Keyway

En tidning från Prodib AB - Eskilstuna

news

#125 NR 3-2017
www.prodib.se

ÖPPET HUS I BILDER!

- Vi har haft Öppet Hus i Eskilstuna

PRODIB LEVERERAR!

- Flera sidor kundköp! Finns du med?

REPORTAGE!

- Flera sidor med intressanta reportage!

prodibledare
eller senare kommer det att löna sig, det finns
inte ( eller borde inte finnas) en enda chef
som inte kommer att uppskatta ett sådant
initiativ, tro mig, det kommer att löna sig.

Keyway

I det här numret berättar Mattias om
dom nya fjärrkontrollerna till bilar och
programmeringsutrustning till dessa.

news

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

n
Benny Hansso
odib
Teamleader Pr

REDAKTÖR
Tina Johansson
Keyway News
Box 34
631 02 Eskilstuna
tina.johansson@prodib.se
ANSVARIG UTGIVARE
Benny Hansson
Prodib AB
TRYCK
Prima Tryck
Hallstahammar
KEYWAY NEWS SVERIGE
Prodib AB
016 - 16 80 00
prodib@prodib.se
KEYWAY NEWS NORGE
TrioVing
69 24 52 00
BREVSPALTEN
Har du en fråga som du tycker att fler
bör få svar på? Maila din fråga och
den blir förhoppningsvis publicerad
och besvarad: prodib@prodib.se
Skriv "Brevspalten" i ämnesraden.

www.prodib.se

Hej !
Här kommer Keyway igen!
Nr 125 sedan starten, den här gången är
det Tina, vår order/lagerchef som gjort
tidningen, en multikompetent tjej.
I det här numret möter du många nya
maskinköpare, vi firar framgångar genom
att ge hög service, ha riktig verkstad med
3 utbildade tekniker och leverera högsta
tänkbara funktionalitet och kvalitet, kvalitet
som varar länge.
På så sätt blir det billigast i längden för dig.
En välskött och servad Silca maskin kan hålla
i både 20, 30 och 40 år har det visat sig, och
då blir Silca det billigaste alternativet.
I detta nummer är det också reportage från
vårt Öppet Hus som vi alltid har på hösten,
oftast i Oktober.
Populärt på Öppet Hus är TORGET där vi
säljer ut fullt kuranta varor till verkligt låga
priser, i år blev det runt 2 ton som gick iväg
på detta vis.
Beninos bar med all mat och dryck är också
väldigt populärt.
I år hade vi satsat på 8 olika kurser i olika
ämnen, ett nytt försök att ge besökare
ytterligare kompetens i nya ämnen.
Deltagarantalet var bra, men det fanns plats
för flera.
Du som äger ett låssmederi, fundera till
nästa år om du inte borde skicka någon eller
några på dessa kurser, dom är gratis, ger dina
medarbetare goda kunskaper som du kan dra
nytta av i ditt företag, och nu när det är så
ont om låssmeder kan det här vara en viktig
konkurrensfördel om medarbetarna, att ge
utbildning.
Du som jobbar på ett låssmederi, kom nästa
år, kom och utbilda dig, det enda du behöver
göra är att ta dig hit, här är kurser, utställning,
mat & dryck gratis, när du utbildat dig är du
en ännu attraktivare medarbetare och förr
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Vi har också ett litet reportage om en 2
personers firma i Helsingfors som satsat på
en SILCA PROTECH maskin, i stället för att
anställa sin tredje medarbetare.
Man tog beslutet efter att det var svårt att
rekrytera nya medarbetare för det är lika
ont om utbildade låssmeder i Finland som i
Sverige.
Maskinen blev den tredje medarbetaren och
kan jobba både dag och natt, utan extra betalt
dessutom.
Vi presenterar en del nya produkter från
KEY- BAK , nya backar/fräsar för EVVA 4
KS för Silca maskinerna.
Vi har haft studiebesök här från Silca Italien
och Silca Tyskland som ville se och veta hur
vi jobbar, i service, metodik och ordning är vi
ledande.
På Prodib jobbar vi tätt samman, alla hjälps åt
på bästa sätt för att nå våra gemensamma mål,
det säger säkert dom flesta företag, men här
sker det på riktigt.
Ett sentida bevis är att jag precis före Öppet
Hus beslutade att vi måste måla om golvet på
delar av lagret.
Efter en misslyckad lackning med klarlack
som släppte för några år sedan så såg det
väldigt tråkigt ut och alla som varit här någon
gång vet hur jag vill ha det.
Problemet med lackningen var att det kunde
bara ske mellan fredag kväll och söndag kväll
och att vi behövde 6 strykningar med 4-5
timmars torktid emellan.
Jag skickade ut en fråga om det var några som
kunde ställa upp och hjälpa till.
Jag fick 18 svar, ALLA ställde upp, så vi delade
upp oss i grupper och gjorde några pass var,
då blev det inte så tungt för någon och golvet
blev jättebra!
Det är samverkan och samarbete, på riktigt,
alla brydde sig och tyckte det var viktigt.
Då känner jag mig mallig, tänk vilka bra
personer jag har och vilken skillnad dom gör!
I det här numret presenterar jag också vår
Öppet Hus fotograf sedan 2 år, MATS
BOUSSARD, texten och hans bilder får tala
för sig själv.
Ha det bra till nästa gång vi ses eller hörs.
Benny
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Prodib kundköp
DALA-LÅS I BORLÄNGE
Dala-Lås i Borlänge passade på att byta in
sin Unocode Classic till en Unocode PRO. En
Bravo W-Max blev också levererad till Borlänge
av vår serviceavdelning, som även stod för
installationen av maskinerna.
Vi på Prodib önskar lycka till med era nya
arbetshästar och gratulerar till ett bra val!

Nöjda killar vid maskinerna hos Dala-Lås

FEKA PARTNER SOLLEFTEÅ
Efter att Fredrik Söder, vår nye serviceman, fått på
vinterdäcken på bilen, bar det av mot Sollefteå för
leverans och installation av nyckelmaskin. En sprillans
ny Unocode PRO står nu på bänken hos Feka Partner och
Fredrik kunde tacka för sig och rulla vidare genom mörka
Ångermanlandsskogar.
Hatten av för ett utmärkt val
av nyckelmaskin, önskar vi på
Prodib!

Johan på Feka Partner verkar glad och nöjd med sin nya nyckelmaskin

VÄLLINGBY LÅSSERVICE
Ännu en ny Unocode PRO har hittat hem till sina nya ägare! Denna gång hos
Vällingby Låsservice, som för övrigt nu är en del av Safeteam. Även denna gång
fick vår duktige serviceman Fredrik Söder äran att leverera och installera deras
nya nyckelmaskin.
Lycka till med nyckelmaskinen önskar Prodib!
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Med varsam hand håller Rose-Marie & Anton om sin nya
medarbetare

prodib kundköp
BB-GRUPPEN BYSMEDEN LÅS
Vår serviceman Jonas tog med sig vår nya
serviceman Fredrik och åkte till Stockholm.
Där levererades en Triax PRO samt mjukvara
för att kunna köra ASSA dp, Triton och Neptun
i ett svep, utan att behöva slå in delningar och
märkning manuellt. Triax PRO parades ihop
med befintlig Marker och Unocode EVO.
Gratulerar till ett toppval,
önskar vi på Prodib!

Bosse poserar stolt vid maskinerna

CERTEGO I ESKILSTUNA
Numera kör Certego i Eskilstuna sidkod på ASSA dp, Triton
och Neptun i sin nya Triax PRO genom Silca OEM Client
samt d12 i Silca Key Programs. Det var våra servicemän
Jonas och Fredrik som fick äran att leverera och installera
nyckelmaskinen med program till Certego.
Vi lyfter på hatten för ett bra val, och önskar lycka till!

LÅSTEKNIK JONSSON TRÄ AB
Efter en lång tids funderande finns nu en Marker 2000
installerad hos Låsteknik Jonsson i Borgholm på Öland.
Installation, leverans och utbildning av Marker samt program
gjordes av Prodibs serviceavdelning i somras.
Så nu stämplas det för fullt på Öland och vi
önskar Christian och hans arbetskollegor
lycka till med den nya Silcamaskinen!

Christian hos Låsteknik Jonsson Trä AB
Keyway news #3 november 2017

Bengt på Certego med sin nya arbetskamrat
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Prodib kundköp
LK LÅSSERVICE ÅNGE
LK Låsservice i Ånge passade på att byta in sin Unocode
Classic till en ny Unocode 199. Det var vår serviceman
Fredrik Söder som packade bilen,levererade och
installerade nyckelmaskinen.
Vi lyfter på hatten för ett bra val,
och önskar lycka till!

VÄSBY LÅS & LARM AB
Efter att vår säljare Daniel Gahnfelt sålt en Triax PRO hos Väsby
Lås & Larm AB , åkte vår serviceavdelning och levererade och
installerade deras nya medarbetare. Så förutom
den nya Triax PRO, står där även en Unocode
399, en Optika, en Eta gravyrmaskin, en Red
Rekord AY och en Rekord 2000.
Micke och Jesper jobbar numera med
Digitale låssmeden som sattes upp
samma dag som installationen.
Vi tackar för förtroendet, och önskar
lycka till!

Kjell på LK Låsservice med sin nye arbetskamrat

Micke & Jesper hos Väsby Lås & Larm bland sina nyckelmaskiner

VÄTTERSTADENS LÅS & SÄKERHET
En märk/stämplingsmaskin levererades och
installerades hos Vätterstadens Lås & Säkerhet
av vår serviceavdelning. Utbildning av
maskinen blev det också från våra servicemän.
Så nu kan det stämplas för fulla muggar i
Jönköping!
Stort grattis och lycka till med ert nya köp,
önskar vi på Prodib!
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Kalle blev glad åt sin nye gravyrmaskin
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Prodib Öppet Hus 2017
ÖPPET HUS 21 & 22 OKTOBER 2017
Då är årets händelse avklarat för denna gång, och vi kan bara
konstatera att Öppet Hus i Eskilstuna lockar många av våra
kunder från hela landet! OCH från grannlandet Norge! Trots
det vackra höstvädret var antalet besökare högt, och nästan
samtliga av Prodibs populära kurser var fullsatta. I år hade vi
även 2 nya kurser, Souber tools verktygskurs och Säljande i
butik som också dessa var välbesökta!
Tack för att ni är med och gör vårt Öppet Hus till den succé den
är idag, både som kund och leverantör till oss!
Lite längre fram i tidningen kan du dessutom lära känna vår
fotograf, Mats Boussard, som tog alla bilderna under Öppet
Hus.
Vi ses igen nästa år!

Benino´s Bar är alltid ett välbesökt tillhåll under Öppet Hus

Mattias Widén från Prodib håller kurs i bilnyckelprogrammering för intresserade åhörare

Benny sitter ner med två trogna kunder, Rikstvåan och Lås-Arme Malmström

Korgarna fulla med fynd från Torget

Fler fulla korgar av glada kunder

Keyway news #3 november 2017
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Prodib Öppet Hus 2017

Silcas flaggskepp Protech lockade nyfikna, kan det bli en till Aspudden kanske?

Glada Norska jenter

8
Fredrik och Anna från Prodib

Imponerande pjäs, den där Protech

De Norska kunderna är förväntansfulla inför dagen i Eskilstuna

Prodibs Krister i samspråk med en av de Norska kunderna

Fullsatt i kurslokalen! Extra stolar fick sättas in för att alla skulle få sitta skönt

Prodib Öppet Hus 2017

Väsby Lås & Larm var på plats för att ta del av vad Öppet Hus har att erbjuda

Låssmeden i Norrköping koncentrerar sig på tipspromenaden

Dessa tjejer hade åkt ända från Gotland, Visby Lås & Nyckeltjänst

Glada tjejer från Certego i sällskap av Andreas från Prodib

Summering för de Norska kunderna innan de avrundade för dagen

Mats Boussard
Fotograf

Glad vinnare!

Anders & Susanne Strand från Eslöv pratar med Per, Prodib
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Från Norr till Söder
- vi finns här för DIG!
Alltid nära dig! För att du som kund ska ha tillgång till
bästa möjliga service och support. Med våra tre säljteam på sammanlagt sex säljare täcker vi nästan hela
Sverige från Ystad i söder till Kiruna i norr.
Vill du ta en titt på de senaste produktnyheterna, är
intresserad av en maskindemo, eller behöver hjälp
med att gå igenom sortimentet för påfyllnad. Boka in
ett besök med en utav våra säljare.
Vi reser regelbundet och är alltid i närheten.
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Team Norr

Daniel Gahnfelt

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

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

Jan Fröjdman

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

Team Mitt

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

Gustav Holmberg

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

Daniel Bergh

Tel: 070-676 96 86
E-post: daniel.bergh@prodib.se
Hemsidan och vår web shop uppdateras varje vecka och vi skickar vår tidning
och regelbundna utskick med information och erbjudanden till dig, så du inte
går miste om något.

Team Syd

Krister Vieweg

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

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

Andreas Eklånge

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

Keyway news #3 november 2017

Prodib Team, vi finns här för dig!
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prodib reportage

Fjärrkontroller från SILCA
Här kommer en efterlängtad nyhet från Silca, nämligen fjärrkontroller för bilar.
Senaste nytt från Silca är
programmerbara fjärkontroller
för bilar i samband med kloning
av bilnyckeltranspondrar samt för
arbete med Diagnosverktyget MVP.
Fjärrkontrollerna finns i 6 olika varianter
med lite olika utförande. Dels är det
olika många knappar på några av dem,
dels finns några med transponder,
och några utan transponder. Dessa 6
grundfjärrkontroller passar med Silcas
redan existerande flip-blad från Flipkey-

serien FH, och kan sedan med hjälp
av en förprogrammeringsstation
förprogrammeras att passa till en stor
mängd olika bilar. Det finns två sätt
att få fjärrkontrollerna att fungera
i bilen; en del fjärrkontroller kan
manuellt programmeras in i bilen
med hjälp av en procedur, medan
andra fjärrkontroller programmeras
in via MVP. För dig som har MVP
så är det gratis att programmera
fjärrkontrollerna i bilen, inga Tokens
krävs för denna funktion.

Tre olika Kit
Programmeringsenheten Smart
Remote Programmer kommer att
säljas i tre olika kit med varierande
innehåll. Två av dessa Kit är för dig
som arbetar med MVP, där det,
förutom programmeringsenheten och
fjärrkontroller, ingår UTP (Unlimited
Tokens Period).
Man kan välja om man hellre vill ha
UTP omsatt i ett fast antal Tokens om
man hellre vill det. Här nedan listas de
tre paketen och deras innehåll:

Kit A
1 st Smart Remote Programmer
10 st Remote Car Keys
(5 st CIRFH1, 2 st CIRFH3, 2 st CIRFH4,
1 st CIRFH7)
1 månad UTP, eller 10 st Tokens för MVP.

Kit B
1 st Smart Remote Programmer
10 st Remote Car Keys
(5 st CIRFH1, 2 st CIRFH3, 2 st CIRFH4,
1 st CIRFH7)
3 månader UTP, eller 20 st Tokens för MVP.
30 st FH-blad
15 st transpondrar
Kit C
1 st Smart Remote Programmer
5 st Remote Car Keys CIRFH1
15 st FH-blad
15 st transpondrar
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Förteckning över vilka fabrikat kontrollerna passar för

prodib reportage
Nedan följer en beskrivning hur Silca
fjärrkontoll fungerar.
Mattias Widén
Transponderexpert
mattias.widen@prodib.se
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Ett gott skratt kan alla behöva ibland...
Doktorn skrev ...
Dessa citat är från verkliga patientjounaler, hämtade från skrattnet.se.
Hur människor överlevt dessa journalrapporter är dock ett mysterium...
-Patienten får med sig gasolsprit och baddar upprepade gånger närmsta dygnet.
-Ryggpatient in för uträtning.
-Fryser 2 + 2 min med tidning emellan.
-Patienten oplyser att örat börjat lössna sig.
-Kräks två rondskålar.
-Har varierande arbete. Får ibland suga i, men mestadels är han företagsledare.
-Är helt övertygad om att hon bör äta livet ut.
-Måttlig med alkohol — var tredje till fjärde vecka till häst.
-Patienten har slutat röra på sig sedan hemkomsten från sjukhuset.
-Värk i ögat som kommer och går.
-Studerar till ingenjör, för övrigt frisk.
-Upplever fortfarande av och till dubbelleende.
-Man har en liten katt hemma men hon har inte snuva, rinnande ögon osv.
-Gick ej att stå på förmiddagen p.g.a. att hon inte hade några ben.
-Således 96-årig ensamboende dam med hemhjälp som går med rollator.
-Patienten är enbart 1,52 cm lång.
-Lär kunna ligga i gynstol med två personer med.
-Indisk familj från Uganda, född i Sverige.
-Gunnar har fått två behandlingstillfällen. Efter andra behandlingen tycker
Sven att han är bättre.
-Patienten säger sig ha ont i höger hjärta, med utstrålningar till vänster
stortå på högerarmen.
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prodib kundköp
PROTECH TILL FINLAND
Hanna och Kimmo på Suomen Lukitus ja Valvontatekknika OY i
Helsingfors kände att tiden inte fanns att göra KABA expert-nycklar,
lägga cylindrar och ta hand om kunder samtidigt.
Kimmo behövde dessutom vara ute i fält och installera lås och
passersystem.
Nu gör Protech nycklarna medan Hanna har tid att ta hand om daglig
verksamhet och Kimmo är ute och installerar lås.
Jonas och Mårten tog färjan över Östersjön i styv kuling och möttes
av idogt hällregn i Helsingfors, men trots det var det bara glada miner
under installation och utbildning hos Hanna och Kimmo.
Solen tittade fram under sista dagen
och Helsingfors visade sig från
sin bästa sida, då det är en vacker
stad!

Kiitos ja onnea!
(Tack och lycka till!)

Hanna & Kimmo poserar stolt med sin nye medarbetare

Till MÅRTEN & JONAS 1
Hej Jonas och Mårten.
Hoppas att resan tillbaka hem gick bra.
Vi är mycket mycket nöjda med ProTech. Det har varit spännande dagar
och vi har gjort många nycklar som har gått bra. Tack så mycket för jätte/
super professional undervisning och allt som ni gjorde hos oss.
Ha en bra helg!
Mvh Hanna och Kimmo Poutanen
Till MÅRTEN & JONAS 2
Hej,
Tack sååååå mycket för blommorna.
Det var en helt underbar överrasking.
Mvh Hanna och Kimmo
Till BENNY

Hanna visar glatt upp den allra första nyckeln somm tillverkades i Protech

Hej,
Tack så mycket för ditt mail.
Vi är jätteglada att vi köpte Protech och att du finns där för oss. Och en
gång till, tack så mycket för att du gjorde det möjligt för oss att ha en
”egen fabrik” här hos oss. Du är mycket professionell.
Hanna och Kimmo Poutanen

Nyckelring
Tuff liten biljardboll, ø25 mm, för dina nycklar. Levereras styckvis i blandade färger och
nummer, eller på karta om 12 st.
Nyckelring på 22 mm.

Art.nr: AVK404001

Keyway news #3 november 2017
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Ge din nyckelmaskin en ny fräs. Den förtjänar det.
Oavsett om du har en SILCA maskin eller inte, förtjänar den en PRODIB fräs.
- Vi har fräsar som passar de flest förekommande nyckelmaskiner på marknaden.
SILCA:

* NIPPON-TOOL fräs
Art.nr: 80x1.25NIS

Art.nr: 80x1.25NSU

Nipponfräs med sidemill
för längre livslängd.

Prisvärd Nippon fräs som
passar en mängd olika
tillhållarmaskiner på marknaden.
80 x 1.25 x 22 mm.

80 x 1.25 x 22 mm.

* SWISS PLUS fräs

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

Art.nr: 80x1.25SSW

Art.nr: 80x1.25SUSW

Swiss Plusfräs med
sidemill för längre
livslängd.

Prisvärd Swiss Plus fräs
som passar en mängd
olika tillhållarmaskiner på
marknaden.
80 x 1.25 x 22 mm.

80 x 1.25 x 22 mm.

* SWISS PLUS fräs med SPECIALBELÄGGNING
Art.nr: 80x1.25SW

Art.nr: 80x1.25TISW

Fräs med WIDEA
beläggning och sidemill,
lämpar sig för fräsning
av stålämnen.

Fräs med TIN beläggning,
lämpar sig för fräsning av
stålämnen.
80 x 1.25 x 22 mm.

BIANCHI 202, 203, 204
BIANCHI RS206,
EURO JOLLY
ORION:
MERAK
MIZAR

HITTAR DU INTE DIN
MASKIN?
- RING OSS!
016-16 80 00

80 x 1.25 x 22 mm.

Nyckeletui
Nyckelfodral i äkta skinn med 20 mm nyckelring.
Levereras i osorterade färger.
130 x 100 mm
Art.nr: ETUI123

Magnetbox
En smart nyckelgömma med starka magneter på
undersidan för fastsättning på t.ex en bil eller liknande.
95 x 50 mm
Levereras styckvis i påse.

Art.nr: MS2X
16
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Nya produkter

NYHET FRÅN ABUS
Mini KeyGarage från ABUS i två utföranden, en med
bygel och en utan. Perfekt för förvaring av t.ex. nycklar och mindre värdeföremål.
Art.nr: 727 utan bygel
737 med bygel

Kvalitetsverktyg från England
TÅNG
Tång för låsring, till bland
annat ASSA-, Europacylindrar etc.
Material i härdat stål och
greppvänligt handtag.

Art.nr. CP-1

LÅSKÄTTING BKM-4 KLASS 3 med löp
Art.nr:

Benämning:

Längd:

16157

Klädd låskätting med
löpögla

2,5

Miljövänlig CTP
Zinkfosfatering o. passivisering
Ythärdad hård yta
Stark seghärdad kärna
Keyway news #3 november 2017
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Många är ni som löser och skickar
in era svar till oss!
Det gillar vi, fortsätt med det!

mäts
bensin
i

inte
falsk

INTE
JAG

D

U

E

sparbanks
trä
vildkatt
aktie
bolag

lätt
fjäder

A
inte
seende
SMILA

SMILA

B

L
E

runt konstverk

DANS

A

B

3

R
L

A

R

gör
man i
eka

N

O

S

Ä

R

T

D

O

A

A

sjunga
i bakgrunden

Du vet väl att du kan beställa KEVRON brickor
med DIN logotype på!
Kevron nyckelbricka med din egen logotype, skrivyta 37 x 20 mm.
Beställes från Australien i 1000-pack i den färg du själv väljer,
antingen enfärgade eller blandade färger.
Vi hjälper gärna till att ta fram ett förslag på logotype
om så önskas.

- Vad är din bil utan nycklar?
- INGENTING!
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SILCA YOUR GLOBAL PARTNER IN LOCKSMITHING

prodib kundköp
LÅSTEKNIK ÖRNSKÖLDSVIK
Ännu en lycklig kund har bytt in sin Unocode Classic till
förmån för en ny Unocode PRO. Det var hos Låsteknik i
Örnsköldsvik som Fredrik Söder, vår serviceman, var och
levererade och installerade den nya maskinen.
Så nu kommer det att fräsas nycklar förstklassiskt i Övik!
Vi på Prodib lyfter på hatten för ett bra val, och önskar
lycka till!

Robban på Låsteknik med sin nya arbetskamrat

LÅS & LARMTEKNIK HUDIKSVALL
Valet föll på en Unocode 199, när det var dags att byta in
Unocode Classic hos Lås & Larmteknik i Hudiksvall. Än en
gång var det vår serviceman Fredrik som stod för leverans och
installation.
Vi gratulerar till ett bra val av nyckelmaskin
och önskar er lycka till!

Håkan med den nya nyckelmaskinen

SPEED
Manuell nyckelmaskin för cylinder,
utrustad med fyrsidiga backar. Liten och
smidig samtidigt som den är byggd på ett
stadigt chassi av gjutjärn.

För mer info gå in på www.prodib.se
Keyway news #3 november 2017
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Triax Pro Professional key cutting machine

 Bytbara backar
 Snabbare fräsning
 Snabbrelease av fräs
 Användarvänlig
 Graverar

7

 5.7” tydlig färgdisplay
 Integrerad fräshållare
 Topplåda för ordning & reda
 Snabbare spindel, upp till 19.000 rpm
 2-års garanti

Bytbara backar

Integrerad fräshållare

Gravering

Snabbrelease av fräs

Silver SEVEN
* Snyggt! Mycket säljande!
* Ordning & reda!
* Tar liten plats!
24- kroks ställ
inkl. toppskylt, 4 st
(produkter ingår ej)

Idkorthållare
ID-kortshållare med hängklämma. Nedsänkta byglar för förenkling
av montering av olika tillbehör t.ex band med CK sportkrok. Med hjälp
av tumgreppet kan kortet hanteras enkelt med en hand. Kortformat
CR80. Levereras styckvis.

20
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Art.nr: 11411-5154F

Fler idkorthållare hittar du på www.prodib.se

Unocode Pro Professional key cutting machine

Fyrsidig-snabbroterande back
Ny fräs
Utrustad med USB port

Fyrsidig-snabbroterande back

Ny fräs

Användarvänlig

Topplåda för ordning & reda

 5.7” tydlig färgdisplay
 Topplåda för ordning & reda
 2-års garanti

Användarvänlig

Vi har de ämnen du behöver!
- Prodib AB
FLASH 008

Ny maskin för att tillverka cylinderämnen.
Liten och smidig. Snygg design.

NEW!
För mer info gå in på www.prodib.se
Keyway news #3 november 2017
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Ratch-It Key-Bak
Kvalitéts key-bak från USA med 71 cm kevlarlina för upp till ca 40 st
nycklar. Modellen har RATCH-IT-LOCK SYSTEM, dvs stopp var 10 cm för
maximal bekvämlighet.

NEW!

Levereras styckvis i blisterpack.

Artikelnr:

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

AGA

NEW!

GLASSKIVELÅS
AGA150

Lås för kioskluckor, inglasade balkonger mm, levereras
styckvis inkl. 2 st nycklar. Nyckeln kan tas ut både i
stängt och öppet läge.
Ämne som passar till låset är AGA3.
Finns även att beställa i likalåsning.
Fler AGA produkter
hittar du på www.prodib.se

Keylabel
Nyckelbricka i plast med 15 mm stålring.
Levereras i ask om 200 st i 8 olika färger: Vit,
Gul, Orange, Lila, Röd, Grön, Blå & Svart.
Art.nr: 0205

7

Silver SEVEN
* Snyggt! Mycket säljande!
* Ordning & reda!
* Tar liten plats!
18- kroks ställ
inkl. toppskylt, 3 st
(produkter ingår ej)

Hotellnyckelhållare

Verktyg för låsproffs

i gedigen metall
Art.nr: 6465G Guldfärgad
Art.nr: 6465S Silverfärgad
110 x 30 mm

1173
Nyckelmall
För ASSA 560/760 nycklar med 05/07

			


Art.nr: 6465KG Guldfärgad
Art.nr: 6465KS Silverfärgad
72 x 30 mm

1172
Nyckelmall
För avläsning av ALFA nycklar

			

1171-00
Nyckelmall
För avläsning av ASSA TWIN och
ASSA COMBI nycklar

Fler verktyg från HUVAB hittar du
i PRODIBS webbshop:
www.prodib.se
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Art.nr: VK4103-IL
BeeDoo Minion

Art.nr: VK4103-IM
Running Minion

Art.nr: VK4103-IN
Jumping Minion

Art.nr: VK4103-IO
Gugliemo Tell Minion

Art.nr: VK4103-IP
Highfive Minion

Art.nr: VK4103-IQ
Going fast Minion

Art.nr: VK4103-IR
Surfing Minion

Art.nr: VK4103-IS
Gru ror Minion

Art.nr: VK4103-IT
Kevin Minion

Gugliemo Tell design Minion

Art.nr: VK4103-IV
Stuart Minion

Art.nr: VK4103-IW
Carl & Kevin Minion

Art.nr: VK4103-IX
Dave banana Minion

Art.nr: VK4103-IY
Tim pistol Minion

Art.nr: ASS52R-IM
Running Minion

Art.nr: ASS52R-IO
Gugliemo Tell Minion

Art.nr: ASS52R-IP
Highfive Minion

Art.nr: ASS52R-IU

Art.nr: ASS52R-IV
Stuart Minion

Art.nr: ASS52R-IW
Carl & Kevin Minion

Art.nr: VK4103-IU

Art.nr: VK4103-IZ
Tom Minion

Art.nr: ASS52R-IQ
Going fast Minion

Art.nr: ASS52R-IL
BeeDoo Minion
Art.nr: ASS52R-IT
Kevin Minion

Gugliemo Tell design Minion

Art.nr: ASS52R-IX
Dave banana Minion
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Art.nr: MIN-B102
Tom Minion

Art.nr: MIN-B103
BeeDoo Minion

Art.nr: MIN-B101

Dave banana Minion
Art.nr: MIN-B104

Art.nr: MIN-B105

Art.nr: MIN-B107

Art.nr: MIN-B106

Art.nr: MIN-B108

Art.nr: MIN-B111

Art.nr: MIN-B110

Art.nr: MIN-B112

Stuart builder Minion

Dave brandman Minion

Art.nr: MIN-B109

Dave armarna i sidan Minion

Stuart sur Minion

Kevin Minion

Dave förvånad Minion

Stuart skate Minion

Stuart förvånad Minion

Dave badbyxor Minion

25

Nya produkter

NYHET FRÅN ABUS
Tre nya lås har tillkommit i 158-serien. 50 mm låset
finns nu med hög bygel, 50 mm och med försänkt
bygel, 65 mm låset finns med försänkt bygel.
Art.nr: 158CS/50C			
158/50HB50C
158CS/65C

NYHET FRÅN KEY-BAK
4 nya Key-Bak finns nu i vårt sortiment! Två olika utföranden, antingen med karbinhake eller med clipfäste,
och två olika längder på kevlarlinan, 90 cm eller 71
cm.
Art.nr: 0KR2-4A11
0KR2-4A21
0KR2-5A11
0KR2-5A21

ÄNNU EN NYHET FRÅN KEY-BAK
Nu finns Key-Hub, nyckelorganisatören från Key-Bak i
vårt sortiment. Håller ordning på upp till 12 st nycklar
på ett smart sätt, utan att kläderna trasas sönder av
nycklarnas tänder.
Art.nr: 0AC2-1401
0AC2-1501
0AC2-1601

NYHET FRÅN BEMA
Nya rostfria lås från BEMA finns nu i vårt sortiment! 30
mm lås i likalåsning i 2-pack och ett 40 mm lås i olikalåsning. Båda låsen levereras i blisterförpackning.
Art.nr: RF-030
RF-040
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service informerar

EVVA 4KS
För er som jobbar med Evva så är naturligtvis Silcas maskiner förberedda för 4KS.
Detta behövs för att göra denna nyckel:
•
•

Uppdaterat program 2/2017
Godkännande av EVVA för att få passord (kortet är låst)

Triax PRO:
Backdelar:
07J		
08J		

Art Nr:
D743263ZB
D743264ZB

Fräs: 		
W326		

Art Nr:
D744273ZB

						
Triax E-code/ Triax Quattro:
Back:		
Art Nr:
R223		
D721600ZB
Fräs:		
W326		

Art Nr:
D744273ZB

Quattrocode:
Back:		
J223		

Art Nr:
D712440ZB

Fräs:		
W326		

Art Nr:
D744273ZB

Om ni har några frågor så kontakta oss gärna.

Saturnus

FASTIGHETSSKÖTARRING
Kraftig ring med plats för många
nycklar, tillverkad i metall.
Finns i storlekarna 60, 90, 120 & 150 mm.
Levereras styckvis.

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

Prodib kundköp
LÅSSERVICE ÖSTHAMMAR
När det blev dags att byta ut den gamla trotjänaren
Unocode Classic i Östhammar, föll valet på en Unocode
PRO. Leverans och installation av maskinen gjordes av
våra duktiga servicemän på Prodib. Så nu tillverkas det
nycklar i Östhammar både snabbt och effektivt!
Hatten av för ett utmärkt val
av nyckelmaskin, önskar vi på
Prodib och vi lovar att ni blir
nöjda!

Peter med sin nya nyckelmaskin

LÅSKOMFORT STOCKHOLM
En höstdag i början av oktober så åker Jonas och Mårten
från vår serviceavdelning till Låskomfort i Stockholm för att
leverera en Marker och programvara.
Väl där så fick de en rundvandring och visning av den
nyrenoverade lokalen och en bild av hur bra det kommer att
bli när det blir klart.
Grabbarna på firman har tidigare
arbetat med Markern, så efter
driftsättning så var dom igång!
Vi på Prodib gratulerar till ett bra
köp av maskin och önskar ett varmt
lycka till i de nya lokalerna!

Lars Taberman var påtagligt glad över sin nya medarbetare

LULEÅ LÅSKONSULT
Vår serviceman Jonas Eklund packade bilen och drog norr
ut för att leverera och installera Luleå Låskonsults nya
nyckelmaskin. En Triax PRO med R13 roterande back för
KABA experT, samt Silca OEM Client för att göra sidkoden
på ASSA dp, Triton och Neptun landade i Luleå.
Vi tackar för förtroendet och önskar all
lycka till med er nya medarbetare!

Erik & Karin ser nöjda ut med sin nya nyckelmaskin
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Futura Pro One

Professional key cutting machine

Liten och smidig datastyrd
nyckelfräsmaskin som fräser
och dekodar laserskurna
bilnycklar på kod, borrade
nycklar på kod och cylindernycklar på kod och kopia.
CODE

Extra stor och kraftig karbinhake 105 x 66 mm med
kraftig fjäder på själva haken. Levereras styckvis.
OBS! Inte lämplig för klättring.

Art nr. 0AC2-0302

Kvalitéts Key-Bak från USA med kevlarvire och kraftig karbinhake
i metall. Har en rakbladskniv med fjäder som gör att bladet
åker in i handtaget om du släpper knappen på kniven.
Levereras styckvis i påse eller i hel låda om 12 st.

Art nr. 0KBP-0012
Keyway news #3 november 2017
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Varför ska du välja Prodib som leverantör av transponder?
Prodibs utbud av transpondernyckelämnen produceras av SILCA, världens största tillverkare av eftermarknadsnyckel ämnen.
Två toppmoderna modeller av maskiner för bilnyckel kopiering som klarar att kopiera alla typer av bilnycklar som idag är
möjligt att kopiera, ger dig den senaste teknologin som finns idag.
Prodib har lång erfarenhet av transpondernycklar och transpondermaskiner, och hos oss finns trygg support i de fall vägledning kan behövas.
En satsning som Prodib gjort för sina kunder inom bilnyckelkopiering är att anordna landsomfattande kurser som täcker allt
från transponderns funktion till hur man kan programmera bilnycklar med fjärrkontroller med MVP från vår andra leverantör
Advanced Diagnostics i England.
Med oss får du tillgång till utrustning och kunskap om bilnyckeltillverkning från de enklaste metoderna och maskinerna, till
det mest avancerade som finns idag.

- Välkommen att göra en bra affär!

Wood Working
ToolsFALL
C.I
SWEDEN - SINCE 1894

INSTALLATIONSBORR
Specialborr för installation av elledningar och
kablar i dörrar av trä, spånskivor eller stål.
Komplett sats.
Art nr: 909.00

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

Brandbox
Brandbox med 1 st nyckelkrok i röd plåt
med hammare. Hammaren sitter fast i
en 25 cm kedja.
Levereras styckvis med 2 st nycklar.

Ersättningsglas till JOMAS
Brandbox,
tjocklek 1,8 mm finns att köpa
separat. Levereras styckvis.

Art nr: BRANDBOX
Bredd: 120 mm
Höjd: 160 mm
Djup: 40 mm
Antal krokar: 1 st
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JOMA - The result of experience and innovation

NYCKELHÅLLARE

Nyckelhållare AVA i plast med tydlig text och bild. Säljs styckvis.

Se alla nyckelbrickor AVA på www.prodib.se/shop

Triax Pro Professional key cutting machine

 Bytbara backar
 Snabbare fräsning
 Snabbrelease av fräs
 Användarvänlig
 Graverar

 5.7” tydlig färgdisplay
 Integrerad fräshållare
 Topplåda för ordning & reda
 Snabbare spindel, upp till 19.000 rpm
 2-års garanti

Bytbara backar

Integrerad fräshållare

Gravering

Snabbrelease av fräs
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N
PROTECH PLUS

TRIAX PRO

*

IDEA

ORIG

UNOCODE 199 * UNOCODE 299 * UNOCODE PRO
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FUTURA
Keyway news #3 maj *
2011 FUTURA ONE

PRODIB AB
VI JOBBAR BARA FRAMÅT MED VÅRA PRODUKTER OCH SERVICE.
I stället för att tvista och bråka med alla som kopierar våra
originalkoncept, ser vi till att hela tiden vara bäst, ligga längst
fram och leda utvecklingen, vara valet som nyckeltillverkare och
låsfabrikanter föredrar.
Så när våra följare lägger tid på att kopiera oss och våra koncept,
skapar vi nya och bättre. Då tjänar du pengar och tid på att välja
oss, våra lösningar är effektivare.
På köpet får du världens bästa maskinkoncept med den senaste
tekniken och en service, kunskap och snabbhet ingen ens vill
försöka kopiera.

www.prodib.se
			www.silca.biz

Se mer : 		

GINALEN

Keyway news #3 maj 2011
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Prodib kundköp
UPPSALA VÄRDESKYDD TEKNIK AB
Uppsala Värdeskydd Teknik AB gör en satsning på att leverera
proffsigt tillverkade nycklar till kassaskåp och införskaffar
en begagnad Prima Laser. Samtidigt var det dags att byta ut
den gamla trotjänaren Unocode Classic, och valet föll på en
Unocode 199 som kommer att ta över tillverkningen av de mer
vanliga nycklarna.
Prodib önskar lycka till med de nya
maskinerna och lovar att dom inte
kommer
att göra er
besvikna!

NORRSKYDD SKELLEFTEÅ

Magnus lyser ikapp med den nya nyckelmaskinen

MÖLNDALS LÅSSERVICE

Ännu en Unocode PRO har fått ett nytt hem, nu i Skellefteå.
När det blev dags att byta ut Norrskydds Unocode
Classic, valde man att köpa sig en Unocode PRO. Efter
lite missöden med GPS-navigeringen som inte alltid är
så klockren som man kan önska, hamnade Jonas vår
serviceman i Bureå och fick se årets första snö, innan han
hittade till Skellefteå. Där installerades en Unocode PRO
och Silca Key Programs i Norrskydds nyöppnade lokaler.

Vår säljare Gustav Holmberg fick äran att både sälja, leverera
och installera Mölndals Låsservices nya nyckelmaskin. Han
packade bilen och begav sig mot Mölndal för leverans. En
Unocode Pro blev valet, en förstaklassig
nyckelmaskin som kommer att hjälpa er i
många år framåt!

Vi på Prodib gratulerar till ett bra köp av maskin och önskar
ett varmt lycka till i de nya lokalerna!

Vi tackar för förtroendet, och önskar
lycka till!

Johan, Jörgen & Sören poserar med nya maskinen
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Ronald hos Mölndals Lås med sin nya medarbetare
Thord vill också vara med :)

prodib får besök
Man diskuterade bland annat
utvecklingen på transponder,
utvecklingen på fjärrkontroller
och den allmänna trenden
för nyckeltillverkning och
försäljning av maskiner.
Det var spännande tankar och ideer som utbyttes dels
från Sverige / Norge men också från andra länder som
Marco besöker.
Vi pratade också om Silcas medverkan på vårt Öppna
hus innan det var dags för lite besök hos våra kunder.
Marco och vår säljare för mittdistriktet, Daniel, styrde
bilen mot Örebro och kundbesök. Det skiljer sig mellan
nyckeltillverkare i Sverige mot de Italienska, så för att
bättre kunna förstå våra svenska kunders behov, är ett
studiebesök ett måste.

Marco, Benny och Mats har mycket att diskutera

SILCA ITALY BESÖKER OSS
I dagarna tre hade vi äran att få ha Marco Radici från Silca Italien på besök.

SILCA GERMANY BESÖKER OSS

sätter en ära i att det skall vara så.
Efter dom här dagarna åkte våra
tyska vänner hem med en lista av
ideer att implementera hos sig.

Reinhard & Andreas, Silca Tyskland beundrar Protech tillsammans med Benny & Mats, Prodib

I två dagar hade vi besök från ledningen av Silca Tyskland som gjorde ett
studiebesök för att lära om service, marknadsföring etc.
I Silcas internationella dealernät ligger vi i många stycken i topp och jag

Mycket var det som skulle gå igenom under dessa dagar

Jag får ibland frågan hur jag kommer på allt vi gör på
Prodib, det gör jag oftast inte.
Jag lånar idéer vart helst jag är, sedan gör jag en egen
tvist på det, för att det skall passa oss.
Jag är genuint nyfiken och överallt fotar jag idéer,
som kan användas nu, eller senare, det kan vara på en
restaurang, i en butik, på en mässa eller i en fabrik.
Ibland på fabriker får man inte fota, då memorerar jag
och gör skisser, sen fotar jag skisserna.
Jag har hittills aldrig varit på ett företag som är så dåligt
att dom inte är bäst på något, och genom att samla
ihop alla dom där bästa grejorna och packetera ihop
dom i ett “Prodibformat”, ja då blir det inte så tokigt.
Men det är ett evighetsjobb som aldrig tar slut.
Benny Hansson
VD
benny.hansson@prodib.se

Rundvandring på lagret
Keyway news #3 november 2017
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Prodib kundköp
DALEK LÅS & LARM TROLLHÄTTAN
När det var dags att investera i en ny nyckelmaskin hos Dalek i Trollhättan, föll valet på en
Unocode PRO. Till sin hjälp att välja rätt hade de Gustav Holmberg, som också fick äran att
leverera och installera den nya medarbetaren i Trollhättan.
Så nu finns ännu en Silca nyckelmaskin med i maskinparken för
att hjälpa de anställda hos Dalek Lås & Larm!
Hatten av för ett förstaklassigt val av nyckelmaskin, och all lycka
till önskar vi från Prodib!

Klas, Micke & Anders mitt i maskinparken där den nya Unocode PRO kommer att känna sig hemma

7

Silver SEVEN
* Snyggt! Mycket säljande!
* Ordning & reda!
* Tar liten plats!
Ställ för kartonger
inkl. toppskylt
(produkter ingår ej)
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prodib personal
Inför Öppet Hus i oktober behövde golvet på lagret få sig en uppfräschning, så en helg var personalen på plats för att hjälpa till! Det skrapades,
grundades, målades och lackades helgen igenom, för att på måndag igen
kunna användas igen!
Jobbigt, men ack vad bra det blev!

Resultat kan man inte klaga på!

Hela gången måste skrapas innan målning

Per & Johan blandar färg för fulla muggar

Benny & Johan skrapar golv, i skjorta och slips...

Benny nu i lämpligare klädsel för ändamålet

Johan & Tina målar, men utvägen då?

Puh... mycket kvar att måla

Äntligen går det mot sitt slut

Mats & Janne målar, även säljchef och säljare måste göra sin del
Keyway news #2 juli 2017
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NEW! prodib NYA ÄMNEN

ASS73
(560 DD)

EZ5X

KEY2

HU116FH
AKRM188
VA2TE

TOY40BTE

HU58RS2N

GT15RARS1

NERSD1N
AKRM252

AB72

TN20R

TN35

ARL1

OJ17R

BUR22R

LÅSKÄTTING PW-7-2 utan löpögla
Art.nr:

Benämning:

Längd:

09721

Klädd låskätting utan
löpögla

1,05 m

Klädd låskätting utan
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Miljövänlig CTP 09722
löpögla
Zinkfosfatering o. passivisering
Ythärdad hård yta
Stark seghärdad kärna

1,6 m

PRODIB reportage
Låspunkten utbildar personal
I slutet av September hade vi besök på Prodib för utbildning i bilprogrammering
för personal från Låspunkten i Sundbyberg. Det var Anton Bergström & Zakarias
Hallquist som fördjupade sina kunskaper om metoder och instrument vid olika
typer av scenarior då man vill åstadkomma nya bilnycklar. Låspunkten, och kanske
framför allt Felix Deiber, är skickliga inom området och bedriver verksamhet delvis
specialicerad på bilnyckeltillverkning.

Teori varvas med praktik, och vi tog oss an
bilar av skilda fabrikat för att prova på olika
typ av mjukvara, och vi kom fram till att i
de fall man inte behöver programmera in
en nyckel så kan kloning av transponder
vara ett både snabbt och enkelt alternativ.

Kursdagen blev intensiv med mycket information som ska tas in av Anton och
Zakarias, och då är det bra med pauser för att vila skallen. Ett bra sätt att slappna
av hjärnan kan vara att låta den koncentrera sig på en ostfralla en stund som
omväxling.

Vi hade en trevlig dag tillsammans och jag
tror att undertecknads stämband var lika
trötta som Antons och Zakarias’ öron var,
när de slutligen for hem mot Stockholm
igen.

Kaffe med ostfralla kan aldrig bli fel

Anton & Zakarias fixade jobbet lätt

Djupstudier i konferanslokalen

Mattias Widén
Transponderexpert
mattias.widen@prodib.se

Allt ska göras rätt, laddaren är viktig

Tre glada grabbar programmerar bilnycklar

Ratch-It Key-Bak
Kvalitéts key-bak från USA med 90 cm kevlarlina för upp till ca 22 st
nycklar. Modellen har RATCH-IT-LOCK SYSTEM, dvs stopp var 10 cm för
maximal bekvämlighet.
Levereras styckvis i blisterpack.

NEW!

Artikelnr:

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

NEW!
Keyway news #3 november 2017
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EKC

ELECTRONIC KEY CATALOGUE
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Registrera dig på https://ekc.silca.biz
- Vill du översätta från tex. JMA eller Orion till SILCA klickar du på Comparative Key Reference.
- Vet du vad nyckeln går till och har en tillverkare klickar du på Key Type
- Vet du BARA vad nyckeln går till klickar du på Use
- Har du mått på en tillhållarnyckel klickar du på Dimensions

PROGRAMMET ÄR GRATIS OCH UPPDATERAS AUTOMATISKT

NYCKELJOJO

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

40

25811-1000

25811-1000VIT

25811-1000RÖD

25811-1000BLÅ

25811-1000GRÖ

25865-1000

7

Silver SEVEN

BUTIKSTÄLL

ART NR: GBM3631

Häng upp dina produkter på ett smart sätt! Golvställ i metall
med tre sidor, snurrbart. Du kan även justera höjden på stället
så det passar just dig. Krokar köper du separat, GBM3633. Stället har hjul, så det är lätt att flytta, men som du kan låsa när
stället är på plats där du vill ha det. Levereras med 3 st toppskyltar, men utan krok och produkter.
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NYCKELTILLBEHÖR
Art.nr:
PRO0227

Art.nr:
PRO0002

Art.nr:
PRO0033

Material
Färg		
Bredd		
Höjd		
Djup		
Antal krok

Metall
Grå
39 cm
ca 191 cm
70 cm (inkl. krok)
Ingår ej

Se hela sortimentet på41
www.prodib.se

ID30CTR100AS NYCKELBRICKA
Stor och kraftig nyckelbricka i plast med 21 mm stålring.
Kan skrivas på båda sidor och öppnas utan att tas av från
nyckelringen. Levereras i ask om 100 st brickor i sorterade färger.
Brick storlek

73 x 38mm

Skrivyta

50 x 30 mm

Antal

100 st

Färg

Sorterade

NYCKELJOJO med kedja

Saturnus

Art.nr: 201A20
Ø 50 mm, kedja 450 mm

Nyckeljojo med kedja
i blank metall,
50 eller 42 mm Ø.
Levereras styckvis.
Art.nr: 203A20
Ø 42 mm, kedja 450 mm

Se hela sortimentet på www.prodib.se

ABUS ROCK SERIE 2
Klass 2

Klass 3

Klass 4

Security Tech Germany

Omläggningsbara lås som passar de
flesta cylindrarna på marknaden.
Snabb och smidig montering med hjälp
av en helt ny teknik i låshuset!
Ny patenterad teknik med kulregling för
samtliga medlemmar i "Rock-laget"!
42 Keyway news #3 oktober 2016
52 Keyway news #3 maj 2011

ABUS - Den goda känslan av säkerhet

...och du: det finns väderskydd till ALLA Rocklås!

prodib begagnade maskiner
Vi har ett antal begagnade maskiner på lager. Samtliga maskiner är grundligt servade och genomgångna av vår Serviceavdelning. Installationskostnad tillkommer. Nedan hittar du ett axplock av de maskiner vi har för tillfället, alla hittar du på
vår hemsida, www.prodib.se
Är du intresserad, kontakta oss för mer information!

Silca Matrix SLX
Toppfräsmaskin

Silca Fastbit
Tillhållarmaskin

JMA Capri
Toppfräsmaskin

Silca Club JR
Toppfräsmaskin

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

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Kalibrerad

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

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Kalibrerad

Medföljer:
Kabel
Manual
Garanti:
3 månader
Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer:
1157361152306

Medföljer:
Kabel
Manual
Garanti:
3 månader
Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer:
1110111178070

Medföljer:
Kabel
Manual
KABA fräs + tolk
Garanti:
3 månader
Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: 13112206643

Medföljer:
Kabel
Manual
Garanti:
3 månader

Silca Unocode 399
Elektronisk
Cylindermaskin
Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Nytt frässkydd
Ny kåpa
Ny spånkopp
Byte motorkondensator
Ny fläkt
Ny fräs
Medföljer:
Kabel
Manual

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: 031299

Garanti:
3 månader
Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer:
1120911161905

Silca Special Super
Cylindermaskin

Orion Rigel
Cylindermaskin

Orion Rigel
Cylindermaskin

Triax E-Code
Elektronisk
Toppfräsmaskin

Silca Unocode 399
Elektronisk
Cylindermaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Kalibrerad
Ny fräs

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

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

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Kalibrerad
Nya backdelar på R1
Ny kåpa

Medföljer:
Kabel
Manual

Medföljer:
Kabel
Manual

Medföljer:
Kabel
Manual

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Kalibrerad
Ny skyddsfjäder kulskruv
Ny fräs
Ny fläkt
Ny skyddskåpa

Garanti:
3 månader

Garanti:
3 månader

Garanti:
3 månader

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: 400034

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: 0015306

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer:
1177821141206

Medföljer:
Kabel
Manual
Garanti:
3 månader
Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: DC 214

Medföljer:
Kabel
Manual
Garanti:
3 månader
Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer:
1133101171905
Keyway news #3 november 2017
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KEYWAY KORSORD 3-2017
Här får du en ny chans att
lösa ett korsord.
innehåller
5 st vinnare drar vi från sommarnycklar
de rätta inskickade
korsorden.

längst
ut på
tassen

FART

lekamen
betalas,
finansieras

gris
mamma
runt
konstverk

Lycka till!

MANS
NAMN

kort
Rhode
Island

... och kola

sago
figur

oftast före
stort köp

bor på
en ö

ko-läte

snaps,
sup

sparbanks
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kryddstark sås

STAD I
SKÅNE

lugn och ..

INGÅNG

sagt, nämt

malt
dryck

vråla,
skrika

Antik
hjälte
Tidningarnas telegrafbyrå

mjuk, slapp

air
condition

”dumburk”

VINDSTÖT

satmara,
argbigga

Ort på
Gotland

DATOR

Ulla Mörk

indelning
i
boxning

parkett
lugn och ..

sommar
ledighet

hår i
pannan

centrum,
medelpunkt

stjärna,
förebild

LÄGGA
Värm- vindpust
landsort

höjt
sitt
glas!

FET
FISK
tunna,
späda,
fina

Rätt svar och
vinnare presenteras
i nästa nummer av
KEYWAY NEWS
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SA FULA
SAKER...

NOSKA
OLLE

mess

Skicka ditt svar till Prodib, Box 34, 631 02 Eskilstuna
eller mail prodib@prodib.se

STRÖM

Företag & namn:

Tina
2017

Vi får ibland in samtal från kunder som upplever att dom inte kan söka i vår webshop på ett
tillfredställande sätt, så här kommer lite tips på hur du kan göra!

1.
För att komma till vår WEBSHOP går du först in på vår
HEMSIDA, www.prodib.se
Här i menyn hittar du “SHOP”
klicka på länken så kommer du till shopen.
På hemsidan hittar du NYHETER och andra spännande saker!

3.

prodib TIPSAR!

2.
Nu möts du av den
här menyn, du är
inne i WEB SHOPEN!
Nu kan du söka i
webshopen.
HÄR söker du, se pil.
Vi gör ett försök att
söka på “5B” en
Key-Bak från USA.

4.
1.
3.

2.

Som du ser, går inte det, det måste till MINST 3 TECKEN för att
kunna söka. Så hur gör jag då?
Jo, då får man gå lite djupare in i sökträdet för att kunna söka rätt
på “5B”. I det här fallet:
Klicka på Nyckeltillbehör (se pil 1) för vi vet ju att Key-Bak är ett
nyckeltillbehör.
Därefter går du på Nyckel Jojo, och Key-Bak USA (pil 2)
Nu har du kommit tillräckligt långt i sökträdet för att kunna söka på
just “5B” MEN det är HÄR du gör söket då (pil 3)
Då får du fram alla artiklar som innehåller “5B” i just mappen
“Key-Bak USA”

Det kanske kan kännas krångligt, men när du väl lärt
dig hitta i vår web shop, kommer det gå som en dans
att söka fram det du behöver!
Tveka inte för att fråga om det verkar svårt!
Vi hjälper gärna till!
016-16 80 00

ASPUDDENS LÅS - LÅSTJÄNST
Visst känns det trist nu när mörkret smyger sig på allt fortare.
Då kan man göra som Göran på Aspuddens Lås, nämligen
modda och pimpa en Silca/Prodibflagga med ledljus! Det
var vid ett säljbesök av vår säljare Krister Vieweg som flaggan uppmärksammades och Göran kunde berätta hur han gått tillväga
för att få flaggan att lysa.
Snyggt och smart tycker vi på Prodib!

Keyway
november 2017
Keyway
news news
#3 maj#32011
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prodib reportage
Nytt om transponder
Fjärrkontroller för bilar är här!
En av Silcas nyheter är Smart Remote Programmer.
Denna utrustning består av en smidig programmeringsplatta som
styrs från antingen din PC eller via en APP i din telefon.
Silca har 4 varianter på fjärrkontroller som från början är utan

Remote Programmer manövreras mycket
smidigt med en APP om man föredrar det
istället för PC, då är den dessutom mobil.
Lättöverskådligt och enkelt att arbeta med
programvaran i datorn och Smart Remote
Programmer

digital information. Via PC eller
APP avgör man vilken bil Silcafjärrkontrollen ska passa till, och
sedan placerar man fjärrkontrollen på programmeringsplattan
och ger den en förinställning (Pre Set) så att den passar till
önskad bilmodell. Därefter finns det 2 sätt att få fjärrkontrollen
att fungera tillsammans med bilen beroende på vilken bil det är
frågan om. För vissa bilar finns en manuell metod att para ihop
den nya fjärrkontrollen med bilen, för andra bilar programmerar
man in fjärrkontrollen med diagnosverktyget MVP. För vissa bilar
fungerar båda metoderna.
Genomtänkt produktserie
De nya fjärrkontrollerna är inte bara snygga, hela serien är även väl
genomtänkt och kompletterar utmärkt redan befintligt system.
•
Några av fjärrkontrollerna levereras inklusive transponder,
andra är tomma och man kan utrusta den med önskad
transponder såväl vad gäller fysiskt format och storlek, som
elektroniskt innehåll.
•
Samtliga fjärrkontroller levereras med de traditionella
transponderhållarna i blått gummi som passar till alla silcas
transpondertyper.
•
Flip-bladen som passar i dessa fjärrkontroller är givetvis
ur Silcas befintliga flipkey-serie, så att man kan använda de blad
man redan har i lager.

Remote, så här ser den ut

Tre olika KIT
KIT A och KIT B är olika varianter för dig med diagnosverktyget
MVP. Här finns olika möjligheter att programmera in den nya
fjärrkontrollen både manuellt och med MVP. De båda KIT:en
innehåller några gemensamma komponenter som t ex 1 st
programmerare, ett antal fjärrkontroller av samtliga modeller
samt olika mängd Tokens. KIT B innehåller även 15 sorterade blad
och transpondrar.
KIT C är för dig som klonar bilnycklar med hjälp av RW4 Plus

prodib reportage
och Fastcopy Plus, och det är glädjande att vi äntligen kommit
fram till att kunna erbjuda fjärrkontroller även till de klonade
bilnycklarna.
Ny logotype för nytt samlingsnamn
Silca har valt att samla alla produkter kring bilnyckelkopiering
och programmering under ett och samma tak. Den här
produktgruppen kallas AUTOMOTIVE och vi kommer att känna
igen den på den nya logotypen. Denna kändes säkert igen av de av
er som besökte Prodibs Öppet
Hus nyligen, där vi presenterade
den i samband med våra kurser
och utställningar.

lagningen jag sett hittills. Ja, det är nu inte Sofia som utfört detta
mästerverk i mekanisk sammanfogning, det har kunden själv
gjort, så klart.
-Men tro det eller ej, nyckeln fungerar fortfarande i bilen, berättar
Sofia.
Jag hittade även två bilder på en annan reparerad nyckel av samma
karaktär, om än något snyggare. Empty shells kunde i åtminstone
ena av dessa två fall försett kunden med en ”ny” nyckel istället för
en sån här nöd-reparation, då nyckeln till den franska bilen finns
som tomt skal i Empty Shell-serien, och vi hoppas att Sofia fick
chansen att klona fram en nyckel åt sin kund i Skellefteå.

Logo Automotive

T50 - nya multitranspondern
Den nya transpondern T50 är för dig som har en RW4 Plus och
en Fastcopy Plus, och transpondern börjar strax levereras. Den
kallas för ”Multi-transponder” just för att den ersätter flera andra
transpondrar. I detta fall är det bl a T10 och T29 som används till
ID42 och ID45 som ingår, tillsammans med ID41 och ID4W (ID
4W som i vissa sammanhang fortfarande benämns ID44). Den
här nya T50-transpondern är bra att ha i sortimentet då den är
mångsidig.
Hur det kan se ut
Sofia på Valters Lås i Skellefteå har delat med sig en bild av
en kunds bilnyckel. Jag tror att det är den mest spektakulära

Nyckel till en
Renault, bladet har
lossnat.

Mattias Widén

Sofia visar en nyckel som en
kund har reparerat själv

Transponderexpert
mattias.widen@prodib.se

70IB/50HB80 SLÄPVAGNSHÄNGLÅS










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



Ämne som passar: Ä65/40-45N

Laga inte så här när
ett nytt skal finns i
Empty Shell-serien.

Security Tech Germany

Går att beställa hos
ABUS i likalåsning

Svårdyrkad, pga
profilens utformning

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

Rostfri

ABUS - Den goda känslan av säkerhet

1 2 3 4

5

6 7 8 9 10

MAX

Bygeln låses på
båda sidor

prodib reportage
BAKOM KAMERAN
Ni som besökte förra årets Öppet
Hus och även årets, undrade
kanske vem det var som smög
omkring och fotade. Det var
ingen annan än Mats Bossard
från Eskilstuna. Och för att
lära känna mannen bakom
kameran så ställde jag lite
frågor till honom, och han
har även låtit oss ta del av
några foton han tagit med
underbart vackra Eskilstuna
motiv! Så håll till godo:
När började du intressera dig för fotografering?

första Nikon, en Nikon EM, Nikons första halvautomatiska.
Sedan dess har jag varit Nikon trogen och idag har jag en
Nikon D7200. Som en parentes kan jag berätta att jag köpt
tillbaka både Yashican och min första Nikon på Ebay och
börjat med analog fotografering igen.
Beskriv lite kort din bakgrund och vad du arbetet med
fram till idag.
- Jag är född och uppvuxen i Eskilstuna och efter 23 år
i Katrineholm har jag nu bosatt mig här igen sen fyra
år tillbaka. Jag har jobbat med många olika saker men
alltid med mycket människor runtomkring mig. Jag har
jobbat bl.a inom restaurangbranschen, inom handeln,
missbrukarvården, skolan, kört taxi och mitt senaste jobb har
varit som banarbetare på Mälarbadens Golfklubb.
Det jag skulle vilja göra är att jobba med foto/fotograf.

- Jag började med fotografering när jag var ungefär tretton år, det
utvecklades ännu mer när jag valde foto i fritt valt arbete i skolan. Då gjorde
jag ett mörkrum hemma i mitt pojkrum och min pappa sågade till två
masonitskivor som jag satte för de två fönster som jag hade när det var dags
att göra bilder, på den gamla goda tiden när det var analogt och du hade 36
bilder i rullen som skulle framkallas och sen belysa fotopapper i mörkrummet
med förstoringsapparaten.
Vilka motiv tycker du bäst om att fota?
- Jag tycker mest om att fotografera landskap och arkitektur men
även porträtt och produktfotografering. Jag tycker också väldigt mycket om
att fotografera i svart/vitt. När jag är riktigt inspirerad/kreativ brukar jag göra
egen photoart vilket jag tycker är både spännande och roligt.
Vilken bild är du mest stolt över?

Fristadstorget i centrala Eskilstuna nattetid

- Oj det var en svår fråga eftersom jag är ganska bred i mitt fotograferande
men jag tror att det är en porträttbild i svart/vitt på en yngre kvinna och en
tredelad bild på Nybron här i stan, men som sagt, ställer du samma fråga
imorgon så kanske du får ett annat svar.
När köpte du din första kamera, och vilken sort var det?
- Min första analoga kamera jag köpte var en Yashica Electro 35 GSN
och den hade jag en längre tid tills jag sålde hela min utrusning efter arton
års ålder, men fotograferingen hade satt sig så tre år senare köpte jag min

Vackert upplyst tågbro över Eskilstunaån nattetid

Vy över Eskilstuna stadshus nattetid
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Fin bild av restaurangmiljö

prodib reportage
Berätta lite kort om ditt senaste projekt.
- Mitt senaste projekt var en 2 veckors utställning på Elite
Stadshotell här i Eskilstuna, den är jag jättenöjd med då jag
fått mycket beröm och uppmuntrande kommentarer för den.
Den handlade om min vandring längs med Eskilstunaån och
alla bilder var i svart/vitt.
Och vad blir ditt nästa projekt?
- Just nu håller jag på att samla bilder till en ny utställning,

Galma stan vid Eskilstunaån

Fors kyrka i centrala Eskilstuna i vackra färger

Klosterkyrka i centrala Eskilstuna i svartvitt

den blir förmodligen också i svart/vitt men mer åt photoart
hållet till och alla bilder kommer vara osedda ända fram tills
jag hänger upp dom på väggen i utställningslokalen. Inga
sneakpeaks på Facebook! :)

RF-030
RF-030

Svartvit bild med gamla stan som motiv

Tina Johansson
Order/Lagerchef
tina.johansson@prodib.se

NEW!

30 mm hänglås i rostfritt, anpassade för
marin- och annan utomhusmiljö. Levereras i
blisterförpackning om 2 st lås i likalåsning.
3 nycklar ingår.
Keyway news #3 november 2017

49

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

NEW!
* Baksidan på nycklarna har alla detta motiv

ASS 52R-IM

ASS 52R-IL

ASS 52R-IO

ASS 52R-IP

ASS 52R-IQ

ASS 52R-IT

ASS 52R-IU

ASS 52R-IV

ASS 52R-IW

ASS 52R-IX

7

Silver SEVEN
* Snyggt! Mycket säljande!
* Ordning & reda!
* Tar liten plats!
18- kroks ställ

50 inkl. toppskylt, 3 st
(produkter ingår ej)

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

ASS 52R-II

ASS 52R-IH

ASS 52R-HY

ASS 52R-HX

ASS 52R-HZ

ASS 52R-IA

ASS 52R-IK

ASS 52R-IF

ASS 52R-IE

ASS 52R-IB

ASS 52R-IJ

ASS 52R-IG

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

Välkommen att göra en bra affär!
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prodib kundköp
SKOMAKERI NORRA VÄSTERORT
Skomakeri Norra Västerort har köpt Smart Remote Programmer för att göra fjärrkontroller till de bilnycklar som hans RW4 Plus
klonar.
Eftersom Prodibs transpondertekniker Mattias Widén hade ärenden åt stockholmshållet så passade han på att leverera den
nya maskinen personligen. Dahoud var glad och fick även sin RW4 Plus uppdaterad. Redan veckan därpå tillverkades första
bilnyckeln för startspärr med fjärrkontroll, och den nya maskinen verkar fungera mycket bra!
Lycka till med den nya maskinen, önskar vi på Prodib!

Dahoud provar Smart Remote programmet i sin dator

Med appen i telefonen blir Smart remote Programmer mobil också

Kvalitets verktyg från England
LÅNGBORR MED FÄSTE FÖR HÅLSÅG
Ett bra hjälpmedel för rakare borrning genom plåt/ståldörr. Hålsåg, för
standardinfästning köpes separat. Lämplig storlek 16-22 mm.

Art.nr. 1701-0
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prodib personal
TAVELUPPHÄNGNING PÅ PRODIB
Transponder och programmering av bilnycklar är
ett ämne som växer både hos oss och hos många
av våra kunder.
Efter våra kompetenshöjande kurser som vi höll i
samband med Prodib Öppet Hus i Oktober så fick vi
ytterligare ett antal kunder som ville satsa mer på
detta.

Det gäller att hänga med om man ska tillverka bilnycklar i framtiden och man
kan också se en intressant nisch med bra lönsamhet om man har kompetensen.
Förr kostade en bilnyckel kanske runt 100 lappen, idag kan dom kosta upp till
2500 kr.
Fördelen för slutkonsumenten att vända sig till dig, är hastigheten och priset.
Jobbet blir gjort snabbt och ofta till ett bättre pris än hos originalhandeln.
Du får också via oss, många fler möjligheter att erbjuda kunden.
Det här kräver mer av oss,
och Mattias Widén som
är den hos oss som håller i
djupkunskapen på bilnyckelprogrammering, började
bli trångbodd i sitt kontor,
så vi iordningställde ett nytt
lite större.
Och efter inflyttningen såg
det lite tomt ut på väggarna, så tre stora tavlor med
passande motiv införskaffades och sattes upp.
Fint ska det vara :)

Johan på orderkontoret hjälper till... eller tittar mest på :)

Mattias får experthjälp

PS88 LÅS SMÖRJMEDEL

Security Tech Germany

Snart är vintern här, så passa
på att köpa hem låsspray
Säljs styckvis eller i en låda om
6 st blisterförpackningar.







Smörjer
Skyddar
Rensar
Tränger ut fukt
Förhindrar isbildning

ABUS - Den goda känslan av säkerhet
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ITALIENSK PRECISION

Back för Europacylinder

Back för ovalcylinder

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

Back för rundcylinder

Gravera - vad du vill!
Nycklar, hänglås, ovalcylindrar, runda cylindrar, Europacylindrar,
plastbrickor, skyltar. Ja möjligheterna är många som synes!
Det finns backar för alla ändamål.

Back för hänglås

Program på svenska
Tillhörande program är naturligtvis på svenska Programmet hanterar
2 fasta koder, löpnummer m.m

Back för nycklar

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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Back för plastskyltar/brickor

Back för skyltar

Nycklar,
nycklar, nycklar...
Hur ska man kunna
hitta rätt?

En OPTIKA från SILCA
hjälper dig!

Maskinen som läser av både
profil och delning av din
nyckel.
Den enda maskinen på marknaden som identifierar cylindernycklar, kassaskåpsnycklar,
laserskurna nycklar och nycklar
av Kaba-typ.

RING, SÅ HJÄLPER VI DIG!

Prodib AB
Box 34, 631 02 Eskilstuna Tel 016-16 80 00, Fax 016-14 55 90 www.prodib.se
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Nyckelring
Handemaljerade nyckelhållare i metall med Sverigemotiv.
Levereras styckvis med 23 mm stålring.

Dyrkset
16 delar
HPC-NDPK
Dyrkset
11 delar
HPC-PIP13
Dyrknål
Enkelboll
HPC-BPX1
Dyrknål
Enkelhalvboll

HPC-BPX11
Vridare
Rak modell
HPC-STW3
Vridare
Vinklad modell

HPC-STW4
Alla dyrkar kräver licens

Du hittar fler dyrkar på
www.prodib.se
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Art.nr: WC-1

Art.nr: WC-6

Art.nr: WC-3

Art.nr: WC-5

Art.nr: WC-7

Art.nr: WC-8
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Vår nya serviceman Fredrik
Söder får svara på lite frågor
i detta nummer av Keyway
News.

Bor?

Arbetsuppgift på Prodib?

Familj?

Som servicetekniker så jobbar jag mycket med alla de olika
nyckelmaskinerna och Silca-programmen. Dels står jag i
verkstaden och servar nyckelmaskinerna när de kommer
in till oss. Jag finns även tillgänglig på telefon och mail
för att supporta våra kunder är de har tekniska frågor
och funderingar kring maskiner och program. Sen så är
jag även ute hos kunderna på nyinstallationer och andra
serviceuppdrag.

Hur länge har du jobbat på Prodib?

Sedan tre år tillbaka bor jag i en villa i Slagsta, Eskilstuna.

Jag bor med min fru och mina två döttrar på 2 respektive 5 år.

TV?

Är det rätt dåligt med för egen del. Känns som barnen har
ockuperat den. När väl jag får välja så blir det oftast någon
fotbollsmatch med Arsenal. Eller så kan jag och min fru
slökolla på någon serie ibland.

Musik?

Jag har jobbat på Prodib sedan slutet av maj 2017.

Jag har hängivet lyssnat på Kent i halva mitt liv, så det blir
mest deras musik i mina hörlurar.

Vad gjorde du innan du började på Prodib?

Vilken film såg du senast?

Innan så jobbade jag på Hästens Sängar i Köping sedan 13 år
tillbaka. De senaste fem åren jobbade jag som servicetekniker
även där.

Vad är det bästa med Prodib?

Jag känner att gemenskapen här är fantastisk. Det är ett litet
företag sett till antalet anställda så det känns som att alla
känner sig delaktiga och visar ett stort engagemang. Sen så
är strukturen och den ordning och reda som präglar företaget
imponerande.

Vad tycker du är mest intressant på jobbet just nu?

Alla elektroniska nyckelmaskiner och hur de fungerar, samt
hur smart de kan användas med hjälp av Slica-programmen.
Det är mycket kvar att lära, men väldigt intressant.
Det är också väldigt intressant att höra vad våra kunder ringer
in och behöver hjälp med.

Det är nog ”Pippi på de sju haven”, ihop med äldsta
dottern.

Favoritprodukt?

Oj. Svår fråga. Det finns många
bra och häftiga produkter, men
jag skulle nog säga Unocodemaskinerna. Det är dem jag har
jobbat mest med än så länge och
jag tycker det är väldigt bra och
användarvänliga maskiner.

Vad gör du helst på fritiden?

Då hittar jag på något kul med familjen.
Åker
iväg på någon utflykt, badar eller hittar på något annat kul
där alla kan vara tillsammans.
Keyway news #3 november 2017
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Prodib sätter i focus
Det går bra nu...

Det går bra nu...2

När vissa har för lite att göra då har andra mer än fullt upp.
Vår reporter / säljare Jan fotade denna handskrivna lapp på en
butik i Stockholm.
Lite kul tyckte vi.

Många mindre företag har ett problem i dag.
Å ena sidan inser man vikten att utbilda sig och hålla kompetensen uppe när det kommer nya arbetssätt och tekniker,
och å andra sidan tycker man att det är svårt att stänga
firman någon dag.
Benny åkte förbi vår glasmästare och skulle lämna in en bil
och möttes av denna skylt.
Första tanken var ju, men va f...n!
Nästa tanke blev, ja men det är ju klart, ska dom klara av att
byta ut nya rutor med massor av teknik i, så måste dom ju
vara kompetenta, jag vill ju inte lämna in bilen hos någon
som är outbildad eller inkompetent.
Men hade skylten bara innehållit ett bättre budskap så hade
förståelsen varit större, typ:

Välkommenskylt på butik i Stockholm

”I dag har vi stäng för utbildning.
Det har vi för att ge dig en kompetent service alla andra dagar
om året. Jätteviktigt nu när din bil innehåller så mycket ny
dyrbar teknik.
Välkommen åter imorgon!”

Det går bra nu...3
Visst är det viktigt att din nyckelmaskin åker säkert fram och
tillbaka vid service eller reparation? Det tycker vi, därför har vi
tagit fram en speciell fraktlåda, blackbox, där din maskin kan
åka tryggt och säkert.
Din maskin är dessutom försäkrad av oss, OM olyckan skulle
vara framme, vilket tyvärr kan hända.
Maskinen nedan tog vi emot från ett fraktbolag, där man kört
in truckgafflarna rakt igenom lådan! Hade man kört in gafflarna
lite längre ner på lådan, hade tyvärr kundens nyckelmaskin
blivit mos, och reparationerna (om det nu ens skulle löna sig
att reparera) blivit omfattande och dyra.
Men nu klarade sig maskinen utan en enda skråma, bara boxen
fick sig två lufthål...
Välkommenskylt på butik i Eskilstuna
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Liiiite längre ner på boxen så hade tyvärr kundens maskin blivit mos

Kundens maskin klarade sig utan en skråma

Nyckelhållare

E-B125

Visa dina känslor, fräcka emoji nyckelringar i metall!
Har en 25 mm ring, och 30 mm liten kedja.

E-B102

E-B101

E-B103

E-B116

E-B117

E-B118

E-B104

E-B105

E-B106

E-B107

E-B108

E-B109

E-B110

E-B111

E-B112

E-B113

E-B114

E-B115

E-B119

E-B120

E-B121

RF-040
RF-040

E-B122

E-B123

E-B124

NEW!

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

Nyckelsignal

4-kantig nyckelsignal för att färgmärka nycklar. Passar bland annat till ASSA TWIN COMI och EVVA DPI.
Kan användas både liggande och ståendes för att passa fler nyckelgrepp. Levereras i sortimentsask om
200 st i 8 st olika färger: Vit, Gul, Orange, Lila, Röd, Grön, Blå och Svart.			
Art.nr: 16-200-50

Prodib sätter i focus

- MOTORVÄRMARÄMNEN OBS! Bilder ej i skala 1:1

BT 2

BT 2R

BT 5R

GEA 4

LF 12

LF 23R

WAS 14R

SEL 1

- SNÖSKOTERÄMNEN -

HY 6
ASS 181

SS 10

VO 12

HD 1

HD 1R

CY 12R
CY 14

CY 13R

HY 5

HY 5R

CY 14R HY 7

HY 7R

AKTIV		 HY5, (HY 5R), BH4
ARTIC CAT		

CY 12R, HD 1, HD 1R,

			CY 14

LYNX			

HY 5R

OCKELBO		

HY 5, 5R, 6, 7, 7R

POLARIS		

CY 13R, CY 14R

SKI DOO, mfl

CN 1

YAMAHA-VIKING YH 21R
ÖVRIGT		 HN 1
(Piratlås mfl)

HN 1

YH 21R

CN 1

BH 4

Presentasjon TrioVing selger Norge
Navn:
Freddy Eriksen
Stilling hos TrioVing:
Senior Salgskonsulent DIY
Distrikt:
Østfold – Hedmark- Oppland
Hvor lenge har du jobbet hos TrioVing?
31 år
Hva gjorde du før du begynte hos TrioVing?
Skole
Hva er det beste med å jobbe for TrioVing?
Å jobbe for et markedsledende konsern
Hva er mest interessant akkurat nå?
Yale boligsikring

Beste film:
Grønne mil

Bor:
Moss

Favorittbil:
Siden jeg kjører min
tredje Skoda, må svaret
bli Skoda

Familie:
Skilt, 2 gutter
Sport:
Spinning, bodypump
Musikk:
Liker nesten alt

Favoritt Artkey:
Emoji blunkefjes ;)
Hva liker du å drive
med på fritiden?
Trene, konserter, pub,
turer

FAS 309 ULTRALITE








Ultralite!
Lätta & Smidiga!
Mycket hållbara!
Nickelallergivänliga!
4 klara färger!
Längd: 80 mm
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TrioVing-teamet ønsker å takke alle deltagere for en flott tur! En kjempefin
gjeng å reise på tur sammen med.
Hilsen Jonny, Kjetil, Thomas, Tor, Torodd og Kerim.

NEW!

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

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

Verktyg för låsproffs

1159

Borrmall
Borrmall för Triovings mekaniska hotellås.

- Visste du att...

Vi har ett stort sortiment av borrmallar och stolpar?
Oumbärlig när du: - nymonterar lås - monterar cylinder och de befintliga urtagen är för små
Passar alla dörrar, tjocka eller smala - plana eller överfalsade

!
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NEW!

TR4

ASS
185

Art.nr: TR4-IU

Art.nr: TR4-IQ

Art.nr: TR4-IL

Going fast Minion

BeeDoo Minion

Guglilmo Tell design
Minion

Art.nr: TR4-IV

Art.nr: TR4-IW

Art.nr: TR4-IT

Stuart Minion

Carl & Kevin Minion

Kevin Minion

Art.nr: TR4-IP
Highfive Minion

Guglilmo Tell Minion

Art.nr: TR4-IM
Running Minion

Dave banana Minion

Art.nr: ASS185-IP
Highfive Minion

Art.nr: ASS185-IV

Art.nr: ASS185-IL

Art.nr: ASS185-IO

Going fast Minion

Stuart Minion

BeeDoo Minion

Guglilmo Tell Minion

Art.nr: ASS185-IN

Art.nr: ASS185-IW

Art.nr: ASS185-IX

Jumping Minion

Carl & Kevin Minion

Art.nr: ASS185-IM
Running Minion

Art.nr: ASS185-IQ

Art.nr: TR4-IO

Art.nr: TR4-IX

Art.nr: ASS185-IU

Guglilmo Tell design
Minion

Envägsskruv

Art.nr: 1130.1
Bits med smal
skalle, typ FIX

- Omöjlig att få bort?
Nei icke, bara bruk
våra envägsbits!

Art.nr: 1130
Bits med bred
skalle, typ ASSA
Art.nr: 1133
För djupliggande
skruv, typ
ABLOY GUARD X,
ASSA 703

Dave banana Minion

Art.nr: 1233

Art.nr: 1231

Handtag för
envägsbits

Lösa ersättningsstift,
säljs parvis
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AVS:
Prodib AB
Box 34
631 02 Eskilstuna

B

Eskilstuna 7
Porto
betalt
P9

Vinnare väljer

