snabbare fräsning

Snabbrelease av fräs

Användarvänlig

Graverar

5.7” tydlig färgdisplay

Integrerad fräshållare

Topplåda för ordning & reda

Snabbare spindel, upp till 19.000 rpm

2-års garanti













Bytbara backar Integrerad fräshållare

Gravering Snabbrelease av fräs 31

Prodibs utbud av transpondernyckelämnen produceras av SILCA, världens största tillverkare av eftermarknadsnyckelämnen.
Två toppmoderna modeller av maskiner för bilnyckelkopiering som klarar att kopiera alla typer av bilnycklar som idag är 
möjligt att kopiera, ger dig den senaste teknologin som finns idag.
Prodib har lång erfarenhet av transpondernycklar och transpondermaskiner, och hos oss finns trygg support i de fall vägled-
ning kan behövas. 
En satsning som Prodib gjort för sina kunder inom bilnyckelkopiering är att anordna landsomfattande kurser som täcker allt 
från transponderns funktion till hur man kan programmera bilnycklar med fjärrkontroller med MVP från vår andra leverantör  
Advanced Diagnostics i England. 
Med oss får du tillgång till utrustning och kunskap om bilnyckeltillverkning från de enklaste metoderna och maskinerna, till 
det mest avancerade som finns idag.

- Välkommen att göra en bra affär!

Varför ska du välja Prodib som leverantör av transponder?
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UNOCODE 199   *   UNOCODE 299   *   UNOCODE PRO

PROTECH PLUS

     TRIAX PRO       *       IDEA

    FUTURA PRO  *   FUTURA PRO ONE ORIGINALEN
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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 JOBBAR BARA FRAMÅT MED VÅRA 
PRODUKTER OCH SERVICE.

PRODIB AB

ORIGINALEN



En OMNIA MAX från 
SILCA hjälper dig!

Trött på utrustning som inte 
håller måttet? 
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Nyckelmaskin för tillhållar och 
kassaskåpsnycklar. Innovativ 
design ger ett flertal nya smarta 
funktioner. Denna variant klarar 
även av att köra spår på sidan av 
nycklarna.

RING, SÅ HJÄLPER VI DIG!



firmaloggan präglad i Prodibs egen coin-press, till fräsar och 
decodning av ämnen i den nya Futura Pro-maskinen. 

Den största delen av dagen var dock vigd åt 
transponderutbildning och i en paus fick vi direkt nytta av de 
nya kunskaperna. 

Det var nämligen så att Carro och Sebastian färdades i en 
Ford där fjärrkontrollerna inte fungerade. Fungerade och 
fungerade, det visade sig när vi testade den medhavda 
fjärrkontrollen i Smart Remote Programmer att det 
minsann inte var nåt fel på fjärrkontrollen, och med hjälp av 
instruktionen för Manual Procedure i Silcas Smart Remote 
APP så programmerade Carro in den i bilen medan vi alla frös 
i snö-yran och snålblåsten ute på parkeringen. 

Allting har ju ett slut och så även denna dag så Jan Fröjdman 
och undertecknad tog farväl av våra besökare och önskade 
dem en säker resa hem i det nyblivna vinterlandskapet, som 
nu dessutom förstärkts av vinterkvällens mörker, inte de 
bästa förutsättningarna för en lång bilresa hem. 

Tack för en trevlig dag!
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Mattias Widén
Transponderexpert

mattias.widen@prodib.se

BESÖK FRÅN GÄVLE

I december hade vi på Prodib besök från Gävle, av Carro och 
Sebastian från Lås & Nyckel.

Just denna dag hade vädergudarna bestämt att nästan hela 
vinterkvoten av snö skulle landa på E4:an på en gång. Nåja efter 
att ha forcerat snön på E4 en stund extra, så anlände till slut två 
utbildningshungriga låssmeder från norr.

Under dagen hann vi med både rundtur och informativa samtal 
om både det ena och det andra, allt från Nyckelämnen med egna 

Mattias föreläser för hungriga öron

Jan, Sebastian & Carro ser imponerat på när Mattias är i färd med att demonstrera Optika

Mycket ska gås igenom och tiden är kort

Sebastian & Carro provar fjärrkontrollen till deras Ford 

Funktionen Check Frequency visade att Carros fjärrkontroll sänder ut signal när man 
trycker på knappen
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IQ har fått fler info-symboler

Senaste SW-version för Fastcopy Plus och RW4 Plus är -090

Översikt för 80 BIT transpondrar

det är bara att följa instruktionerna i 
maskinens display och tar inte lång 
tid. 

∙ Ett tips till dig som brukar använda 
mobiltelefonen som Hotspot eller 
för Internetdelning till din M-box; 
det kan vara smart att koppla upp 
M-boxen via telefonen en stund så att 
uppdateringarna kan hämtas, annars 
kan det hända att den att göra det just 
när du är i färd med att göra en nyckel 
till en kund. Som vanligt är det bra om 
uppdateringen får genomföras utan 
att avbrytas när den väl startats av dig, 
uppdateringen tar som sagt inte lång 
tid.
Texas 80 BIT används på vissa 
modeller och årsmodeller av bl a KIA, 
Hyundai, Toyota och Ford. 
Silca samordnar information
De av er som programmerar 
bilnycklar och fjärrkontroller med 
diagnosverktyget MVP har kanske 
sett att databasen Info Quest har 
uppdaterats med några nya ikoner. 
De nya info-ikonerna vägleder till bl a 
vilka Silca-ämnen som kan användas 
för den aktuella bilen, och även vilka 
transpondrar som passar. 

Det finns även en ikon som illustrerar 
vilken transponder man 
kan använda för pre-set, 
dvs göra om t ex en T33 
kloningstransponder 
till en 
T24 CAN BUS VAG-
transponder. Behändig 
information som nu 
finns lättillgänglig för 
alla.

Nya 
transpondrar
Den nya 

transpondern för 
Texas 80 BIT heter i listorna 
mycket passande T80. Den 
används vid kloning med 
RW4Plus och Fastcopy 
Plus. Man kan även gör 
om T80-transpondern till 
att bli en transponder för 
programmering med MVP, och 
denna förvandling kallas ”TRP 
Setting”. 

T80 är dock inte den enda 

NYTT FÖR 
TRANSPONDER
Framåt är ledordet inom 
området transponder just nu. 
Vi ser flera nyheter från SILCA, 
först och främst Texas 80 BIT. 

Innan vi fördjupar oss i vad som är  
nytt så vill jag passa på att nämna  
att denna artikel vänder sig både till 
dig som klonar/kopierar bilnycklar 
med RW4 Plus/Fastcopy Plus, och till 
dig som programmerar bilnycklar 
direkt i bilen med diagnosverktyget 
MVP. Silca samordnar sitt sortiment 
och sina maskiners funktioner  
med Advanced Diagnostics som 
levererar MVP, multiverktyget för 
bilnyckelprogrammering. Mer om det lite 
längre ned i denna artikel.
Uppdatera RW4 Plus och Fastcopy 
Plus
Uppdateringen för Texas 80 BIT är redan 
ute, och när du startar din RW4 Plus/
Fastcopy Plus så visas en kort stund 
versionsnumret i displayen. De tre sista 

siffrorna för dig som har en Fastcopy Plus 
eller RW4 Plus är i skrivande stund -088. 
Denna uppdatering finns inte tillgänglig 
för de äldre maskinerna som bara heter 
Fastcopy och RW4, utan den avser enbart 
”Plus-maskinerna”. 

För dig som har M-Box så kommer 
uppdateringen så småningom att dyka 
upp i maskinen och du får frågan om du 
vill uppdatera, eftersom M-boxen hämtar 
uppdateringen från Silca via Internet. Gör 
då uppdateringen så snart du kan, 

transpondern för Texas 80BIT, utan när 
det kommer till programmering av Texas 
80 BIT med MVP så används även två 
andra nya transpondrar; T39 samt T41. Se 
bild för bättre överblick. 

Ny multitransponder
Vi kommer även att få tillgång till en ny 
multitransponder med namnet T50 inom 
kort. Just Multitransponder kanske nån 
undrar vad det är, och svaret är inte så 
komplicerat. 
En multitransponder klarar av att ersätta 
flera andra transpondrar, och 
T50 gör just detta, den ersätter t ex T10 
och T29. Multitranspondrar är ingen 
nyhet i sig, den välkända GTI är också en 
multitransponder som ersätter 14 andra 
transpondrar, och den har väl alla använt 
sig av många gånger vid det här laget.



Med “BLACKBOX” reser din maskin säkert både till och 
från oss, försäkrad av oss.
Boxarna är specialdesignade för nyckelmaskiner vilket 
underlättar frakten. 
Du har också möjlighet att hyra nyckelmaskiner av oss 
under tiden din egen är på service/reparation.

Välkommen att göra en bra affär!

prodib reportage
Multitransponder T50 är 
mångsidig 

Utdrag ur listan för bilar med Texas 80 BIT 

AGA

Fler AGA produkter 
hittar du på www.prodib.se

GLASSKIVELÅS
AGA155

Glasskivelås med kuggstång, för kioskluckor, inglasade 
balkonger mm. Nyckeln kan bara tas ut i stängt läge. 

Levereras styckvis inkl. 2 st nycklar, ämne som passar till 
låset är AGA3.
Finns även att beställa i likalåsning.
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Ge din nyckelmaskin en ny fräs. Den förtjänar det.
Oavsett om du har en SILCA maskin eller inte, förtjänar den en PRODIB fräs. 
- Vi har fräsar som passar de flest förekommande nyckelmaskiner på marknaden.

SILCA:

DUO PLUS
OMNIA/OMNIA MAX
TARGA 2000
TARGA 2000 STEEL
TECH 1, 2, 3
OPERA
LANCER

Art.nr: 80x1.25SUSW
Standardfräs som passar 
en mängd olika tillhållar-
maskiner på marknaden. 

80 x 1.25 x 22 mm.

* SWISS PLUS fräs - Alternativ till originalfräs
Art.nr: 80x1.25SSW
Fräs med sidemill för 
längre livslängd.

80 x 1.25 x 22 mm.

Art.nr: 80x1.25NSU
Standardfräs som passar 
en mängd olika tillhållar-
maskiner på marknaden.

80 x 1.25 x 22 mm.

Art.nr: 80x1.25NIS
Fräs med sidemill för 
längre livslängd.

80 x 1.25 x 22 mm.

Art.nr: 80x1.25SW
Fräs med WIDEA 
beläggning och sidemill, 
lämpar sig för fräsning 
av stålämnen. 

80 x 1.25 x 22 mm.

Art.nr: 80x1.25TISW
Fräs med TIN beläggning, 
lämpar sig för fräsning av 
stålämnen.

80 x 1.25 x 22 mm.

KEYLINE:

BIANCHI 202, 203, 204
BIANCHI RS206, 
EURO JOLLY

ORION:

MERAK
MIZAR

HITTAR DU INTE DIN 
MASKIN?

- RING OSS!
016-16 80 00

* NIPPON-TOOL fräs - Alternativ till originalfräs

* Fräsar med SPECIALBELÄGGNING
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AB89

HU92RTE
KYM4AP KYM4RAP

AKK356



SILCA:

DUO PLUS
OMNIA/OMNIA MAX
TARGA 2000
TARGA 2000 STEEL
TECH 1, 2, 3
OPERA
LANCER

KEYLINE:

BIANCHI 202, 203, 204
BIANCHI RS206, 
EURO JOLLY

ORION:

MERAK
MIZAR

Security Tech Germany

ABUS - Den goda känslan av säkerhet

ABUS KOMBINATIONSLÅS 158-serien
 Robust hus av zinktryckgjutgods

 Dubbel låsning av bygeln 

 Bygel av härdat stål

 Omställningsbar kod

 För låsning av dörrar, portar, garderober, skåp, verktygslådor, 
källarfönster, förråd, kopplingsanläggningar, bommar osv.

 Levereras styckvis eller i kartong om 3-6 st
  

Art.nr: 
158CS/65C

Art.nr: 
158/65C

Art.nr: 
158/50HB50C

Art.nr: 
158CS/50C

Art.nr: 
158/50C

Art.nr: 
158/40C

ETT KORT SAMTAL - EN SNABB NYCKEL

En eftermiddag ringer telefonen på transponderkontoret och 
rösten i luren presenterar sig som Lås-Arne. Arne undrar om jag 
känner till en bil som heter Carlos. Så tyckte jag att han sa i alla 
fall och jag har fått den frågan förr, men Arne hade så klart redan 
uppfattat att bilen heter Kalos.
- Chevrolet Kalos, men jag kan inte hitta den i datorn, fortsätter Arne. 
- Den finns under Chevrolet - Daewoo kunde jag berätta, jag har ju 
som sagt fått frågan förr. Lås-Arne fortsatte: 
- Hmmm, då ska jag alltså använda en DWO4RMH till den, eller hur? 
- Ja, eller en DWO4RTE som blir lite billigare och snyggare om du 
frågar mig, svarade jag.
Genom telefonen kunde jag höra Lås-Arne söka på nyckeltavlan, och 
efter en stund sa han:  
- Japp, jag har DWO4RMH hemma, T48-transpondrar också. MH-
locken fick jag 5 st igår, så det finns också! Jaha, då kan jag göra 
denna nyckel då, tack för hjälpen! Hej! 

Medan jag skrev ner dessa rader om vårt glada samtal slog det 
mig att om 10 minuter har Lås-Arne ytterligare en nöjd kund, och 
Arne själv har på bara ett par ögonblick levererat ytterligare en 
bilnyckel.

Bra jobbat Arne!

PRODIB  reportage
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Mattias Widén
Transponderexpert

mattias.widen@prodib.se

Mattias Widén & Arne Malmström, Lås-Arne, under Öppet Hus 2017 i Eskilstuna
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ITALIENSK PRECISION

Eta gravyrmaskin
Eta från Italienska Cielle är en gravyrmaskin i absoluta proff-
sklassen.  
Den 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 mycket kraftfull.

EKC
ELECTRONIC KEY CATALOGUE

Hjälper dig när du letar ämnen

Security Tech Germany

ABUS - Den goda känslan av säkerhet

ABUS ROCK KLASS 1 
SUBMARINER

Art.nr: 
83WP-IB53

 Totalt väderskyddat låshus 
och cylinderöppning med rostfri 
bygel av stål.

 Förseglad 
bygelförslut-
ning. 

 Automatisk 
eller tving-
ande låsning 
med hjälp av 
Z-bar. 

 Levereras 
styckvis eller i 
hel ask om 6 
st lås.



Vi gick igenom lite om nycklar, lås, katalogernas och 
nyckeltavlornas uppbyggnad, profilsökning, hur 
maskinerna Unocode 399 och Optika fungerar samt 
Silcaprogrammet SKP och dess funktioner som man har 
nytta av. 

Det är roligt att veta att det nu är många i butiken som 
hanterar nyckelverkstaden, och att det finns ett intresse av 
att lära sig mer. 
Övning ger färdighet och vi ser fram emot vidare 
samarbete, och passar på att tacka för engagemanget som 
krävs för att stanna på jobbet två timmar efter stängning en 
varm sensommarkväll.
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VISBY, GOTLAND

Järn AB Södertorg i Visby efterlyste en utbildning på 
nyckelmaskinerna och annat som har med Silca och Prodib 
att göra, men de är många som jobbar i butiken och har 
ofta hög arbetsbelastning. 

Detta gjorde det lurigt att hitta en tid som fungerade för 
alla under företagets normala öppettider. Som tur var 
kunde de tänka sig att stanna efter stängning, så en kväll i 
september kom jag dit och träffade det ambitiösa gänget 
på bilden. 

Tillsammans med Tommy (tredje fr. vänster på bild), 
som har hållit på med nycklar under många år, hölls en 
genomgång för de andra. 

Bo, Peder, Tommy, Jens, Mikael & Mats på Järn AB Södertorg ivriga att få utbilda sig

Underbara vyer från stadsvandringen innan avfärd mot fastlandet Keyway news #1 mars 2018
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Under samma vistelse besöktes självklart även Visby Lås 
& Nyckeltjänst, Gotlands Glas & Lås i Visby samt XL Bygg 
(Svahns Järnhandel) i Hemse. 

Daniel Gahnfelt
Säljare distrikt Norr

daniel.gahnfelt@prodib.se
Ringmuren runt Visby

Vem skulle inte vilja vila i den hängmattan, till ljudet av havet?

Innan avfärden med färja mot Nynäshamn, hanns det 
med en kort stadsvandring i den vackra staden Visby, som 
dessutom bjöd på vackert väder.

Hotellnyckelhållare
i plast i 13 färger

Päronformad hotellnyckelhållare i plast. 
Transparent plastlock och pappskiva för text medföljer. 

Levereras styckvis med 21 mm stålring.

Finns i färgerna:
Blå, Grön, Neongul, Röd, Svart, Vit, Lila, Gul, Brun, Ceris, 
Neongrön, Neonorange och Orange

Svarta plastlock med siffror efter önskemål går att beställa, 
leveranstid ca 1 vecka, siffrorna 1-25 (set om 25 st brickor) 
& 1-100 (set om 100 st) är lagervara. 
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prodib begagnade maskiner
Vi har ett antal begagnade maskiner på lager. Samtliga maskiner är grundligt servade och genomgångna av vår Service-
avdelning. Installationskostnad tillkommer. Nedan hittar du ett axplock av de maskiner vi har för tillfället, alla hittar du på 
vår hemsida, www.prodib.se
Är du intresserad, kontakta oss för mer information!

Silca Magasin UC 399
Tillbehör

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Kalibrerad

Garanti:
3 månader

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: 

Silca Special Super
Cylindermaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Kalibrerad
Ny fräs

Medföljer:
Kabel
Manual

Garanti:
3 månader

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: DC 214

Orion Rigel
Cylindermaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Kalibrerad
Ny fräs
Ny krats
Nya drivremmar

Medföljer:
Kabel
Manual

Garanti:
3 månader

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: 400034

Orion Rigel
Cylindermaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Kalibrerad
Ny fräs
Ny krats
Nya drivremmar

Medföljer:
Kabel
Manual

Garanti:
3 månader

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: 0015306

Orion Ecodrill
Toppfräsmaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Kalibrerad

Medföljer:
Kabel
Manual

Garanti:
3 månader

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: 9900607

Orion Toppdrill
Toppfräsmaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Kalibrerad

Medföljer:
Kabel
Manual

Garanti:
3 månader

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: 0104102

Quattrocode
Toppfräsmaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Kalibrerad
Nytt fläktfilter
Ny drivrem
Nya backar
Uppdaterad mjukvara

Medföljer:
Kabel
Manual

Garanti:
3 månader

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: OG30539

JMA Capri
Toppfräsmaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Kalibrerad
Ny fräs F11
Ny tolk T11

Medföljer:
Kabel
Manual
KABA fräs + tolk

Garanti:
3 månader

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: 13112206643

Keyway news #1 mars 2018

Silca Matrix SLX
Toppfräsmaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Kalibrerad
Ny drivrem
Ny lampa
Höger rörlig backdel utbytt

Medföljer:
Kabel
Manual

Garanti:
3 månader

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: 
1157361152306

Silca Back J4 för KABA 
EXPERT till QC
Tillbehör

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Kalibrerad

Garanti:
3 månader

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: 
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KEYWAY KORSORD 1-2018

Skicka ditt svar till Prodib, 
Box 34, 631 02 Eskilstuna 

eller mail prodib@prodib.se

Företag & namn:

Rätt svar och 
vinnare presenteras 
i nästa nummer av 
KEYWAY NEWS
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Här får du en ny chans att lösa ett korsord. 5 st vinnare drar vi från de rätta 
inskickade korsorden.  

Lycka till!



Heltäckande Butikslösningar 

från Prodib AB

NYCKELTILLBEHÖR - KARBINHAKAR

Art.nr: 
PRO002

Art.nr: 
PRO005

Art.nr:
PRO001

Se hela sortimentet på
www.prodib.se

Art.nr: 
PRO012

Art.nr:
PRO006

Art.nr:
PRO007

4545



TVÅ DAGAR SOM SÄLJARE

Jag heter Anna och är ny på Ordermottagningen på Prodib AB 
sedan en tid. Eftersom jag är nyfiken och vill lära mig mera så 
såg jag till att jag kunde följa med en säljare ut på jobb för att 
se hur de jobbar och för att få träffa kunderna. Det blev Krister 
Vieweg, säljare på Prodib AB sedan 17 år tillbaka. Krister har 
under åren träffat många kunder och skapat en god relation 
tillsammans med dem, något man direkt lade märke vid våra 
besök.

Dag 1
Dagen började med ett besök hos en av våra trogna 
kunder sedan många år tillbaka, Lås-Arne i Huddinge. 
Över en kopp kaffe började vi prata om hur det går på 
marknaden, vad är det vi säljer, vad går mindre bra och 
hur ser framtiden ut. Krister visade nya produkter och 

berättade om dem, under tiden satt jag och lyssnade på 
produktinformationen som Krister gav. Det finns väldigt 
mycket att lära sig. 
Efter att ha snurrat runt en stund och letat efter en 
parkeringsplats hamnade vi hos George på Kem & 
Nyckelservice i Vårberg.
Innan lunch tog vi ett snabbesök hos Tomas och Eva på 
Axlås Solidlås. De hade några frågor vilket Krister genast 
tog sig an och löste på bra sätt. Bra jobbat Krister!
Många av kunderna som vi besöker uppskattar verkligen 
vårt besök. För oss handlar det inte bara om att få sälja 
produkter utan ett besök är även en uppskattning från 
vår sida som vi vill ge till våra kunder, nya som gamla. Det 
kan vara frågor om diverse saker som man kanske inte 
ringer för, en produkt som har gått sönder som man inte 
har skickat tillbaka oss. Alla våra säljare på Prodib AB är 
duktiga, har bra produktkännedom och hjälper till i den 
mån de kan.

Det blev ett snabbesök hos Gabriel på Aspuddens 
skomakeri i Hägersten innan vårt sista besök för dagen 
som fick bli Aspuddens Lås i Hägersten. 
Göran hälsar oss välkomna under tiden som han tar hand 
om kunden i butiken. Vi hinner byta några ord med Oscar 
som är anställd hos Göran, han berättar att det är fullt upp 

prodib reportage
med jobb vilket är både bra och roligt. Göran berättar lite 
om nya arbeten som har dykt upp hos dem, och bjuder oss 
på Julmust. Tack Göran! 

Dag 2
SNÖKAOS!!! 
Dagen börjar med bilkö. Första snökaoset för säsongen 
är ett faktum så vårat besök hos Krister och Karolina på 
Sickla Låsteknik i Johanneshov blev en aningen försenat. 
Vissa hyllor var tomma och behövde fyllas på, Krister 
antecknade och berättade om nya hänglås. 

Utanför fönstret dalade stora vita snöflingor sakta ner mot 
marken, mysigt med snö samtidigt som det blir kaos.

Vi fortsätter att vara kvar i Johanneshov i Stockholm, 
och besöker Haig Jarjiah ”Mike” på Super Kemtvätt. 
Han behöver fylla på nyckelbrickor i sin butik och 
berättar samtidigt för Krister om hur han har tänkt sin 
ombyggnation. Vi hoppas att Haig hittar tiden till att bygga 

om och att det blir som han har tänkt sig.
Efter lunchen åkte vi till Larm & Passerkontroll och Kjell 

Mike beställer emojis och Krister skriver 

Snö är inget ovanligt för Krister, som varit på vägarna sedan år 2000 

Kjell på Larm & Passerkontroll kollar in de nya ABUS låsen



som blev nyfiken på de nya hänglåsen. Vi tittade även 
igenom tavlan med alla ämnen och kunde se att det fanns 
ämnen som behövde fyllas på. 
Kjell har jobbat många år inom låsbranschen och är väldigt 
kunnig. Han berättade även för oss att det var en ny butik 
som hade etablerarat sig en liten bit längre bort, bäst att vi 
gör ett besök där också.

Kärrtorps Sko & Nyckelservice visade sig vara en kund som 
Krister kände igen sedan tidigare och som nu hade öppnat 
på ett nytt ställe, vad kul! Grattis och lycka till säger vi!

Vilka två fantastiska dagar jag har haft hos våra kunder 
tillsammans med Krister. Man har känt sig välkommen och 
våra besök har varit uppskattade. Krister som säljare är som 
”handen i handsken” dvs han är perfekt för jobbet. Han har 
byggt upp ett förtroende till kunderna och dom lyssnar 
på honom. Han vet vad han pratar om och ger det där lilla 
extra till kunderna. 

Det jag tar med mig efter mitt ”studiebesök” är att fortsätta 
lära mig om våra produkter, något som pågår hela tiden 
hos alla oss som jobbar på Prodib!

Vi hörs på telefonen!

prodib reportage

Anna Bengtsson
Ordermottagare

anna.bengtsson@prodib.se

Kjell & Krister går igenom nyckeltavlorna Krister & Anna på Prodibs lager i Eskilstuna

Nyckel med 
Sveriges flagga! 

Finns i:

ASSA 560 N (ASS2-F29)
ASSA 560 NN (ASS44-F29)
ASSA 760 HH (ASS52R-F29)

Och några få kvar av:

ASSA 760 PH (ASS104-F29)

Säljs styckvis eller i påse om 10 st. 

 -SVERIGENYCKEL-



Exklusiv handemaljerad bilnyckelhållare i läder med 
20 mm stålring. Vi lagerför 140 st olika modeller.
Levereras styckvis.

Bilnyckelhållare

DATSUN1 FIAT1

FORD1 HONDA2 HYUNDAI1 KIA1 MAZDA1

MERCEDES1 MITSUBISH1 NISSAN1 OPEL1 PEUGEOT1

RENAULT1 SAAB1 SEAT1 SKODA1 SUBARU1

SUZUKI1 TOYOTA1 VOLKSWAG3 VOLVO1 VOLVO2

AUDI1

CITROEN1
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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
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Silca Flip-key
Transponderhuvud

FLIP-KEY HEAD KIT

Flip-Key Head Kit
1. Plasthuvud med flip-mekanism

2. Utbytbart plastlock i svart & röd

3. Transponderadapter

4. Sprintar för ämnesblad

Art.nr: CHPH-TA

Kompakt och snygg design, passar med 
Silcas GTI transponder. Tillsammans med 
ett brett sortiment av ämnesblad kan du 
kopiera en stor del av marknadens bilnyck-
lar med denna fantastiska flipnyckel.



ARTKEYS i profil HH, ASS 52R
Alla Artkeys hittar du på www.prodib.se

ASS 52R-IM ASS 52R-IL ASS 52R-IO ASS 52R-IP ASS 52R-IQ

ASS 52R-IT ASS 52R-IU ASS 52R-IV ASS 52R-IW ASS 52R-IX

NEW!

* Baksidan på nycklarna har alla detta motiv

Mobilskal med upprullningsfunktion i kevlarlina för iPhone. Bältesklämman är 
roterbar i 180 grader i båda riktningarna så att telefonen kan sitta på höften i 
antingen horisontellt eller vertikalt läge. Den inbyggda spärrfunktionen i rullen 
låser linan till önskad längd när telefonen är i bruk, så att rullen inte drar in 
telefonen. Levereras i ett kit av både mobilskal, som kan användas enbart, och 
bältesklämman med upprullningsfunktion.

Artikelnr:
0KPH-1311 för iPhone i6 & i6s
0KPH-1411 för iPhone i6+ & i6s+
0KPH-1511 för iPhone i7
0KPH-1611 för iPhone i7+

Retractor

NEW!



Kvalitetsverktyg från England
LÅNGBORR MED FÄSTE FÖR HÅLSÅG

Ett bra hjälpmedel för rakare borrning genom plåt/ståldörr. Hålsåg, för 
standardinfästning köpes separat. Lämplig storlek 16-22 mm.    

Art.nr. 1701-0 51

ARTKEYS i profil HH, ASS 52R
Alla Artkeys hittar du på www.prodib.se

VK4103A08 VK4103A04

VK4103A07 VK4103A09

VK4103A05 VK4103A06

ASS 52R-M01 ASS 52R-M03

ASS 52R-A10 ASS 52R-M02 ASS 52R-R02

Artkey & nyckelbrickor Artkey & nyckelbrickor 



1341-0
Multiverktyg

Universalverktyg för 
att testa funktionerna i 
låskistan innan montering

1345-0
Omläggningsdon

Verktyg som används vid 
läggning av Abloyhänglås

Verktyg för låsproffs

prodib kundköp

LÅSTEAM SKÖVDE

Till ännu en LÅSTEAM butik har vi fått äran att leverera en hel maskinpark! Det var till 
Skövde våra medarbetare Gustav, säljare & Fredrik, serviceman, begav sig med bilen 
full. En IDEA, en UNOCODE PRO, en begagnad TRIAX, och en MARKER 2000 samt ett 

Magnus provkör en av nyckelmaskinerna som står uppradade på arbetsbänken

Silca OEM Client för att kunna köra 
ASSA dp, Triton och Neptun ihop 
med Marker och Unocode. Med sig i 
bilen hade de även två st Compact 2 
nyckelväggmoduler och ett startpaket 
med 500 st olika nyckelämnen som 
plockades upp och sattes på plats 
med etiketter bakom varje ämne. Så 
efter installation och utbildningar 
och upplock, bar det sedan av hemåt 
Eskilstuna med en betydligt lättare bil!

Vi tackar och bugar för förtroendet, 
och önskar all lycka till med hela er 
maskinpark!

Ordning och reda bland nyckelämnen
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Täckt ID-kortshållare. Skyddar mot smuts 
och slitage. Kortformat CR80. Finns både 
i liggande format och stående. Levereras 
styckvis.

Idkorthållare

Art.nr:  15823-1000, liggande
 15823-2000, stående
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Kvalitéts key-bak från USA med rostfri kjedja och brunt läderskydd som skyddar kläderna. 
Levereras styckvis.

Artikelnr: 
9

Key-Bak med läderskydd

Kvalitéts key-bak från USA med rostfri kjedja och brunt läderskydd som 
skyddar kläderna. denna modell har en hake, Huskey som hindrar nycklarna 
att hänga ner sig. Levereras styckvis.

Artikelnr: 
9H

Material Metall
Färg  Krom
SLR  10035976
Kedjans längd 600 mm
Antal  st
Diameter 52 mm

Material Metall
Färg  Krom
SLR  10035903
Kedjans längd 600 mm
Antal  st
Diameter 52 mm



ARCO
®

www.prod ib .se
DINO® RGN-K880 Halv-Automatisk Dyrkpistol - Inte som vanliga dyrkpistoler! 

A

B

B

C

D
E

F Dyrka i vertikal riktning 
2-stegs avtryckare
Ergonomisk form
Snabbare byte av dyrknålar
Kraftigare fäste för 
dyrknålarna 
Starkare hölje

A

B

C

D

E

F

Halv-automatisk 
dyrkpistol. 
Levereras komplett 
med dyrknålar och 
vridare i ett smidigt 
fodral. 

För att få köpa detta verktyg 
krävs licens för dyrköppning.
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”Tryckluft är ju ett smidigt sätt att göra rent min maskin. 
Men är det bra för maskinen?”

- Nej, tryckluft får ABSOLUT INTE användas på maskinen.
Tryckluften trycker in spånor in i maskinen där spånor inte skall vara, 
som tex. glidbanor, fotoceller, kretskort och kulskruvar. Använd en 
pensel/borste för att göra rent i maskinen.

”Min Unocode 399 fräser i luften när den skall fräsa med elektrokontakt, vad kan vara 
fel?”

- Oftast uppträder detta fel om det samlats spån bakom fräsen och mellan fräsaxel och chassit.
Detta kan man åtgärda enkelt genom att montera bort fräsen och borsta rent runt fräsaxeln med en pen-
sel/borste. Montera sedan tillbaka fräsen.

”Hur ofta skall jag kontrollmäta mina nycklar?”

Jonas Eklund
Service

jonas.eklund@prodib.se

service informerar

- Om man är certifierad 
enligt ISO så skall man 
kontrollera måtten på 
nycklarna 1gång/kvar-
tal och få det dokumen-
terat. Ta kontakt med 
oss på service så hjälper 
vi dig!

Ring: 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?



ART NR: GBM3636

Ett litet bordsställ i snurrmodell 
med 4-sidor. Stället har 24 krokar 
som passar även den minsta bu-
tiken för att exponera till exempel 
nyckelbrickor. Levereras med 4 
st tåliga toppskyltar i hårdplast, 
men utan produkter.

 

Material Metall
Färg  Grå
Bredd  300 mm
Tjocklek 300 mm
Höjd  334 mm

Silver 7 SEVEN 
BUTIKSTÄLL

Stället säljs tomt,

utan produkter

Handemaljerade nyckelhållare i metall med Sverigemotiv. 
Levereras styckvis med 23 mm stålring.

Art.nr: WC-1

Art.nr: WC-3 Art.nr: WC-5

Art.nr: WC-6 Art.nr: WC-7 Art.nr: WC-8

Nyckelring

Nyckelband i flatvävd polyester, 20 mm bredd i fina enfärger. 
Platt säkerhetsknäppe, roterbar krok, droppformad.

Nyckelband
Art.nr:38265-0000

Art.nr:38242-0000
Art.nr:38241-0000

Art.nr:38234-0000

Art.nr:38231-0000
Art.nr:38251-0000

Art.nr:38261-0000
Art.nr:38246-0000

Art.nr:38221-0000
Art.nr:38211-0000

Art.nr:38255-0000
Art.nr:38259-0000
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Prodib personal

Vår ”äldreman” på lagret, 
Per Borgqvist får svara på 
lite frågor i detta nummer av 
Keyway News.

PR
ODIB PROFILEN

Arbetsuppgift på Prodib?
Lagerman, allt som rör lagret, såsom upplock av 
produkter, plock & pack av ordrar, låsläggning och 
tillverkning av ämnen med logotype. Sen tar jag även 
hand om trägårdsarbetet ihop med övriga på lagret 
och sen kör jag storbussen när den ska ut på vägarna.

Hur länge har du jobbat på Prodib?
19 år har det blivit.

Vad gjorde du innan du började på Prodib?   
Jag jobbade som pressare på ett företag som heter 
Segerstöm & Svensson i Eskilstuna.

Vad är det bästa med Prodib?
Arbetskamraterna!

Vad tycker du är mest intressant på jobbet just 
nu? 
Nya produkter som kommer hem, sen så klart “mitt” 
skötebarn, STORBUSSEN, som jag vårdar som min 
egen! Jag ser verkligen fram emot att få åka ut på 
vägarna runt om i landet med den och en säljare, för 
att få träffa våra kunder!

Bor?
I en lägenhet i centrala Eskilstuna, i stadsdelen Nyfors, 
ett stenkast från Prodib.

Familj?
Nej

TV?
Det jag tittar på är Kanadas dödliga motorväg, 
spännande så det förslår!

Musik?
Är det något jag brinner för är det dansband!

Vilken film såg du senast?
En man som heter Ove

Favoritprodukt?
Av alla 13 500 produkter, så är 
det nog ARTKEYS!

Vad gör du helst på 
fritiden? 
Skaffade en husbil för ett par år sedan, så 
att ut och åka med den är ett rent nöje!

Per Borgqvist

Lagerman
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40 mm hänglås i rostfritt, anpassade för 
marin- och annan utomhusmiljö. 
Levereras i blisterförpackning, 

3 nycklar ingår.

RF-040RF-040
NEW!

“Gott Gotti Gott Gott”

Gunilla som under många år var involverad i LÅSMAN i Stockholm, tillsammans 
med sin far och bror, men nu sålt sitt låssmederi, kom förbi en dag för att säga 
hej-och-tack med en fin korg med Nobel choklad.

Gunillas far, Allan Bergkvist som under väldigt många år drev LÅSMAN var en 
legendar i Stockholm.

Många låssmeder, speciellt i Stockholmsområdet  har fått sin utbildning och 
gjort sina första år hos Allan.

Nu ska Gunilla ta det lite lugnare, och vi på Prodib tackar för alla år som vi gjort 
affärer, hela 35 år blev det!

Tack Gunilla och ha det så bra!

Benny & team

En korg med choklad kan väl aldrig bli fel?

Prodib sätter i focus

GTI Wedge är här

Wedge står för ”Plast-transponder” eller 
”Carbon transponder”, och det är ju den 
där lilla svarta transpondern som alla 
säkert känner till. 

Passar i samanhang där en GTI glastrans-
ponder inte är avsedd. 

Sammanfattningsvis kan man alltså säga 
att GTI glas och GTI Wedge är samma 
transponder, men i olika skepnader.

GTI Wedge
The new multifunction transponder for cloning an program-
ming the most common original car and motorbike keys

The new GTI Wedge offers the same clonong and programming 
functionalites and the same performances as the glass GTI, and, 
being smaller, allows for greater versatility of use. In fact, it is 
compatible with the entire range of Silca vehicle keys and with the 
majority of original car and motorbike keys.

NEW!

GTI 
Glass Transponder Innovation

Silca shakes up vehicle keys duplication with the first universal 
glass Transponder.

Innovative. Multifunctional. Universal. 
1:st Worldwide.
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MÄSSA I LILLEHAMMER

Sista helgen i Januari var det dags för årets mässa för 
Norska låssmeder i Lillehammer i Norge. 

Personal från Norge, Sverige och Italien var på plats 
för att bemanna och svara på frågor i Silcamontern. 
Intresset var stort för Silcas maskiner och tillbehör.
Denna utbildnings och utställnings helg som 
arrangeras av Norska låssmedsförbundet är otroligt 
välarrangerad, och jag tror att det är runt 30 år som vi 
deltagit. Närmare 550 fackfolk samlades i år för att ta 
del av utbildningar och produktnyheter.
I år hade vi från Prodib-Silca en kurs för transponder 
och programmering, och vi fick väldigt högt betyg på 
utvärderingen, så det var lyckat.
Till mässan hade vi med runt 15 st maskiner av senaste 
modell, där ibland vår största maskin PROTECH som 
alltid väcker stort intresse.
En trevlig och intressant helg i vackraste Norge! Artkeys av alla de slag visades i Silcas monter

Marco från Silca Italien på plats för att guida Silcas monter 

Uppdukat med produkter i Silcas monter Mats från Prodib lägger sista handen på nyckelmaskinen 59



Kenneth Rogne programmerar bilnyckel i en Audi A6

Thomas från TrioVing samtaler med besökare i Silcas monter

Vem ska vinna tävlingen? Pål Urkedal, Kenneth Rogne samt Mattias Widen tar sig en närmare titt på MVP 

Mårten från Prodib demonstrerar Silcas största maskin, ProtechTorodd från TrioVing och Mats från Prodib i Silcas monter



Presentasjon TrioVing selger Norge

Navn: Thomas Myrhaug

Stilling hos TrioVing:  Senior Salgskonsulent 
Låsesmeder

Distrikt: Østlandet og Hordaland

Hvor lenge har du jobbet hos TrioVing? 10 år

Hva gjorde du før du begynte hos TrioVing?  
Jeg jobbet først som låsesmed, så begynte jeg 
med salg i bransjen, blant annet i Certego, før jeg 
kom til Trioving, de første årene jobbet jeg med 
Silca produkter.

Hva er det beste med å jobbe for TrioVing? 
En fordel er at man jobber i ett stort, innovativt 
selskap, som representerer mange sterke 
merkevarenavn, som blant annet Silca.
En annen viktig ting er at man har veldig dyktige 
kollegaer og samarbeidspartnere.

Hva er mest interessant akkurat nå? 
Yale ENTR S, ett spennende konsept som jeg 
har tro på, og så har man alle de nye nøklene og 
anhengene med smiley’s som kom for en liten 
stund siden.

Bor: Ski

Familie: 
Gift med Tone Therese, og har to barn, Martin på 
15 og Marlene på 11.

Sport: 
Fotball (men ifølge kona, så ser jeg på alt…)

Musikk: Hører på det meste, i det siste har jeg hørt en 
del på Anthony Gomes.

Beste film: 
Den 12. mann

Favorittbil: 
Ferrari 488 GTB 

Favoritt Artkey: 
Minions Highfive

Hva liker du å drive med på fritiden?
På stedet til familien ved sjøen, og det går en del tid med 
å spille i bandet og korpset jeg er med i..

Nu ökar vi takten!

Hos TrioVing håller vi nu på att öka lagerhållningen på A 
varor med 900 st Silca produkter och tillbehör.

Det betyder att lagerhållningen och tillgängligheten blir bättre.

Vi har dessutom ökat från 1 till 2 sändningar i veckan från lagret i Sverige så att 
leveranstiden på skaffeorder blir betydligt kortare.

Vi hoppas att DU kommer att uppskatta den ökade servicegraden.
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LÅSSENTRET AS KJØPER SILCA MASKINER

Låssenteret AS er et autorisert TrioVing Sikkerhetssenter med 
avdelinger over hele Norge.
Til sin nye avdeling i Bergen kjøpte de inn “full” maskinpark fra Silca; 
Unocode Pro, Triax Pro,  Marker 2000 & RW4 Plus med M-Box.

Gratulerer til nye kjøp, ønsker vi å TrioVing!

På bilde: Andre Boge

CARLSEN FRITZØE

Carlsen Fritzøe avd. 
Østsiden ved Jonny 
Habbestad.
Har bygget om sin 
nøkkelfileavdeling med 
Red Rekord og Silca 
nøkkeltavler.

Veldig fornøyd med 
resultatet.

Gratulerer til nye kjøp, ønsker 
vi å TrioVing!

Verktyg för låsproffs

Fler verktyg från HUVAB hittar du 
i PRODIBS webbshop: 

www.prodib.se

1174-0
Nyckelmall

Mall för avläsning av delningar på 
TRIOVING nycklar. Levereras styckvis.

1172
Nyckelmall

För avläsning av ALFA nycklar
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Silver 7 SEVEN 
BUTIKSTÄLL

ART NR: GBM3630

Häng upp dina produkter på ett 
smart sätt! Golvställ i metall med 
två sidor, snurrbart. Du kan även 
justera höjden på stället så det 
passar just dig. Krokar köper du 
separat, GBM3633. Stället har 
hjul, så det är lätt att flytta, men 
som du kan låsa när stället är på 
plats där du vill ha det. Levereras 
med 2 st toppskyltar, men utan 
krok och produkter.

Material Metall
Färg  Grå
Bredd  39 cm
Höjd  ca 191 cm
Djup  50 cm (inkl. krok)
Antal krok Ingår ej

Heltäckande Butikslösningar 
från Prodib AB

NYCKELTILLBEHÖR

Art.nr: 
PRO0293

Art.nr: 
PRO0294

Art.nr:
PRO0293

Se hela sortimentet på
www.prodib.se
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