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Hej !
Här kommer Keyway Nr 111!

Cebastian, vår unga redaktör överträffar sig 
själv för varje nummer, tidningen blir bättre 
och bättre.

Aldrig hade jag nog trott att tidningen 
skulle bli så långlivad när jag startade 
den, men ett år har lagts till ett annat och 
fortsatt har vi mycket att informera om.

Att löpande information är viktigt och 
uppskattat det har vi fått klart för oss 
från vår senaste NKI (Nöjd kund index) 
undersökning. (mer om den på sid 26)

Några har till och med tyckt att vi har för 
mycket information, och så kan det nog 
kännas ibland om inte informationen 
träffar just mig, men vad man då måste 
tänka på är att informationen skall ut till så 
många olika kunder, det kan gälla storlek, 
geografiskt och inriktning. Någon jobbar 
jättemycket med de nya bilnycklarna, 
medans någon annan kanske inte jobbar 
alls med det. Någon vill ha mer information 
om UNOCODE maskinen, medans någon 
annan inte har en UNOCODE.

Det är svårt att träffa precis rätt med 
information. Några har tyckt att vi skall sluta 
med pappersinformation och bara sända 
på mail, men vi vet att 500 av våra kunder 
inte har mail på företaget.

Jag vill att våra kunder, av alla sorter skall 
vara så väl informerade om oss och våra 
produkter som det bara går, så därför 
tillämpar vi alla sätt som står oss till buds för 
att så skall vara.

På sidan 6 hittar du en ny maskin från oss, 
det är EASY, en lite enklare, billigare maskin 
för sidoskurna nycklar.

På sidan 26 finner du information och 
resultat från vår NKI undersökning som 
gav oss mycket beröm men också bra 
information om vad vi skall förbättra , det 
blir liksom en ”karta” för vad vi skall göra 
och vad vi skall gå.

Undersökningen visar att dom flesta var 
nöjda och att vi gör någorlunda rätt saker, 
men vi kan bli bättre och det skall vi jobba 
på.

Jag är ju en sån där jobbig typ som aldrig är 
nöjd och bara vill vidare och göra bättre, jag 
vet inte varför, jag bara är sån, och har alltid 
varit och jag har förstått att det kan vara 
påfrestande för den närmsta omgivningen, 
så jag tackar personalen för att dom står ut 
med det och med mig.

Några har frågat mig vad jag vill med 
Prodib, och mitt svar är att jag vill att Prodib 
skall vara ett mästerskapsföretag, fullt 
av perfektion och att alltid leverera över 
förväntan, var mänskliga och justa och 
ett stabilt och säkert ställe att handla på, i 
går, idag, i morgon. Vi skall stå upp för våra 
kärnvärden som vi gjort i 30 år och man 
skall alltid veta vad man får och kan förvänta 
sig när man handlar med oss.

Det är så jag själv vill ha det när jag handlar 
med någon, så det är inte så svårt.

Vi har sålt vår andra PROTECH maskin, (se sid 
58, den stora helautomatiska) och den här 
gången är det Norge som skall få leverans i 
Mars, jag skall berätta mer när vi installerat 
den. Den första vi sålde till Lottie & Tomas i 
Helsingborg har fungerat helt utan problem 
sedan start. Kan en sådan här maskin vara 
något för dig?, tveka inte att prata med våra 
säljare och få en demostration här hos oss.

Just nu är vi i färd med att korrekturläsa vår 
nya katalog  P-6000 som kommer under 
våren.

Det har varit ett väldigt stort jobb för vi 
hade allt material i flera olika databaser, och 
nu har vi lagt samman allt i en gemensam 
databas i vårt affärssystem, säkert har vi lagt 
ner 2000 mantimmar, men nu är vi snart 
klara och då blir det mycket bättre.

Mats och Tina har burit det tyngsta lasset 
och skall ha all cred för ett superjobb. På 
normalt Prodib maner så är det ett arbete 
som utförts parallellt med det vanliga 
jobbet.

Jag tror det kommer att bli väldigt bra och 
bli ett instrument som du kan ha nytta av.
Bra är också att databasen är gemensam 
med vår hemsida/E-handel, som uppdateras 
i realtid, så har en produkt ändrat pris, 
specifikation eller något annat så blir det 
gjort automatiskt så du kan alltid se rätt pris 
och spec.

Ja det här var allt för den här gången, 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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�

Håkan Låssmeden i Boden
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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

Låscity

NYA MASKINER TILL 
FRÖJDS MOTOR 

Med sin nya Silca Viper och MVP Pro på 
företaget hoppas vi att Fröjds Motor blir 
nöjda med sitt köp.

LÅSSMEDEN I BODEN KÖPER MVP PRO

Norrlands första MVP Pro!
Jonas var till Låssmeden i Boden och visade dem deras MVP Pro.
Med en MVP Pro har man ytterligare ett verktyg för att hjälpa kunden med nycklar
utöver att kopiera en transpondernyckel, och man har nu även möjlighet att programmera
fjärrkontroller till dörrlåsen!

Mattias  på Fröjds Motor

prodibkundköp

LÅSCITY KÖPER OPTIKA

Om du har tröttnat på att spendera timmar 
på att leta nycklar i kataloger har du svaret 
här: Optika från Silca. Med Optika hittar du 
ett passande Silcaämne till din kunds nyckel 
på bara ett par sekunder. Spar tid du med!  
Gör som Låscity, köp Optika!

32.651kr
+ KIT MH



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 �Keyway news #2 april 2013

KUNGSGATANS SKOMAKERI 
KÖPER OPTIKA LIGHT

En Optika Light har installerats hos Murat 
på Kungsgatan Skomakeri i Växjö. Optika 
Light gör sig ju riktigt bra så här alldeles i 
närheten av kunddisken, och helt  obero-
ende av närhet till en dator. 

OPTIKA & BRAVO W-MAX 
TILL ÖSTERÅKERS LÅS OCH 
LARM

Vi gratulerar Österåkers Lås & Larm till ett bra 
köp och hoppas att det blir många nycklar 
gjorda på dessa maskiner. 

Murat Kungsgatans skomakeri

SILCA OEM CLIENT TILL LÅSMEKANISKA I PITEÅ

Jonas var upp till Norrland och installerade Silca OEM Client hos Låsmekaniska i Piteå.
Det är nu möjligt för dem att göra ASSA dp i sin låsverkstad. De köpte även en back för att 
göra sidkod för d12 i sin Triax, vilket ytterligare underlättar för dem.

prodibkundköp

Jonas & Camilla Låsmekaniska i Piteå

Pär Österåkers Lås & Larm

57.041 kr
exkl. moms
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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!

16.320 kr
exkl. moms



Vi säljer marknadens bästa maskiner!
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D911868ZB
Bredd 400
Djup 520 mm 
Höjd 400 mm

22,5 kg

RED REKORD d-121/1
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Halvautomatisk nyckelmaskin som fräser 
cylinder och bilämnen, utrustad med 
fyrsidiga backar, ergonomisk design och 
dessutom säkerhetsspärr på vaggan.
Levereras med specialback för d-12.

Teknisk information

Fräs
Mått

Vikt

D700875ZB
Bredd 330 mm 
Djup 430 mm 
Höjd 270 mm

19 kg

För mer info gå in på www.prodib.se

22.454 kr
exkl. moms



- Vi har ämnena du behöver

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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www.prodib.se27.084 kr
exkl. moms



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

●
●
● 
●
●
●
●
●
●
●

�Keyway news #2 april 2013
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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�.16
Stämjärn 16 mm

Art nr: 12�.20
Stämjärn 20 mm

Art nr: 12�.2�
Stämjärn 25 mm

Vi har det du behöver:

Ämnen 
Låsprodukter

Nyckelmaskiner
Nyckeltillbehör

Reservdelar
Låssmedsverktyg

Billåsprodukter
Ställ & inredning

Kataloger
Kläder
m.m.

10 Keyway news #2 april 2013

81 kr
exkl. moms

93 kr
exkl. moms

93 kr
exkl. moms

105 kr
exkl. moms

105 kr
exkl. moms
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Spara tid och pengar med denna ma-
nuella nyckelmaskin! Klarar de flesta 
cylinder och bilnycklar. Utrustad med 
fyrsidiga backar. Tar liten plats. Lättare 
kan det inte bli!

Teknisk information

Fräs
Mått

Vikt

D911868ZB
Bredd 370 mm
Djup 210 mm
Höjd 250 mm

14 kg

För mer info gå in på www.prodib.se

DELTA 20001/1

11Keyway news #2 april 2013

Vi säljer marknadens bästa maskiner!

10.848 kr
exkl. moms



Silca Unocode 399 EVO
Cylindermaskin

Unocode 399 EVO
Om jag vore låssmed skulle 
jag efterfråga följande:

•   Driftsäker, vi har sålt över 600 st   
    Unocode. 

•   Maskinen är snabb och lätt- 
    arbetad vid backbyten mm.

•   Största databasen av koder och  
    kort, det du vill göra finns där.

•   Tredje generationen av Unocode     
    (Den första kom 1988) Det, förfi  
    nadmed den senaste tekniken och  
    därför finns inga barnsjukdomar.

•   Silca är snabba och har stora  
    resurser för maskin och mjukvara,  
    kommer det en ny nyckel så  
    kommer den snabbt till våra  
    maskiner.

•   Är olyckan framme eller om ni valt  
    årsservice på maskinen så finns 
det en fullutrustad serviceverkstad 
med 5 ptekniker till förfogande. 

•   Mycket tillbehör för alla typer av  
    nycklar. (Roterande back, magasin,  
    mm)

•   Programvaran enkel att använda     
     och gör så ni kan jobba ihop med   
     Marker och Optika.

•   Om ni vill ha uppdatering så finns  
    den i två versioner, via internet  
    eller skiva. Om ni har via skiva   
    kommer den alltid tre gånger per   
    år.  Med internetversionen kan du  
    uppdatera när du vill. För 329 kr i  
    månaden håller du maskinen i trim   
    med alla programnyheter och har   
    alla senaste koder och nyckelupp- 
    gifter.
 
•   Om du gillar touch är programmet  
    förberett för det och du behöver  
    bara köpa en touchskärm  
    (ca: 2 000kr)
 
•   Våra maskiner drivs med en extern  
    dator för att ni lätt ska kunna  
    uppdatera om det behövs så inte  
    maskinen blir omodern efter  
    några  år.
 

Varför ska jag köpa en Unocode 399 Evo?

1/1

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

12 Keyway news #2 april 2013
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Security Tech Germany

Security Tech Germany

Resehänglås

Art.Nr: 147TSA/30
USA resehänglås med kombination

Art.Nr: 148TSA/30
USA resehänglås med vire

Ett enkelt kombinationslås som säkerställer att ditt bagage är låst. 
Låset visar om det har öppnats med en TSA-nyckel. Om ditt bagage 
är låst med ett vanligt lås kan flygplatspersonal klippa upp det, 
såvida de behöver inspektera ditt bagage. Om ditt bagage är låst 
med ett TSA-lås, klipps inte låset upp, utan låses på nytt så 
snart inspektionen är genomförd.

67.45 kr
exkl. moms 67.45 kr

exkl. moms
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Nytt sortiment hos 
Prodib AB from 
oktober 2012

97 sidor med 
orginalämnen och 
fjärrkontroller.

Advanced Keys katalog

�3Keyway news #3 maj 2011 �3Keyway news #3 maj 2011

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

17 kr
exkl. moms

99 kr
exkl. moms



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 #2 april 2013

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

Fräsar till nyckelmaskiner

Art.nr:
D700875NI    

Yttermått: 80 mm 
Tjocklek: 5 mm

223 kr
exkl. moms

299.70 kr
exkl. moms

356.30 kr
exkl. moms

915 kr
exkl. moms



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

16
27.084 kr

exkl. moms

6 mm

7 mm

8 mm

10 mm
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Fler AGA
produkter 

hittar du på 
www.prodib.se

2/1
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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 

Alla priser är  exklusive moms
27 kr

Alla priser är  exklusive moms
27 kr



När mätte du 
dina nycklar senast?
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Tekniska spalten

När kontrollmätte jag en nyckel 
från min nyckelfräsmaskin 
senast? Ja, det är kanske inte 
det första man tänker på när 
man har kunden på andra sidan 
disken och två kunder till i buti-
ken som väntar på sin tur. Det är 
däremot bra dels att tänka på att 
kontrollmäta nycklar från maski-
nen med jämna mellanrum, låt 
säga kanske en gång i halvåret, 
för att säkerställa att allt är som 
det ska, och dels kan det vara 
ett krav för den som är certifie-
rad efter ISO 9000 eller FR 2000. 
Därför kan Prodib erbjuda hjälp 
med provmätning med riktigt fin 
mätutrustning som är anpassad 
för ändamålet.

Nu kanske någon undrar om det 
ofta är nåt som ”inte är som det 
ska”, och det är det så klart inte, 
men det är smart att upptäcka 
slitage eller ett eventuellt acce-
lererande fel i god tid innan det 

hunnit bli kritiskt, och framför 
allt innan en slutkund hinner få 
en ny nyckel som visar sig inte 
vara optimal. Vi ska återkomma 
till detta med eventuella orsaker 
till felaktigheter lite längre fram 
i artikeln.

 Prodib har på sin serviceavdel-
ning ett särskilt mätrum där vi 
förutom diverse olika kontroll-
mätningar även arbetar med 
elektroniska arbeten som kräver 
ytterligare en nivå renare miljö 
än vår redan välstädade meka-
niska verkstad kan erbjuda. 

Mätrummet är utrustat med fle-
ra olika typer av mätinstrument 
för alla tänkbara situationer och 
mätområden. Bland annat finns 
där en MITUTOYO Profile Projec-
tor för optisk mätning av cylin-
der- respektive tillhållarnycklar, i 
både höjd- och längsled. Vidare 
finns diverse mätfixturer med 
både mekanisk och digital 
möjlighet till mätning. Om man 
önskar ett skriftligt protokoll för 
att kunna arkivera och påvisa 
spårbarhet av mätningen, t ex 
vid en revision, så kan vi så klart 
skicka protokollet för den aktu-
ella mätningen till dig. 
 

För dig som användare av din 
SILCA nyckelfräsmaskin är det 
kanske mest intressant att bara 
veta att nycklarna blir bra. Ur 
en teknikers synvinkel är det 
dock intressant att titta på vilka 
olika omständigheter som kan 
påverka slutresultatet av en ny-
fräst nyckel, och vi ska här kika 
på några av dessa faktorer.

 

Först och främst är det viktigt 
att tänka på att en väl rengjord 
nyckelfräsmaskin utgör grun-
den för att nycklarna ska bli bra. 
Oftast är toleranserna som vi 
tillåts arbeta inom när det gäller 
nycklar endast några få hund-
radelar av en millimeter. Ponera 
att vi i brådskan slarvat med att 
borsta rent i fräsbacken så att 
där finns en liten spåna, så kan 
den vara en hel tiondel om man 
har otur, och detta orsakar att 
nyckeln hamnar långt utanför 
tillåtna mått, trots att maskinen 
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Tekniska spalten

Mattias Widén
Servicetekniker

mattias.widen@prodib.se

är alldeles korrekt inställd och 
justerad.

Som med 
det mesta här i världen så 
utsätts maskiner hela tiden för 
slitage. En back nöts av alla 
nyckelämnen som passerar den 
genom dess livslängd. 

En fräs nöts hela tiden och blir 
både lite mindre vass, och tap-
par en aning i diameter. 

En sliten back kan orsaka att 
nyckelämnet inte sitter riktigt 
fast, och detta kan orsaka att 
nyckeln vibrerar onormalt vid 
fräsning. Resultatet kan bli 
ojämna, eller rent av felaktiga 
mått i delningarna samt onö-
digt slitage på fräsen. Vid en 
provmätning kan man upptäcka 
detta i ett tidigt skede.

En sliten fräs fungerar med 
sämre precision än en normal 
fräs. När fräsens tänder slutligen 
tappar skärpan så skär inte frä-
sen lika bra i nyckelns material, 
och det resulterar i att friktionen 
mellan fräs och nyckel ökar. 
Främst märker du det på att 
nyckeln blir varm när den är ny-
fräst, och den kan uppvisa fula 
grader och extra skägg från fräs-
ningen. Men även andra följder 
uppstår som inte syns direkt, t 
ex att när det går tungt att fräsa 
så ökar belastningen inte bara 
på maskinens fräsmotor, utan 
även på vaggans stegmotorer, 
vilka samtliga börjar dra mer 
ström. Detta leder till ökad vär-
meutveckling i maskinen, samt 
belastar maskinens styrkort 
med den extra effekt som mo-
torerna kräver, och i sin tur ökar 
värmeutvecklingen även på 
styrkortets komponenter. När vi 
kontrollmäter en nyckel så finns 
chansen att upptäcka att fräsen 
är sliten.

 En nyckelmätning är med andra 

ord ett billigt sätt att både 
minska risken att leverera en 
dålig nyckel till kunden, och 
samtidigt ge en uppskattad 
bild av hur din maskin mår. 

Har du frågor eller 
funderingar? Ring oss gärna 
på Prodibs serviceavdelning: 
016-168000
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För mer information om maskinen och priser, gå in 
på www.prodib.se eller ring på 016-16 80 00

QUATTROCODE

Art. nr: D709243ZB
Fräs Quattrocode W106

Art. nr: D709238ZB
Fräs Quattrocode W101

Vanliga Slitdelar:

Tungviktaren bland nyckelmaskiner när 
det gäller sidskurna bilnycklar, Kaba, 
Mul-T-Lock etc! Styrs från PC via Silca Key 
Program som innehåller koduppgifter, 
och fräsdata. Stort sortiment special-
backar finns för t.ex. Kaba Expert och 
Tubnycklar.

Art. nr: D709115ZB
Fräs Quattrocode H103

20 Keyway news #2 april 2013

301.623 kr
exkl. moms



21Keyway news #3 september 2011

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 #2 april 201393 kr
exkl. moms

39 kr

35.30 kr

30.50 kr

30.50 kr



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

354.80 kr
exkl. moms

141.60 kr
exkl. moms284.30 kr

exkl. moms
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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 #2 april 2013
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Mer från HPC hittar du i vår 
webbshop: www.prodib.se

D
yr

ks
et

2/1

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

1.249 :-

1.752 :-

624.50 :-577 :-

683 :- 547.50 :-
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Kvalitéts key-bak från USA med 
vire. Har ett kraftigt clips för bältet. 
Levereras i styckvis i blisterpack. 

Virens Längd: 1200 mm
Diameter: 52 mm
Stålring: 27 mm

Art nr. 485 B-HD

Fler modeller och storlekar 
hittar du i Prodibs webbshop

www.prodib.se

exkl. moms

Bälteshållare från Key-bak. 
Kan användas för nycklar, 
mobiltelefoner med mera. 
Fästanordning medföljer. 
Levereras styckvis blisterpackad.

Bredd: 28 mm
Längd: 52 mm

Art nr. KK2

exkl. moms

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

25Keyway news #2 april 2013

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

99:-

45:-
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Prodib sätter i focus

Tack för att du svarade på vår NKI 
(Nöjd Kund Index) undersökning och 
lämnade fina och värdefulla kommen-
tarer och tips, en del var smickrande 
och det gör ju aldrig ont , och en del 
var konstruktiv kritik på hur vi skall bli 
bättre och dom var väldigt värdefulla.
Några har lämnat tips som vi skulle 
vilja följa upp ( vi fick 461 kommenta-
rer), vi vill helt enkelt ha lite mer info 
från dig i detalj och problemet vi just 
nu sitter med är att vi inte vet vem du 
är.
Undersökningen var anonym, för att 
sända ut bilarna till de 150 första 
kommentarerna har vi bara fått en 
adresslista från MARKNADSKRAFT AB, 
dom som vi anlitat för att göra under-
sökningen åt oss.

Har du lämnat tips , snälla hör av dej, 
på mail till   benny.hansson@prodib.
se  eller mats.johansson@prodib.se 
eller ring 016-168000, det skulle vara 
värdefullt för oss.

Ingen bägare utan lite smolk.
Vi har identifierat 7 kundföretag som 
inte alls är nöjda med oss eller vad 
vi presterat, ni har svarat 1a eller 
2a  (dåligt eller mycket dåligt) när an-
dra företag svarat 94-98%   3a, 4a eller 
5a ( Bra, Mycket bra eller Superbra)
Vi är jätteintresserade av att komma i 
kontakt med er för att höra vad vi inte 
gjort bra, hur vi misslyckats och vad vi 
kan göra för att reparera skadan.
Ett olöst problem är som en sten i 
skon, det ligger där och gnager tills 
man gjort något åt det. Har vi inte 
skött oss så låt oss gemensamt ta bort 
stenen. Hör av dig till mig: 
benny.hansson@prodib.se

Nedan presenterar vi några resultat 
från undersökningen.
Tack igen & bästa Hälsningar

BENNY HANSSON

PS: Bilen är precis som TV reklamen för LENDO, den är SYMBOLIK, 
Symbolik för hur snabba vi vill vara och uppfattas

TACK!

NKI Resultat Feb 2013  
  
Vad är ditt helhetsintryck av Prodib? Bra, Mycket bra, Super bra 98%
  Vad är ditt helhetsintryck av säljaren från Prodib?  Bra , Mycket bra, Super bra 99%
  Vad är ditt helhetsintryck av serviceavdelningen på Prodib? Bra , Mycket bra, Super bra 98%
  Vad är ditt helhetsintryck av orderavdelningen på Prodib?  Bra , Mycket bra, Super bra 99%
  Vad är ditt helhetsintryck av teknisk support från Prodib?  Bra , Mycket bra, Super bra 99%
  Vad tycker du om Prodibs leveranssäkerhet?   Bra, Mycket bra, Super bra 100%
  Vad tycker du om Prodibs tillgänglighet?   Bra, Mycket bra, Super bra 94%
  Anser du att du får rätt kvalitet och service i förhållande till 
det pris du betalar för Prodibs produkter och tjänster?   Ja , Ja Absolut  95%
   Vad tycker du om den information du får från Prodib om 
företaget, produkter och tjänster, är den tillräcklig?  Bra , Mycket bra, Super bra 98%
  Kan du rekommendera Prodibs produkter och tjänster 
till andra?      Ja , Ja Absolut  98%
  
NKI Värden Buisness to Buisness 
NKI värdet är ett värde som ”väger” olika frågor, mot 
varandra och i förhållande till vikt och svarsfrekvens          NKI värde
Snitt för gjorda undersökningar via Marknadskraft,  B to B     78%
PRODIB AB         89%



OPTIKA LIGHT

2/1

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

27Keyway news #2 april 2013
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Nya produkter

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

Nu har vi fått in ett nytt 

sortiment av ID-korthållare.

Se hela sortimentet på www.prodib.se

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

Artnr. A0029F
IDKorthållare med utskjutningsfunktion för 
magnetremsa med integrerad Yoyo. Skyddar 
kort mot slitage. Kortformat CR80. Levereras 
styckvis.

Artnr. 25811-1000

14,70:-

15,40:-

36,90:-



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

29Keyway news #2 april 2013

Nya produkter

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

11.90 kr
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Artnr: FREP01

Artnr: FREP02

FREEKEY NYCKELRING
Rostfri nyckelring med öppningsbar hävarm. Finns i två utföranden, Freekey & Freekey system. 
Freekey system är en bredare ring som levereras med 3 extra ringar. Det är en finess för de som 
har många nycklar och vill organisera nycklarna i grupper. Freekey för de som bara vill ha den 
enklare nyckelringen. Levereras i kartong om 48 st (24 st av varje modell). 

Keyway news #2 april 201330 31Keyway news #3 maj 2011

31Keyway news #3 maj 2011
Det svenska alternativet

Bilöppningsverktyg
Start kit från Seka Tool med dom mest användbara verktygen.

SEKA STARTPris: 126 kr

4/1

20:-

12:-
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FREEKEY NYCKELRING

31Keyway news #3 maj 2011 31Keyway news #3 maj 2011

31Keyway news #3 maj 2011
Det svenska alternativet

Bilöppningsverktyg
Start kit från Seka Tool med dom mest användbara verktygen.

SEKA STARTPris: 126 kr

4/1
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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

2172 kr

17:-

99:-
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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?

32 Keyway news #2 april 2013
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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

33Keyway news #2 april 2013
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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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Pris: 472 kr Pris: 2.139 kr Pris: 2.629 kr

Pris: 472 kr Pris: 1.745 kr Pris: 2.198 kr

Pris: 487 kr Pris: 1.745 kr



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 #2 april 2013

Tri-Circle 20 mm Tri-Circle 25 mm

Tri-Circle 32 mm Tri-Circle 38 mm

1/4

2/1
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13.50 kr 19 kr

27.50 kr 33 kr

141.60 kr
exkl. moms 284.30 kr

exkl. moms 354.80 kr
exkl. moms



MATRIX PRO

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

Den nya Matrix Pro 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.

36 Keyway news #2 april 2013
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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

Keyway news #2 april 20132.158 kr
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Silca Electronic Key 
Catalogue finns online!
Varje dag , för dig att upptäcka!

NYA 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

38 Keyway news #2 april 2013

Web
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Heltäckande Butikslösning från PRODIB AB

2/1

Art.nr: PRO0027
Kromad kraftig kedja med 
26 mm stålring och 
karbinhake. Levereras 
styckvis blisterpackad. 

Art.nr: PRO0030
Kromad kraftig kedja med 
26 mm stålring och 
karbinhake. Levereras 
styckvis blisterpackad.

Art.nr: PRO0031
Kromad kraftig kedja med 
105 mm karbinhake. 
Levereras styckvis blister-
packad.

Art.nr: PRO0032
Kromad kraftig kedja med 
26 mm stålring och 75 
mm karbinhake. Levereras 
styckvis blisterpackad.

Art.nr: PRO0029
Kromad kraftig kedja med 
26 mm stålring och 
karbinhake. Levereras 
styckvis blisterpackad.

Art.nr: PRO0028
Guldfärgad kedja med 
24 mm stålring och 
karbinhake. Levereras 
styckvis blisterpackad.

 - Se hela sortimentet på www.prodib.se

62.60:- 23.60:-

30.10:- 37.30:- 35.40:-



Keyway news #3 maj 2011

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

5/1

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

ConLock-2
Större säkerhet för containers

ConLock-2 är ett korrisionsskyddat högsäkerhetslås 
som skyddar alla gängse transport- och lagercontai-
ners 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

41

1.879:-
exkl. moms



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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206:-150.50:-

546:-299.50:-

288.50:-179:-



- Vi har de ämnen 
du behöver!

43Keyway news #2 april 2013



FÖRSTA PROTECH 

TILL NORGE

44 Keyway news #2 april 2013

LEVERERAS I MARS MÅNAD

MER OM DETTA I NÄSTA NUMMER!
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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

2/18

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.

2/1

178:- 282:-

405:-214:-

104:-
exkl. moms

257.50:-
exkl. moms

34:-
exkl. moms
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Art.nr: PTY 25 A-Ö
Stämpelsats i stål för märkning av 
t.ex nycklar. Storlek 2.5 mm.

Stämpelsats

46 Keyway news #2 april 2013

3/1

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

1353 kr
exkl. moms

14 kr

16,50 kr

22,50 kr

31,50 kr

57 kr

92,50 kr

142,50 kr

24 kr

37 kr

63 kr
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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 #2 april 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

142 kr
exkl. moms

284 kr
exkl. moms 344.50 kr

exkl. moms

13.50 kr 19 kr

27.50 kr 33 kr



48 Keyway news #3 maj 201148 Keyway news #1 januari 2012ABUS - The good feeling of security

Security Tech Germany

Diskus Integral
- En säker lösning för transportbilen

Universal hasp integrerat med ett Diskus häng-
lås anpassat för låsning av dörrar, grindar mm. 
Idealiskt som extra lås för dubbel dörr som t 
ex. skåp- och lastbil, förråd mm. Finns i svart 
eller vitlackat hölje.

Fördelar: 
• Ett extra skydd - För säker låsning.

• Dubbla skydd - Det integrerade Diskuslåset    
   är i sig skyddat med ett solitt metallhölje   
   som gör det nära nog omöjligt att forcera.

• Öppnas med ett enkelt handgrepp.

• Diskuslåset sitter kvar i haspen även efter  
   att det öppnas, vilket gör att det inte  
   glöms eller tappas bort. Man kan enkelt  
   byta ut låset mot ett annat Diskuslås om   
   man vill.

• Kan användas på både höger- och vänster 
   öppnade dörrar.

• Material medföljer som möjliggör  
   installation på ojämna dörrhalvor, upp till  
   5 mm.

• Extremt motståndskraftigt solitt stål.

• Extra bra Korrosionsmotstånd genom för 
   zinkning och pulverlackering.

• Skydd för cylinderöppning för att förhin 
   dra att vatten och smuts tränger in i  
   cylindern.

• Rostfritt hänglås Diskus 26/70 ingår samt  
   monteringssats, borrmall och nivåreglering.

Art nr: 141/200WH - Vit
Art nr: 141/200BL - Svart

327 kr
exkl. moms
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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!

49Keyway news #2 april 2013

89.900 kr
exkl. moms
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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

3.600 kr
exkl. moms

23.70 kr/st
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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

912.80 kr
exkl. moms

23.70 kr/st
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ABUS - Den goda Känslan av Säkerhet

LÅSSPRAY PS 88

1/1

Smörjande och skyddande låsspray 
från ABUS. Levereras styckvis i 

blisterförpackning, 6 st i en hel kartong. 
Innehåller 50 ml.

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

46 kr
exkl. moms

3.302 kr
exkl. moms

325 kr
exkl. moms
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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. Endast 1.900 nycklar 
körda.

Pris: 95.000 ex.moms

SILCA QUATTROCODE

Maskintyp:
Elektronisk Cylindermaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad och genomgången. 
Kalibrerad. 

Pris: 29  .000 ex.moms

UNOCODE CLASSIC

Maskintyp:
Cylindermaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad och genomgången. 
Kalibrerad.

Pris: 5.000 ex.moms

BÖRKEY

Maskintyp:
Cylindermaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad och genomgången. 
Kalibrerad. 

Pris: 24.000 ex.moms

UNOCODE CLASSIC

Serienr: LN32549

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

40.90 kr
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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

52 Keyway news #1 januari 201252 Keyway news #3 maj 201152 Keyway news #3 maj 2011ABUS - Den goda Känslan av Säkerhet

2/1

Kombinationshänglås 145/40C 

40 mm kombinations hänglås i 
massiv aluminium från ABUS. 

Inställbar personlig kod. 

Levereras i blisterförpackning.

39 kr

35.30 kr

30.50 kr

30.50 kr

71.55 kr
exkl. moms
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Hasplås

Maskinannons Silca
41Keyway news #3 maj 2011
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ABUS - The good feeling of security

Security Tech Germany

Låsspray PS 88
50 ml

Smörjande och skyddande låsspray från ABUS. 
Levereras styckvis i blisterförpackning, 6 st i 
en hel kartong. Innehåller 50 ml.

• Smörjer
• Skyddar
• Löser rost
• Rengör
• Tinar frysta lås

46 Kr
exkl. moms
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NYA ARTKEYS! 

Telefon: 016-16 80 00      Fax: 016-14 55 90      E-post: prodib@prodib.se      www.prodib.se

ASS52R-2020 SN1 Bart Ängel  
ASS52R-2120 SN2 Bart yeah  
ASS52R-2220 SN3 Maggie dummy
ASS52R-2320 SN4 Maggie Star  
ASS52R-2420 SN5 Bart Tongue  
ASS52R-2520 SN6 Maggie & Bear  
ASS52R-2620 SN7 Marge   
ASS52R-2720 SN8 Edna Lesson  
ASS52R-2820 SN9 Krusty   
ASS52R-2920 SN10 Apu   
ASS52R-3020 SN11 Homer work  
ASS52R-3120 SN12 Mr Burns  
ASS52R-3220 SN13 Homer black guitar
ASS52R-3320 SN14 Winchester  
ASS52R-3420 SN15 Apu come again
ASS52R-3520 SN16 Barney   
ASS52R-3620 SN17 Lisa flowers  
ASS52R-3720 SN18 Lisa sax  

MINI     MEDIUM     STDSORTIMENT 
2 st       5 st                      10 st
2 st       5 st                      10 st
2 st       5 st                      10 st
2 st       5 st                      10 st
2 st       5 st                      10 st
2 st       5 st                      10 st
2 st       5 st                      10 st
2 st       5 st                      10 st
2 st       5 st                      10 st
2 st       5 st                      10 st
2 st       5 st                      10 st
2 st       5 st                      10 st
2 st       5 st                      10 st
2 st       5 st                      10 st
2 st       5 st                      10 st
2 st       5 st                      10 st
2 st       5 st                      10 st
2 st       5 st                      10 st

ASS52R-2020

ASS52R-2021

ASS52R-2022

ASS52R-2023 ASS52R-2024 ASS52R-2025 ASS52R-2026 ASS52R-2027

ASS52R-2033 ASS52R-2034 ASS52R-2035 ASS52R-2036 ASS52R-2037

ASS52R-2028 ASS52R-2029 ASS52R-2030 ASS52R-2031 ASS52R-2032

Företag/Kundnr:

Namn:

Stad:

NEW!
4/1
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NEW!
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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.

3 /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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Kit innehåller

- MVP Pro tester
- Mjukvara
- Teknisk support
- Skyddsväska
- Manual
- Kablar & donglar

MVP Pro 
Nyckelprogrammeringssystem

- Skall du göra bilnycklar i framtiden är detta ett måste. 
Bra förtjänst - Lätt jobb - Ökad service

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

Den redan världsledande nyckelprogrammeringen 
har nu förbättrats

Utrustningen har stor fördel med stor pekskärm/
mångsidig knappsats för enkel navigation och 
valmöjligheter.

Kombinerat med förbättrad säkerhet och ökad 
minneskapacitet, positionerar MVP Pro sig som en 
av de ledande nyckelprogrammeringssystemen i 
världen.
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Elektroniska Tokens
- Uppdatera via internet
- Ladda ner senaste mjukvaran   
  från internet.

Program updatering
- Gratis internet uppdatering
- Daglig uppdatering
- Test program tillgängligt
- Nya system/fordonstyper   
  uppdateras regelbundet 

- Ett måste för att göra 
dagens och framtidens 
bilnycklar -

FUNKTIONER

- Täcker alla bilmärken
- Läser ECU-ID (Startspärr)
- Rensar nyckelminne
- Programmerar nya nycklar
- Programmerar Fjärrkontroller
- Identifierar ECU
- Läser felkoder
- Rensar felkoder
- Visar pågående data
- Komponentaktivering
- Mjukvaruuppdatering
- Nedladdningsbara Token
- Teknisk support
- USB PC gränssnitt
- Ökat minne
- Standard och testprogramvara
- Justerbar kontrast
- Stöd för ett flertal språk

ALFA
MAZDA

ACURASAAB
NISSAN

KIA
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FÖR

Silca I samarbete med Abloy har utvecklat följande 
lösningar  att erbjudas ABLOY®  dealernätverk  

Nya Silca lösningar för fräsning ABLOY® nycklar

UC399 Tillbehör

UC399EVO

ABLOY® DISKLOCK
DISKLOCK PRO, GUARD X

ABLOY® NOVEL

ABLOY® PROTEC
ABLOY® PROTEC2

ABLOY® CLASSIC
ABLOY® PROFILE

Unocode 399, Unocode 399 EVO
Manuell fastspänning och Automatisk fräsning  av nycklar på KOD med elektronisk maskin

V1 
Roterande

back

D722893ZB

G4 Kit
För roterande

back

D723053ZB

06W  
Hårmetallfräs

D706128ZB

V1 
Roterande

back

D722893ZB

G4 Kit
För roterande

back

D723053ZB

06W  
Hårmetallfräs

D706128ZB

- SILCA NU ÄNNU BÄTTRE,
VÄRLDSLEDANDE PÅ SMARTA OCH EFFEKTIVA LÖSNINGAR -
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Unocode 399, Unocode 399 EVO
Manuell fastspänning och Automatisk fräsning  av nycklar på KOD med elektronisk maskin

V1 
Roterande

back

D722893ZB

V1 
Roterande

back

D722893ZB

SG13W 
Hårdmetall

fräs

D723158ZB

SG13W 
Hårdmetall

fräs

D723158ZB

ABLOY® DISKLOCK PRO, 
ABLOY® NOVEL
G21 Kit
D737531ZB

ABLOY® DISKLOCK PRO, 
ABLOY® NOVEL
G21 Kit
D737531ZB

ABLOY® PROTEC, 
ABLOY® PROTEC2

G22 Kit
D737536ZB

ABLOY® PROTEC, 
ABLOY® PROTEC2

G22 Kit
D737536ZB

SKP Windows Software för
Unocode 399 & Unocode 399 EVO ABLOY® PROTEC

ABLOY® PROTEC2
ABLOY® DISKLOCK PRO
ABLOY® NOVEL

•  Silca lokala distributörer säljer ABLOY® lösningen för ABLOY® NOVEL, ABLOY® PROTEC  
   och ABLOY® PROTEC2  endast till ABLOY OY godkända ABLOY® dealers
 
•  ABLOY® dealers är lokalt utsedda av ABLOY OY eller lokalt ABLOY kontor

 •  Gäller låssystemen:
     ABLOY® NOVEL
     ABLOY® PROTEC
     ABLOY® PROTEC2 

Silca lösning för att fräsa ABLOY nycklar



                           

                           

                           

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
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18. - 20. januar var det 

låsemedmesse I Lillehammer, 

Norge. 

Silca stilte med stort 
og smått av maskiner, 
bl.a. Protech.
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