
Anmälan till kurser - Öppet Hus 2017, 21 & 22/10
	 Manuella	Nyckelmaskiner	
■ Kurs för nybörjaren, men även nyttig för dig som vill fräscha upp minnet. Kursen består av en praktiskt del, där 
vi lägger händerna på några vanliga manuella Silca maskiner som finns på marknaden. Vi reder ut vilka slitdelarna 
är på en nyckelmaskin, och vad dessa heter, du får lära dig maskinskötsel och använda toppstopp. Vi byter fräs och 
krats på maskinerna, och reder ut varför det finns olika typer av fräsar på marknaden, och vad skillnaden är mellan 
dessa. Vilken backsida ska jag använda, och varför är kallibrering så viktig, är frågor du kommer att få svar på, samt 
här får du en utmärkt chans att ställa frågor om allt som rör nyckeltillverkning. 

Föreläsare:	 Andreas	Eklånge	 	 Kurslängd:	 ca	30-45	minuter

Antal:

Lörd 21/10 kl. 11.30
Lörd 21/10 kl. 15.00
Sönd 22/10 kl. 12.30

1

2	 Den	Digitale	Låssmeden
■ Kursen vänder sig till dig som idag använder Silca Key Program till dina elektroniska Silca maskiner och tillverkar 
systemnycklar. Vi visar hur man på ett enkelt sätt gör systemnycklar ifrån både ASM/TSM och Keydesign. Du får lära 
dig exportera från ASM till Silca och från Keydesign till Silca, hur man automatiskt kan få med märkningen av nyck-
eln till Markern. Lär dig tillverka en komplett ASSA Triton/Neptun/dp nyckel på enklaste sätt.

Föreläsare:	 Mårten	Lindberg	 	 Kurslängd:	 ca	30-45	minuter

Antal:

Lörd 21/10 kl. 11.30
Lörd 21/10 kl. 15.00
Sönd 22/10 kl. 12.30

3	 Nyckelletning/APP
■ För dig som idag gör nycklar men vill lära dig från grunden att hitta nycklar. Du får lära dig hitta i våra kataloger, 
leta på webben och andra  knep för att få fram rätt ämne. Vi går igenom EKC, Electronic Key Catalogue och Silca 
appen och visar hur dessa hjälpmedel kan hjälpa dig att hitta rätt, du får lära dig att översätta ämnen från andra 
tillverkare. 
Föreläsare:	 Johan	lainio	 	 Kurslängd:	 ca	30-45	minuter

Antal:

Lörd 21/10 kl. 11.00
Lörd 21/10 kl. 15.00
Sönd 22/10 kl. 12.30

4	 Silca	Bilnyckelprogrammering
■ Denna kurs är lämplig för dig som använder RW4 Plus/Fastcopy Plus och känner att intresset för fordonsnycklar 
kan utvecklas till att omfatta t ex originalnycklar och fjärrkontroller. Vi kommer att förevisa både teori och praktik, 
bland annat hur man använder P-box/M-box, hur programmering fungerar, skillnaden mellan kloning och pro-
grammering och att arbeta med originalnycklar. Till detta har vi ett antal demobilar till hjälp. God kunskap i engel-
ska är att föredra, då viss information i diagnostikverktyget, MVP, är på engelska.

Föreläsare:	 Mattias	Widén	 	 Kurslängd:	 ca	60-90	minuter

Antal:

Lörd 21/10 kl. 10.00
Lörd 21/10 kl. 13.00
Sönd 22/10 kl. 12.30

5	 Transponderteknik
■ Kursen vänder sig till dig som idag gör nycklar, men inte nycklar med startspärr. Du får lära dig från grunden 
vad som krävs för att göra dagens bilnycklar med startspärr. Vi visar hur du maximalt kan utnyttja den utrustning 
du har idag, och vad som krävs för morgondagens nycklar. Vi visar de vanligaste transpondertyperna, går igenom 
Emty shells, GTI och Key less, lär dig ta reda på transpondertypen och vilket ämne du kan använda.

Föreläsare:	 Daniel	Gahnfelt	 	 Kurslängd:	 ca	30-45	minuter

Antal:

Lörd 21/10 kl. 10.00
Lörd 21/10 kl. 13.00
Sönd 22/10 kl. 10.30

6	 Silca	Key	Program
■ Få ut mer av ditt SKP program! Denna kurs vänder sig till dig som idag använder Silca Key Program till dina 
elektroniska maskiner, och vill effektivisera och lära dig mer! Nu har du chansen att lära dig tips och tricks i sökning 
efter kort och nycklar, söka efter spegel eller alternativ till ett ämne, veta vilken back och fräs som krävs.

Föreläsare:	 Jonas	Eklund	 	 Kurslängd:	 ca	30-45	minuter

Antal:

Lörd 21/10 kl. 10.00
Lörd 21/10 kl. 13.00
Sönd 22/10 kl. 10.30

7	 Souber	verktyg
■ Paul Souber från England visar vad du kan använda fräsjiggen JIG-2 till, inte bara för att fräsa ut för kistan vid lås-
montering! Du kommer att förvånas över de många användningsområdena. Från denna kurs kommer du garante-
rat få nya kunskaper som du kan använda i det dagliga arbetet.

Föreläsare:	 Paul	Souber	&		Tobias	Lindberg	 	 Kurslängd:	 ca	30-45	minuter
	 	

Antal:

Lörd 21/10 kl. 11.30
Lörd 21/10 kl. 15.00
Sönd 22/10 kl. 10.30

8	 Säljande	i	butik
■ Hur kan min butik bli mer säjande? Vi berättar om olika smarta sätt som våra säljare snappat upp under många 
år på fältet. Vi kommer också visa hur ni kan få en fin butik med vårt butikskoncept Lock Pro. 

Föreläsare:	 Krister	Vieweg	&	Jan	Fröjdman	 	 Kurslängd:	 ca	30-45	minuter
	 	

Antal:

Lörd 21/10 kl. 11.30
Lörd 21/10 kl. 15.00
Sönd 22/10 kl. 12.30
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•	Just nu pågår förberedelserna inför Öppet Hus 2017 för fullt men vi skulle behöva veta hur många vi blir, hoppas att du kan hjälpa oss med det.

Vi kommer ............. st på LÖRDAGEN, 9-17  Företag / Kundnummer .......................................................  

Vi kommer  ............. st på SÖNDAGEN, 10-15 Stad  .....................................................................................


