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VI FÖRKLARAR 
HUR DU GÖR BACK-

UP PÅ DIN SKP?  



Hej på dig!
Här kommer Keyway igen!

I det här numret visar vi en del nya produk-
ter.

På sidan 13 finner du delar av den popu-
lära ABUS 83 serien till kampanjpris.

Vad vi gjorde var att köpa in 26 pallar 
hänglås på ett bräde , då kunde vi få ett 
lite bättre pris och vi låter helt enkelt 
denna inbesparing gå vidare till dig för det 
tycker vi är bra.

Vi har levererat den andra PROTECH ma-
skinen och den gick till KABA NORGE och 
installation och driftsättning är nu gjord 
och maskinen i full gång.

En produkt som jag vill puffa för är 
butiksstöldskyddet på sidan 16 som är 
ett mycket billigt och effektivt lösning för 
spontantjuveri.

Vill man sälja så måste produkterna häng-
as fram så kunderna kan se och känna på 
dem, vill man då undvika spontan och 
impuls tjuvar så är det här en väldigt bra 
sak att sätta på de lite dyrare varorna.

Det här skyddet löser inte problemet med 
proffstjuvarna, dom skär upp förpackning-
en och tar innehållet , men förmodligen är 
dom mycket få jämför med dom som faller 
för frestelsen i stunden.

På sidan 18/19 berättar Mårten om en 
viktig funktion, att ta back-up på sina pro-
gram, läs noga och gör sedan, om du inte 
redan gjort , det kan spara dagar av arbete 
om olyckan skulle vara framme.

Ha det så bra tills vi hörs nästa gång
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BRAVO PROFESSIONAL

Teknisk information

Fräs
Mått

Vikt

D700875ZB
Bredd 400 mm   
Djup 520 mm
Höjd 400 mm

21,5 kg

Nyckelmaskin för proffsen!  
Halvautomatisk nyckelmaskin  
för cylinder och bilnycklar.  
Med justerbar sökare, säkerhetsspärr 
på vaggan och vändbara backar 
- bara några av Professionals fördelar.

För mer info gå in på www.prodib.se

1/1
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ENKIDO SATSAR PÅ ATT 
SYNAS

Micke har varit och hjälpt Enkido med att 
exponera butiken på bästa sätt! Snygga 
dekaler från Silca sitter nu i skyltfönstren.

Enkido

OMHÄNGNING HOS FRÖJDS

Fröjds motor gillar ordning och reda och 
har därför köpt nya nyckeltavlor. Micke har 
varit på besök och hängt om så nu är allt 
på plats, snyggt och prydligt!

Mattias Fröjds motor

prodibkundköp



D911868ZB
Bredd 400
Djup 520 mm 
Höjd 400 mm

22,5 kg

MATRIX PRO1/1

Matrix Pro är en nyckelmaskin i proffsklass 
med tiltbara backar, patenterad LED-lampa 
och elektroniskt kalibreringssystem. Stan-
dardbacken klarar många referenser som 
tidigare behövde en separat adapter, som 
exempelvis HU 66. Utöver detta så finns det 
ett flertal nya finesser.

Teknisk information

Mått

Vikt

Bredd 310 mm 
Djup 400 mm 
Höjd 470 mm

24,6 kg

För mer info gå in på www.prodib.se

MARKER TILL GRUNDA AB

Vi kan gratulera Grabbarna på Grunda AB till 
sin nya Marker 2000. 

GRÄNBY SKO & 
NYCKELSERVICE KÖPER 
SILCA EASY

Vi hoppas att Issa blir nöjd med det nya 
inköpet. Easy är en basmaskin med dom 
mest nödvändiga funktionerna för att kunna 
kopiera toppfrästa och sidewindernycklar..

Grunda AB

prodibkundköp
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Issa Gränby Sko & Nyckelservice



Silca Pro Tech
Robotiserad nyckelmaskin

PRO TECH
Silcas nya maskin Pro Tech är det närmaste 
man kan komma en riktig industrimaskin 
- Anpassad för dagens nyckeltillverkare 
och låssmeder. Pro Tech fräser, graverar och 
sorterar flera olika typer av nycklar och är 
särskilt anpassad för Master Key System (MKS) 
- alltså nycklar i system, eller för låssmeder med 
stora nyckelvolymer.

Pro Tech är byggd av komponenter av högsta 
kvalitet och har ett effektivt kontrollsystem 
för att garantera att högsta kvalitet på 
nycklarna alltid uppnås. Hela processen är 
helt automatiserad och sköts av Pro Techs 
inbyggda mjukvara. Nyckelsystem-filer eller 
kodtabeller kan enkelt importeras och sköts 
av mjukvaran.

Pro Tech kan skräddarsys efter önskemål, 
dvs. utrustas med de komponenter som just 
du behöver.

2/1

Pro Tech består av detta
- Grundstruktur
  Förvaringsutrymme, 
  huvudfundamentet  och skyddskåpa,  
  PC, nyckelrobot, automatisk matare,   
  internetingång
- Station för sidofrästa nycklar samt  
   gravering
- Station för nycklar av cylindertyp  
   samt gravering
- Station för fräsbyte - automatiskt  
   eller manuell
- Nyckelsorterare
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prodibkund

På Vällingby Lås som drivs av driftiga ANITA 
fångade KEYWAYS repotagekamera denna 
förträffliga skylt.

/Benny

- Vi har ämnena du behöver!
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www.prodib.se
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- Vi har ämnena du behöver - 



www.prodib.se

Gör din beställning via vår nya webshop

Lägg din order via vår 

nya 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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Vi har det du behöver:

Ämnen 
Låsprodukter

Nyckelmaskiner
Nyckeltillbehör

Reservdelar
Låssmedsverktyg

Billåsprodukter
Ställ & inredning

Kataloger
Kläder
m.m.

10 Keyway news #3 september 201110 Keyway news #3 september 2011

STÄMJÄRN
Stämjärn i högsta kvalitet
Finns i fem olika storlekar

C.I FALL
S W E D E N  -  S I N C E  1 8 9 4

Wood Working Tools

Fler verktyg från C.I FALL hittar 
du i PRODIBS webbshop: 

www.prodib.se

Art nr: 12�.10
Stämjärn 10 mm

Art nr: 12�.12
Stämjärn 12 mm

Art nr: 12�.1�
Stämjärn 16 mm

Art nr: 12�.20
Stämjärn 20 mm

Art nr: 12�.2�
Stämjärn 25 mm

Keyway news #3 juni 201310



12 st på en karta, säljs styckvis. Självklart med säkerhetsknäppe!

NYHET! NYA 

NYCKELBAND

Art.nr: 12-MD9120
Världens bästa farmor

Art.nr: 12-MD9120B
Världens bästa farfar

Art.nr: 12-MD9122
Världens bästa mormor

Art.nr: 12-MD9123
Världens bästa morfar

Art.nr: 12-MD9077
Svart, enfärgad

Art.nr: 12-MD9077D
Silver, enfärgad

Art.nr: 12-MD1004
Kamoflage

Art.nr: 12-MD9115
Mus

Art.nr: 12-MD9047
8 Ball

Art.nr: 12-MD9038C
Världens bästa mamma

Art.nr: 12-MD1001
Kranium

Art.nr: 12-MD9037C
Världens bästa pappa

Art.nr: 12-MD8962C
Sverige, svart

Art.nr: 12-MD9152
kamoflage, neonfärger

Art.nr: 12-MD8996
Älgskylt

Art.nr: 12-MD1003
Pirat
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Prodib AB och Silca är stolta 
att presentera det nya MH-Greppet 
(Multi-Head Electronic Transponder Key) 

Silca var först med att ta fram 
fristående Texas Crypto kopie-
ring på marknaden, först med 
att ta fram en säker lösning för 
Philips Crypto II på marknaden, 
och är nu först med att ta fram 
ett elektronisk allt-i-ett ämne 
utan batteri.

Omfattande tester i över ett 
halvår och ett ingenjörsteam 
innebär att du kan lita på Silca. 
Med Silca är inget lämnat åt 
slumpen. Kontrollerat och 
verifierat in i minsta detalj av 
de duktigaste inom branschen.

Med möjlighet att kopiera 
Texas (Fixed och Crypto) och 
Philps Crypto II transponders, 
svarar Silca marknaden med 
det nya MH-greppet, batteri-
löst och lättare att använda.

Kompatibel med RW4 Plus, 
RW4 med P-box, Fast Copy Plus 
och Fast Copy med P-box.

 
 
 

För mer information prata 
med din säljare eller ring in till 
kontoret på 016-16 80 00



13Keyway news #3 september 2011 13Keyway news #3 september 2011ABUS - Den goda känslan av säkerhet

Kompletta 83/45 lås
Med färdigmonterad snowmancylinder i HH-profil.

Security Tech Germany

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, 
2 st nycklar per lås ingår.

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

väderskydd

Klass 1

Art nr: 83/45S-2SB
Snowman

Klass 2

Art nr: 83/45-RE/C
Aluminium Röd

Klass 2

Art nr: 83/45-BL/C 
Aluminium Blå

Klass 2

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

Klass 2



1� Keyway news #3 maj 2012

BRAVO PROFESSIONAL

Teknisk information

Fräs
Mått

Vikt

D700875ZB
Bredd 400 mm   
Djup 520 mm
Höjd 400 mm

21,5 kg

Nyckelmaskin för proffsen.  
Halvautomatisk nyckelmaskin  
för cylinder och bilnycklar.  
Med justerbar sökare, säkerhetsspärr 
på vaggan och vändbara backar 
- bara några av Professionals fördelar.

För mer info gå in på www.prodib.se

3/1
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Fler AGA
produkter 

hittar du på 
www.prodib.se
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AGA HANDTAG 
2/1

AGA 172L

AGA 177E

AGA 171

AGA 176E

AGA 172T

AGA 377

AGA 172PT

AGA 272P

1�



Kvalitetsverktyg från England

Art.nr: B0680
Roterande fil 
för hårdmetall
Längd: 80mm

1/1

Art.nr: B06150
Roterande fil 
för hårdmetall
Längd 150mm

1�Keyway news #3 juni 2013

Art.nr: B06120
Roterande fil 
för hårdmetall
Längd: 120mm

Fräsar till nyckelmaskiner

Art.nr:
80x1.25 S   

Yttermått: 80 mm 
Tjocklek: 1.25 mm
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BUTIKSSTÖLDSKYDD 
Art.nr: 343000 
Förhindrar effektivt stöld på dubbelkrokar i din butik. 
Öppnas med hjälp av en magnetdosa, artikel nr 343001.

Art.nr: 343001 
Avtagare.
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Fler AGA
produkter 

hittar du på 
www.prodib.se
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AGA 301F8

AGA 301F7

AGA 301F6

AGA 301F10

6 mm

7 mm

8 mm

10 mm

AGA 301T7

AGA 301T6

AGA 301T10

AGA 301T8

6 mm

7 mm

8 mm

10 mm

TREKANTS & 
FYRKANTSNYCKLAR 
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Tekniska spalten

BACKUP av SKP
Kom ihåg att göra en Backup på Ert SKP (Silca Key Program), detta underlättar för er om datorn en dag 
beslutar sig för att inte fungera längre. Med denna backup kommer maskinlistan, egna noteringar m.m. 
att sparas. Då kan ni på ett enkelt sätt snabbt återställa programmet.

Så här enkelt gör ni:

Antingen gör ni denna Backup när programmet påminner er om det (se nedan).

Klicka på ”Ja”, välj var ni vill spara filen och döp den lämpligen till dagens datum.

Eller om ni vill göra backupen utan att programmet påminner er om det, gör som följer:
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Tekniska spalten

Om ni har sparat ”Krokpositioner” i programmet är det viktigt att göra en backup även på dessa.

Välj var ni vill spara filen och döp den lämpligen till dagens datum.

Det är en bra idé att spara dessa filer på T.ex. ett USB minne som ni sparar på ett säkert ställe, detta för 
om datorn total-havererar kan man installera programmet på en ny dator och sedan läsa in dessa filer 
så är man tillbaka till en fungerande dator igen.

För Er egen säkerhet bör Ni även göra regelbunden backup av hela systemet. Prata med Er IT-tekniker 
för att skapa backup eller systemåterställningspunkter.

Mårten Lindberg
Servicechef

marten.lindberg@prodib.se



MATRIX EVO

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

Den nya Matrix Evo har som 
standard tiltbara backar, vilket 
innebär att du kan vinkla dem. 
Standardbacken klarar många 
referenser som tidigare be-
hövde en separat adapter, som 
exempelvis HU 66. Maskinen 
har en patenterad LED-lampa 
som automatiskt tänds när man 
börjar köra maskinen. Utöver 
detta så finns det ett flertal nya 
finesser, och dessutom är desig-
nen på topp. CE godkänd. 

20 Keyway news #3 juni 2013
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09618
Oklassad med hölje, 1,5 m
Kvalitetskätting från BEMA, oklassad  i slitstarkt 
nylonhölje med löpögla. Levereras styckvis. 

Saturnus

Hasplås

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

3/1

Art.Nr: 2625
Längd: 65 mm
Bredd: 32 mm

Art.Nr: 2630
Längd: 80 mm
Bredd: 32 mm

Art.Nr: 2640
Längd: 105 mm

Bredd: 40 mm

Art.Nr: 2645
Längd: 120 mm

Bredd: 40 mm

21Keyway news #3 juni 2013



7 
Snyggt, mycket säljande
Ordning & reda
Snygg toppskylt ingår
4 st olika storlekar 
12, 24, 40 & 48 kroks

Silver 7 SEVEN 

Ställ för nyckeltillbehör

48- kroks ställ
inkl. toppskylt
(produkter ingår ej)

40- kroks ställ
inkl. toppskylt

12- kroks ställ
inkl. toppskylt

4/1

Silver Seven



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

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® 

RW4 PLUS

23Keyway news #3 juni 2013
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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

Dyrkar

D
yr

kv
er

kt
yg



Kvalitéts key-bak från USA med 
kevlarvire. Spinnerfunktion, dvs den 
föjler med nyckelns riktning. Har ett 
kraftigt clips för bältet. Levereras i 
styckvis i blisterpack. 

Virens Längd: 900 mm
Diameter: 42 mm
Stålring: 27 mm

Art nr. 6

Fler modeller och storlekar 
hittar du i Prodibs webbshop

www.prodib.se

Kvalitéts key-bak från USA med 
kevlarvire. Spinnerfunktion, dvs 
den följer med nyckelns riktning. 
Kraftig karbinhake. Levereras i 
styckvis i blisterpack. 

Virens Längd: 900 mm
Diameter: 42 mm
Stålring: 27 mm

Art nr. 6C

VIRO PADLOCKS - MADE IN ITALY
MÄSSINGHÄNGLÅS 40-70mm

Artnr 304 Virolås 60mm
Mått A: 60mm
Mått B: 10mm
Mått C: 35mm

Antal Nycklar: 2st

Artnr 303 Virolås 50mm
Mått A: 50mm

Mått B: 8mm
Mått C: 28mm

Antal Nycklar: 2st

Artnr 302 Virolås 40mm
Mått A: 40mm

Mått B: 6mm
Mått C: 20mm

Antal Nycklar: 2st

↔A

↔CB↔
Artnr 305 Virolås 70mm

Mått A: 70mm
Mått B: 12mm
Mått C: 42mm

Antal Nycklar: 2st

Hela vårt Viro sortiment 
hittar du på www.prodib.se

Artnr 302mk87054 40mm
Mått A: 40mm

Mått B: 6mm
Mått C: 20mm

Antal Nycklar: 2st
Hänglås i system. 

Finns bara i 40mm.
Låsning 1-600. 

priserna är exkl. moms

2/1

2/1
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Skomakarmässan 2013

26 Keyway news #3 juni 2013

Prodib sätter i focus

Fredagen den 12 april packade 
vi vår trotjänare cheva vanen 
fullastad med maskiner och 
allehanda tillbehör och styrde 
kosan söderut mot Jönköping 
och målet skomakarmässan.

Vi som åkte var jag Johan från 
distrikt norr, Jimmy, distrikt mitt 
och Krister distrikt syd.

Väl framme lastade vi ur och 
byggde en monter som blev 
riktigt snygg. Sedan på kväl-
len återstod bara lite mat och 
vila inför den kommande stora 
dagen.

Den här gången var det inte 
bara skomakarmästarförbun-
dets medlemmar som var 
inbjudna utan samtliga sko-
makare som ville fick komma. 
En kanonbra idé om du frågar 
mig. Då kan ju fler ansluta sig 

till förbundet och dessutom 
lockar det ännu fler besökare till 
mässan vilket ju är trevligare för 
både oss som har jobbat hårt 
för att få till en så bra mässa 
som möjligt i egenskap som ut-
ställare samt roligt för alla som 
kommer för att titta.

 Nu är det ju inte alla skomakare 
som tillverkar nycklar men dom 
som vill titta av ren nyfikenhet 
var så välkomna ändå.
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Prodib sätter i focus

Johan Windahl
Säljare region norr

johan.windahl@prodib.se

På skomakarmässan fanns det 
alla möjliga olika utställare, men 
dominansen låg ju såklart på 
skomaterial och exklusiva skor.

En härlig blandning.

Förbundet höll kongress samt 
delade ut priser under SM i 
skoreparation.
Lördagen avslutades med en 
gemytlig middag.

Söndagen höll mässan öppet 
mellan klockan 9 till klockan 15.

Gott om folk båda dagarna med 
bra intresse i allmänhet.

 Vi på Prodib tackar arrangörer-
na och särskilt Sandra på sko-
makarmästarförbundets kansli 
för ett fantastiskt arrangemang.



Verktyg för låsproffs

Fler verktyg från HUVAB hittar 
du i PRODIBS webbshop: 

www.prodib.se

1130.1
Envägsbits

Bits för envägsskruv med 
smal skalle, typ FIX.

  

1130
Envägsbits

Bits för envägsskruv med 
bred skalle, typ ASSA.

 

1133-0
Envägsbits

Bits för djupliggande 
envägsskruv, typ ABLOY 
GARD X, ASSA 703.

  

Huvab

1152
Borrmall

Borrmall för smalprofillås 
typ ASSA 13787 samt ny-
are modeller.

  

1150
Borrmall

Borrmall för modullås med 
skjutbar stolpe. För sym/
osym, samt med märkhål 
för täckskyltar.
 
 

 Art.Nr: 1156
Borrmall

Borrmall/märkmall för 
ASSA 90003.

  

1603
Borrmall

Borrmall för innedörrslås. 
Stolpe ingår.

  

1159
Borrmall Trioving

Passar Triovings hotell lås 
både mekaniska och elek-
triska.

 
 

2/1

Artnr. 25811-1000

Artnr. 43111-5163F
Band 90 cm i högsta kvalitet med CK 
sportkrok och säkerhetsknäppe, klam-
mer i förnicklat stål. Levereras styckvis.

Yoyo med 22 mm nyckelring för ID-kort 
eller tags. Med snabbkoppling och 80 
cm nylonlina. Levereras styckvis.

Artnr. 43111-5493F
Band 90cm i högsta kvalitet med 30 mm 
karbinhake och säkerhetsknäppe, klammer 
i förnicklat stål. Levereras styckvis.

Nu har vi fått in ett nytt 

sortiment av ID-korthållare.

Se hela sortimentet med 

nya ID-korthållare på 

www.prodib.se
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Nya produkter



Verktyg för låsproffs

Fler verktyg från HUVAB hittar 
du i PRODIBS webbshop: 

www.prodib.se

1130.1
Envägsbits

Bits för envägsskruv med 
smal skalle, typ FIX.

  

1130
Envägsbits

Bits för envägsskruv med 
bred skalle, typ ASSA.

 

1133-0
Envägsbits

Bits för djupliggande 
envägsskruv, typ ABLOY 
GARD X, ASSA 703.

  

Huvab

1152
Borrmall

Borrmall för smalprofillås 
typ ASSA 13787 samt ny-
are modeller.

  

1150
Borrmall

Borrmall för modullås med 
skjutbar stolpe. För sym/
osym, samt med märkhål 
för täckskyltar.
 
 

 Art.Nr: 1156
Borrmall

Borrmall/märkmall för 
ASSA 90003.

  

1603
Borrmall

Borrmall för innedörrslås. 
Stolpe ingår.

  

1159
Borrmall Trioving

Passar Triovings hotell lås 
både mekaniska och elek-
triska.

 
 

2/1
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Dyrkset i snyggt läderfodral
med 32 delar.

Artnr: HPC-NDPK32 

Dyrkset i snyggt läderfodral
med 16 delar.

Artnr: HPC-NDPK 

Platt modell som lätt får plats i fickan. 
Fodral ingår. Innehåller 11 st dyrkar.

Artnr: HPC-PIP 13 
Platt modell som lätt får plats i fickan. 
Fodral ingår. Innehåller 9 st dyrkar.

Artnr: HPC-PIP 15 

Utdragset för avbrutna nycklar, stickor 
mm. Innehåller 4 st utdragare.

Artnr: HPC-ES2000 
Innehåller 4 st utdragare.  
Nålarna ligger löst i greppet.

Artnr: HPC-EZ 6
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Tillbehör för Keybak original.  
Möjliggör att stor nyckelknippa kan 
bäras utan att kedjan dras ut. 
Levereras styckvis i blisterpack.

Längd: 24 mm
Bredd: 74 mm

Art nr. HUS KEY

Fler modeller och storlekar
hittar du i Prodibs webbshop

www.prodib.se

Kvalitéts key-bak från USA med 
kevlarvire. Spinnerfunktion samt 
har en låsning som hindrar viren 
att åka ut vid användning av 
många nycklar. Kraftigt clipsfäste. 
Levereras i styckvis i blisterpack. 

Längd: 70 mm
Bredd: 58 mm

Art nr. S48

3/1
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Regelbunden serviceinkallelse på 
maskiner så dom håller sig fräscha 
och fina i många år  
- Det ger mycket lägre totalkostnad.

Beprövade maskiner, mest sålda i 
Skandinavien, under lång tid  
- Gör att du kan känna dig säker 
under lång tid med ditt köp.Alla specialinstrument som Silca  

använder har vi köpt in, och flera 
andra har vi fått tillverkat själva  
- Gör jobbet snabbare och effektivare.

4 Fabriksdiplomerade tekniker till 
din tjänst - Gör att du alltid kan prata 
med någon som verkligen kan  
- Betyder att det finns kompetent 
och utbildat folk här både på semes-
ter, julledighet och vid vård av barn.

Stort komplett reservdelslager värt 
miljoner - Gör att vi kan ta delar 
direkt från hyllan och reparera en 
maskin och inte behöver invänta 
delar från Italien.

Vi har 20 specialtillverkade ”Black boxar” 
för transport av nyckelmaskiner 
- Betyder att din maskin reser tryggt 
med vår lösning när den skall på 
service.

Vi har 24 hyrmaskiner som du kan 
hyra om din maskin skall på service 
- Betyder att du aldrig behöver vara 
utan maskin.

Alla Silcas kataloger sänder vi ut 
GRATIS och AUTOMATISKT till ALLA 
- Betyder att du alltid har de senaste 
katalogerna med fräsch information.

6 Personer på telefonsupport 
- Hjälper dig när du har frågor eller 
problem.

Du får regelbundet en tidning med 
nyheter , produktfakta och tekniska 
tips, Keyway News från oss  
- Betyder att du alltid är up-to-date 
med vad som sker.

Hjälpprogram för att finna nycklar, 
både stand alone och på WEB  
- Hjälpen är aldrig långt borta om 
man jobbar med SILCA.

Vi jagar alltid de bästa tänkbara 
varorna, aldrig minsta möjliga pris  
- Betyder att om du köper härifrån får 
du minimalt med problem och strul.

Stabil återförsäljare, Prodib har  
haft samma ägare / ledare i 30 år  
- Betyder stabilitet och ett  
långsiktigt ansvar för dig.

Flest möjliga adapters till 
nyckelmaskiner för alla 
tänkbara nycklar - Gör att 
maskiner är flexibla och 
kan användas till mycket.

Du får en minitidning i sändning-
arna, Keyway Mini, så fort vi fått 
nyheter - Betyder att du vet vad 
som sker på veckobasis.

En riktig och välutrustad Serviceverk-
stad speciellt anpassad att göra jobben 
snabbt och rätt enligt TOYOTAmetoden 
- Gör att vi reparerar snabbare än andra 
och på så sätt blir det billigare.

VARFÖR VÄLJA SILCA   FÖRST SOM SIST?
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Våra maskiner används av alla 
låstillverkare  , ASSA , KABA , EVVA , 
DORMA , TRIO VING , RUKO  
- Du kan känna dig trygg.

Silca är världens största tillverkare 
för KRB med megaresurser för utvek-
ling av både mjukvara och hårdvara 
- Betyder att stor möda läggs ner på 
att göra rätt från början.

Silca maskiner har nu 2 års garanti 
- Betyder extra trygghet.

Prodib har det största och mest 
kompletta lager och sortiment av 
nyckelämnen - Betyder att du kan få 
i princip allt från oss, bekvämt.

6 Maskinkunniga säljare som besöker 
dig regelbundet - betyder att du kan 
få hjälp, tips , ställa frågor många 
gånger om året på plats hos dig.

Vi har egen Coinmaskin för att prägla 
ämnen med ditt namn  
- Betyder att vi kan göra det fort och 
i mindre volymer. 

Prodib håller utbildningar och Kurser 
- Betyder att du kan utbilda och 
förkovra dig, Gratis.

Vi har en 400 m² permanent Utställ-
ning där du kan känna och se på allt 
vi säljer - Betyder att du kan komma 
och titta och prova innan du köper 
något från oss, extra tryggt.

Uppgradering på skiva eller direkt på 
WEB, välj själv - Gör att du kan vara upp-
daterad var dag, var vecka, hela året.

Vi har 6 Servicebilar  
- Betyder att vi kan erbjuda service 
på plats hos dig om det är extremt  
bråttom.

Vi har 5 Showbussar  
- Innebär att du kan se och känna på 
nya saker på en plats nära dig.

Uppdateringar på program som 
verkligen fungerar och kommer 
regelbundet som utlovat  
- Gör att du verkligen har det senaste.

Vi håller Öppet Hus en gång om 
året - Då visar vi ”live” alla nyheter 
och andra produkter, håller kurser 
och bjuder på festligheter under 
avslappnade former.

Vi har en 1000 sidig megakatalog 
P-5000 över alla våra produkter med 
tydliga faktarutor - Betyder att du i 
lung och ro kan titta och hitta rätt 
produkt för dig.

Speciellt mät och elektronikrum med 
kostsamma mätmaskiner, där bara 
dom mest delikata arbetena utföres 
- Gör att vi kan mäta rätt och precist.

Speciellt maskinrum där vi kan svarva, 
fräsa, svetsa, slipa och tillverka vad som 
helst - Betyder att vi har stor flexibillitet 
och inte behöver vänta på att någon  
annan skall göra saker åt oss.

VARFÖR VÄLJA SILCA   FÖRST SOM SIST?

2-års 
garanti
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Verktyg för låsproffs

Fler verktyg från HUVAB hittar 
du i PRODIBS webbshop: 

www.prodib.se

1125
Fixtursats för ASSA Twin

Komplett sats med verktyg för att lägga 
cylindrar. Innehåller slagdon, cylinder-
hållare och underläggsplatta.

  

Art.nr:1123
Slagdon

Don, standard för ASSA 700.

Huvab

1128
Slagdon för ASSA TWIN

Borrmall för smalprofillås typ ASSA 
13787 samt nyare modeller.

Art.nr: 1223
Slagdon

Don, långa ben. För ASSA 700.

 
 

1228 
Slagdon för ASSA TWIN

Don, långa ben. För ASSA 700.

1/1
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7 Silver 7 SEVEN 

40- kroks ställ 
inkl. toppskylt

12- kroks ställ
inkl. toppskylt

Ordning & reda
Snygg toppskylt ingår
4 st olika storlekar 
12, 24, 40 & 48 kroks
Snyggt, mycket säljande

48- kroks ställ
inkl. toppskylt

Hänglås

Art.nr TC 20
Bredd 20 mm
Bygelhöjd 11 mm
Bygeltjocklek 3,2 mm

Pris netto

Art.nr TC 25
Bredd 25 mm
Bygelhöjd 12 mm
Bygeltjocklek 4,5 mm

Pris netto

Art.nr TC 32
Bredd 32 mm
Bygelhöjd 17 mm
Bygeltjocklek 5,4 mm

Pris netto

Art.nr TC 38
Bredd 38 mm
Bygelhöjd 18,5 mm
Bygeltjocklek 6 mm

Pris netto

Fler TRI-CIRCLE lås hittar du på www prodib.se

Keyway news #3 juni 2013

Tri-Circle 20 mm Tri-Circle 25 mm

Tri-Circle 32 mm Tri-Circle 38 mm

1/4
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T-SHIRT 
Art.nr: 0101
2-färgad t-shirt med 
dubbelstripe längs axel, 
mudd och ärmslut. 

Finns i storlekarna:
S, M, L, XL, XXL.

SERVICEBYXA
Art.nr: BYXA 
Svart arbertsbyxa i slitstarkt 
material. Benficka med 3 st penn-
fickor, telefonficka samt benficka 
med lock och tumstocksficka. Två 
insticksfickor samt hållare för 
passerkort. 

Finns i storlekarna:
C46-C60, C146-C156, D96-D116.

KEPS
Art.nr: 99-292
Keps med det rätta stuket! 

ONE SIZE.

23

ID10AC40AS NYCKELBRICKA 

Stor och kraftig nyckelbricka anpassad för motell, vandrarhem 
etc. med tydlig skrivyta. Burk med 40 st. sorterade färger.

ID25PDL BAGAGETAG Inkl. lås 

Blisterförpackade bagagetaggar för uppmärkning av resväskor 
etc. Med stor och tydlig skrivyta. Ett litet kombinationshänglås 
medföljer. sorterade färger.

Brick storlek 95 x 56 mm
Skrivyta 70 x 45 mm
Antal 40 st
Färg Sorterade

Brick storlek 140 x 50 mm
Skrivyta 45 x 65 mm
Antal 2 st
Färg Sorterade

1/1
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Kvalitetsverktyg från England
Fräsjigg för att fräsa ut för stolpen & kistan vid låsmontering. 
Fräsarna är gängade och du skruvar fast dem på skaftet.  
Ställbar i sidled.

Art.nr: JIG-2

Mycket lätt att använda!

Inkl. 3 st fräsar 19, 22 & 25 mm

3/1
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Silca Electronic Key 
Catalogue finns online!
Varje dag , för dig att upptäcka!

EKC ONLINE EDITION
- Tillgänglig dygnet runt

- Gratis uppdatering

- Uppdateras hela tiden

- Användarvänlig

- 8 olika menyer att söka ämnen

- Ny avancerad sökfunktion

- Ny“Print Catalogue” funktion (skriv ut dina  
  sökresultat till en egen personlig katalog)

- Möjlighet att skriva ut nyckelinformation

- Möjlighet att lägga till personlig information,   
   krokposition, pris, mm

- Online hjälp

- Och mycket mycket mer…

8 OLIKA SÖKFUNKTIONER

1 8765432

SÖK PÅ NYCKELMÅTT

ALL NYCKELINFORMATION 
FINNS TILLGÄNGLIG

SKRIV UT NYCKELBILD I SKALA 1:1

VÄLJ MELLAN 7 OLIKA SPRÅK

Online
EKC WEB

Web
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Art.nr: PRO0124
Stålringar 35mm 
5-pack.

Art.nr: PRO0001
Karbinhake med 
21 mm stålring.

Art.nr: PRO0017
Snabbkoppling i metall 
med 22 mm stålring.

	-	Se	hela	sortimentet	på	www.prodib.se

	 	 	 Heltäckande	Butikslösning	från	PRODIB	AB

39Keyway news #3 juni 2013

Art.nr: PRO0065
Mässingshänglås 
Egret 20 mm.

Art.nr: PRO0090
Hänglåshasp 2,5”.

Art.nr: PRO0164
Graverbara hotellnyckel-
hållare i aluminium.

2/1
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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 och enkel att använda.

Prodib AB - återförsäljare av Italienska Cielle

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

3/1

Gravera - vad du vill!
Nycklar, hänglås, ovalcylindrar, 
runda cylindrar, europacylindrar, 
plastbrickor, skyltar. Ja möjlighe-
terna är många som synes!

Program på svenska
Tillhörande program är naturligtvis 
på svenska programmet hanterar 
2 fasta koder, löpnummer 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!
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Security Tech Germany

Wire Cobra 10 m 10/1000
Plastad wire från Abus. Lämplig för t ex. Släpkärror, båtar och trädgårdsmöbler.

10/500
5 m

10/200
2 m

12/120
1,2 m
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HÄNDER PÅ PRODIB

DET SKALL VARA LITE 
STIL OCH FINESS...

I perioder är det lite lugnare 
på jobbet, då underhåller och 
putsar på själva stället för att ha 
det i toppskick.

Här har Keyways kamera fångat 
PER när han målar upp last-
ramperna på kajen så att dom 
skiner som solen.

Bra att utnyttja tid som annars 
bara skulle runnit bort till ingen 
nytta och glädje.

VI GÖR OSS REDO 
FÖR ÄNNU EN 
BUSSTOUR
Per har noggrant polerat Stor-
bussen inför årets rundtur.

MER OM BUSSTOUREN I NÄSTA 
NUMMER!

VI HAR HAFT BESÖK!
Vi har en strid ström av besökare , 
här har KEYWAYS kamera fångat vårt 
duktiga team i Norge som är anställda 
på Trio Ving.

Under 2 dagar avhandlades div spörs-
mål och planer gjordes för resten av 
året.



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  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

NYHET!
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Klass 2 med hölje 1,05 m
Artnr: 09721
Kvalitetskätting från BEMA, klass 2 i slitstarkt 
nylonhölje. Levereras styckvis. SSF/SBSC godkänd.

�

Oklassad med hölje, 1,5 m
Artnr: 09722
Kvalitetskätting från BEMA, oklassad  i slitstarkt 
nylonhölje med löpögla. Levereras styckvis. 

Klass 2 med hölje 2,5 m med löpögla
Artnr: 09723
Kvalitetskätting från BEMA, klass 2 i slitstarkt 
nylonhölje med löpögla. Levereras styckvis. 
SSF/SBSC godkänd.

Klass 3 med hölje 2,5 m löpögla
Artnr: 09744
Kvalitetskätting från BEMA, klass 3 i slitstarkt 
nylonhölje med löpögla. Levereras styckvis. 
SSF/SBSC godkänd.

Klass 3 med hölje 1,05 m
Artnr: 16631
Kvalitetskätting från BEMA, klass 3 i slitstarkt 
nylonhölje. Levereras styckvis. SSF/SBSC godkänd.

Klass 3 med hölje 1,5 m löpögla
Artnr: 09745
Kvalitetskätting från BEMA, klass 3 i slitstarkt 
nylonhölje med löpögla. Levereras styckvis. 
SSF/SBSC godkänd.

1/1
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Kraftigt nyckelskåp i metall. Färdigborrade hål, 
skruvar medföljer samt nyckelbrickor i olika färger. 
Levereras styckvis med 2 st nycklar.

Art nr:  KB-15
Bredd: 150 mm
Höjd: 200 mm
Djup: 80 mm
Antal krokar: 15 st

Art nr:  KB-20
Bredd: 180 mm
Höjd: 250 mm
Djup: 80 mm
Antal krokar: 20 st

Art nr:  KB-40
Bredd: 180 mm
Höjd: 250 mm
Djup: 80 mm
Antal krokar: 40 st

Art nr:  KB-50
Bredd: 230 mm
Höjd: 300 mm
Djup: 90 mm
Antal krokar: 50 st

Nyckelskåp

3/1

- Marknadens bästa maskiner



46 Keyway news #3 maj 201146 Keyway news #3 maj 201146 Keyway news #3 maj 2011

Art.nr: PTY 25 A-Ö
Stämpelsats i stål för märkning av 
t.ex nycklar. Storlek 2.5 mm.

Stämpelsats

46 Keyway news #3 juni 2013
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EGRET
MADE IN SHANGHAI. CHINA

EGRET
MADE IN

CHINApriserna är exkl. moms

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   Pris

163-30L   30 mm

Mässinghänglås med lång bygel

164-40L   40 mm 

165-50L   50 mm 

 Artnr       Storlek   Pris

3/1
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7 Silver 7 SEVEN 

40- kroks ställ 
inkl. toppskylt

12- kroks ställ
inkl. toppskylt

Ordning & reda
Snygg toppskylt ingår
4 st olika storlekar 
12, 24, 40 & 48 kroks
Snyggt, mycket säljande

48- kroks ställ
inkl. toppskylt

Fler TRI-CIRCLE lås hittar du på www prodib.se

47 Keyway news #3 juni 2013

Fler TRI-CIRCLE lås hittar du på www prodib.se

Hänglås

2/1

Art.nr TC 20
Bredd 20 mm
Bygelhöjd 11 mm
Bygeltjocklek 3,2 mm

Pris netto

Art.nr TC 25
Bredd 25 mm
Bygelhöjd 12 mm
Bygeltjocklek 4,5 mm

Pris netto

Art.nr TC 32
Bredd 32 mm
Bygelhöjd 17 mm
Bygeltjocklek 5,4 mm

Pris netto

Art.nr TC 38
Bredd 38 mm
Bygelhöjd 18,5 mm
Bygeltjocklek 6 mm

Pris netto

Tri-Circle 20 mm Tri-Circle 25 mm

Tri-Circle 32 mm Tri-Circle 38 mm
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Security Tech Germany

MC-lås 68 victory
- En säker lösning för transportbilen

MC-Lås 68 Victory Helbult
68YE / BL VOLL

Skivbromslås 
14 mm bult
X-Plus cylinder
Svart eller gul

Godkänt av SSF
Rek.Utpris
Exkl. 788 kr
Inkl.  985 kr

MC-Lås 68 Victory Halvbult
68YE / BL HALB

Skivbromslås 
14 mm bult

X-Plus cylinder
Svart eller gul

Godkänt av SSF
Rek.Utpris

Exkl. 788 kr
Inkl. 985 kr
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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® 

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

245 mm

80
 m

m

245 mm

16
0 

m
m
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Art.nr: STÄLL 96
Snyggt och praktiskt snurrställ med 
plats för 96 st krokar.
(Ämnen ingår ej.) 

Nyckelställ
3/1
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Artkey

ASS 52R-329 Sun/moon

ASS 52R-335 Ny Pirat

ASS 52R-334 Racing

ASS 52R-295 Blixt

ASS 52R-332 Fairy Star

ASS 52R-331 Fairy Moon

ASS 52R-330 Fairy 

ASS 52R-319 Spelkort

ASS 52R-318 Pirat & 

ASS 52R-321 Lejon

ASS 52R-323 Svärd

ASS 52R-333 Elgitarr

ASS 52R-292 Pink Dog

ASS 52R-C01 Ekorre

ASS 52R-C02 Gris

ASS 52R-C03 Kattunge

ASS 52R-C04 Kyckling

ASS 52R-C05 Sälunge

ASS 52R-C06 Hundvalp

ASS 52R-C07 Isbjörn

ASS 52R-C08 Apa

ASS 52R-294 Ballong Ko

Fler Artkeys hittar du på www.prodib.se

ASS 52R-S2 Bart cupid

ASS 52R-S3 Homer TV

ASS 52R-S4 Maggie

ASS 52R-S6 Bart skate

ASS 52R-S7 Homer

4/1
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Art.nr: STÄLL 32
Snyggt och praktiskt ställ med 

plats för 32 st  krokar
(Ämnen ingår ej)

Nyckelställ
3/1
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Artkey

ASS 52R-S9 Krusty

ASS 52R-S10 Marge

ASS 52R-S18 Liza

ASS 52R-S8 Maggie bowling

ASS 52R-S3 Homer TV

ASS 52R-S4 Maggie

ASS 52R-S6 Bart skate

ASS 52R-S7 Homer

ASS 52R-S18 Liza

ASS 52R-185 Pirat

ASS 52R-184 Flame

ASS 52R-194 Älg

ASS 52R-122 Hjärta

ASS 52R-290 Färjestad

ASS 52R-247 Syrianska

ASS 52R-163 Malmö

ASS 52RV3HI Hammarby

ASS 52R-157 Göteborg

ASS 52RV3AI AIK

ASS 52R-188 Leksand

ASS 52R-205 Djurgården

ASS 52R-195 Modo

ASS 52R-253 Mora

ASS 52R-266 Södertälje SSK

ASS 52R-289 Luleå

ASS 52R-207 Brynäs

ASS 52R-340 Timrå

Fler Artkeys hittar du på www.prodib.se

4/1
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Fräsar till nyckelmaskiner

Unocode U01W Nippon
Art.nr: D705933NI

Yttermått: Ø 60.4 mm
Tjocklek: 5,25 mm
Hålmått: Ø 9.52 mm

Nippon 80X1.25 Std
Art.nr: 80X1.25NSU

Yttermått: Ø 80 mm
Tjocklek: 1.25 mm
Hålmått: Ø 22 mm

2/1

Nippon
Art.nr: D700875NI

Yttermått: Ø 80 mm
Tjocklek: 5 mm
Hålmått: Ø 16 mm



53Keyway news #3 maj 2011 53Keyway news #3 maj 2011 53Keyway news #3 maj 2011 53Keyway news #3 maj 2011 53Keyway news #1 januari 2012 53Keyway news #3 maj 2011

ID25PL BAGAGETAG 

Bagagemärkning för resväskor. Med stor och tydlig skrivyta. 
Ett litet kombinationshänglås medföljer.

Brick storlek 140 x 50 mm
Skrivyta 45 x 65 mm
Antal 2 st
Färg Sorterade

1/1

Begagnat

Maskintyp:
Topfräsmaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad och genomgången. 
Kalibrerad. Nytt filter. Ny back. 
Ny Kåpa
Pris: 75.000 ex.moms

SILCA QUATTROCODE

Maskintyp:
Toppfräsmaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad och genomgången. 
Kalibrerad. 

Pris: 85.000 ex.moms

SILCA QUATTROCODE

Maskintyp:
Cylindermaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad och genomgången. 
Kalibrerad. 

Pris: 29 .000 ex.moms

UNOCODE CLASSIC

Maskintyp:
Profilavläsningsmaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad och genomgången. 
Kalibrerad.

Pris: 7.000 ex.moms

SILCA LECTOR

Maskintyp:
Cylindermaskin -1996

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad och genomgången. 
Kalibrerad. 

Pris: 24.000 ex.moms

UNOCODE CLASSIC

Se mer maskiner på www.prodib.se

Maskintyp:
Cylindermaskin -1991

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad och genomgången. 
Kalibrerad. Ny fräs.

Pris: 9.900 ex.moms

SILCA POKER PLUS
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Saturnus

Hasplås

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

2/1

Art.Nr: 2625
Längd: 65 mm
Bredd: 32 mm

Art.Nr: 2630
Längd: 80 mm
Bredd: 32 mm

Art.Nr: 2640
Längd: 105 mm

Bredd: 40 mm

Art.Nr: 2645
Längd: 120 mm

Bredd: 40 mm

54 Keyway news #3 maj 2011

Saturnus
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2/1

Kombinationshänglås 145/40C 

40 mm kombinations hänglås i 
massiv aluminium från ABUS. 

Inställbar personlig kod. 

Levereras i blisterförpackning.
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Hasplås
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Security Tech Germany

Wire Cobra 10 m 10/1000
Plastad wire från Abus. Lämplig för t ex. Släpkärror, båtar och trädgårdsmöbler.

10/500
5 m

10/200
2 m

12/120
1,2 m



OPTIKA LIGHT
Problem att hitta krångliga nycklar? sluta 
oroa dig. Låt Optika light hjälpa dig. Optika 
light är en ny, lite enklare maskin än före-
gångaren Optika. Optika light fungerar helt 
utan dator, läser ”sågtandade” cylindernyck-
lar, laserskurna bilnycklar, vissa KABA nyck-
lar och tillhållarnycklar. Det tar bara några 
sekunder. Stoppa in nyckeln i maskinen och 
följ instruktionerna i displayen. 
Några knapptryckningar och du får flera 
alternativ att välja på. 

Enkel, snabb och med ett oemotståndligt 
pris. Sluta slösa bort din dyrbara tid med att 
leta efter nycklar. Köp Optika light.

Vill du veta mer om Optica Light hör av dig till 
din säljare eller ring in till oss på kontoret så 
hjälper vi dig. 016-16 80 00

För mer information om maskinen och priser, gå in 
på www.prodib.se eller ring på 016-16 80 00
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- Vi har de ämnen du behöver!
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RED REKORD AY

Art. nr: D700875ZR
Fräs 80 x 5 x 16 mm

Art. nr: D701267ZB
Stålkrats Ø 80 mm

Art. nr: D701840ZB
Krats Kolfiber Ø 80 mm

Vanliga Slitdelar:

Varför inte satsa på denna halv-
automatiska nyckelmaskin i 
proffsklassen. Fräser cylinder 
och bilämnen, utrustad med 
fyrsidiga backar, ergonomisk 
design och dessutom 
säkerhetspärr på vaggan.

1/1

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



 - Se hela sortimentet på www.prodib.se

Heltäckande Butikslösning från PRODIB AB

1/1

Flytande 
nyckelhållare i kork. 

Art.nr: 
PRO0131 - rund
PRO0132 - vinkork
PRO0133 - avlång platt
PRO0134 - rund platt
PRO0135 - champagne
PRO0136 - päron
PRO0137 - båt
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SILCA EASY
Enkel toppfräsmaskin av god kvalitet. 
Maskinen är en basmaskin med dom 
mest nödvändiga funktionerna för att 
kunna kopiera toppfrästa och 
sidewinder nycklar. CE godkänd.

1/1

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

NYHET!
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Security Tech Germany

ConLock Granit 215/100-70
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 3/1

Den senaste kryptotekniken i en liten 
maskin! Läser av och kopiera följande 
typer av transponders, stand alone:
 Philips Crypto ID40-45, Crypto II ID46, 
Texas Crypto ID4D, Temic, Philips och 
megamos m.m.

Teknisk information

Mått

Vikt

Bredd 245 mm 
Djup 245 mm 
Höjd 80 mm

0,6 kg

För mer info gå in på www.prodib.se

Lås & Sikring 

LÅS & SIKRING I STEINKJER INVESTERER I NYE MASKINER.

Når Lås & Sikring i Steinkjer hadde behov for nye maskiner, så falt valget på 2 nye maskiner i 
fra Silca, Eta graveringsmaskin og den nye Unocode 199.

To gode valg mener vi på Silca!

Fra venstre ser vi Geir, Frank og Rolf Ole.
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Antall: Artikkelnr.: Beskrivelse:  Antall: Artikkelnr.: Beskrivelse: 
  TO510TR4SN1 TR4 emne Bart  Angel    TO510TR4SN10 TR4 emne Apu Kwik-E-Mart 
  TO510TR4SN2 TR4 emne Bart Yeah    TO510TR4SN11 TR4 emne Homer Work 
  TO510TR4SN3 TR4 emne Maggie Dummy    TO510TR4SN12 TR4 emne Mr. Burns 
  TO510TR4SN4 TR4 emne Maggie Star    TO510TR4SN13 TR4 emne Homer Guitar 
  TO510TR4SN5 TR4 emne Bart Tongue    TO510TR4SN14 TR4 emne Chief Wiggum 
  TO510TR4SN6 TR4 emne Maggie Bear    TO510TR4SN15 TR4 emne Apu Come Again 
  TO510TR4SN7 TR4 emne Marge Niceness    TO510TR4SN16 TR4 emne Barney Brahrp 
  TO510TR4SN8 TR4 emne Edna Lesson    TO510TR4SN17 TR4 emne Lisa Flowers 
  TO510TR4SN9 TR4 emne Krusty Showtime    TO510TR4SN18 TR4 emne Lisa Sax 

Pris kr. 19,60 netto eks.mva. 

Markedsføres av TrioVing. A.S. 
Tlf: 69 24 52 00  Faks: 69 24 52 97 Mail: ordrekontor@trioving.no 63Keyway news #3 juni 2013

ARTKEYS!
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AVS:
Prodib AB
Box 34
631 02 Eskilstuna
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