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Hej !
Här kommer ditt nya
nummer av Keyway!
Air 4
I det här numret kan du läsa om AIR 4 ,
Silcas egen ”dosa” för grind garage och
portöppnare, en service som inte så
många nyckeltillverkare prövat ännu.
I kittet ingår en avläsare, där du läser av
kundens ”dosa” och får svaret om det
går att kopiera och vilken av de tre olika
fjärröppnarna du skall använda.
Sedan följer man bara en enkel procedur
för att kopiera dosa mot dosa.
Problemet för många kunder med
garageöppnare eller portöppnare är att
när man köpt dessa öppnare för ett antal
år sedan kommer man inte ihåg vart man
skall vända sig för att få en ny eller en till
öppnare, så det kan vara en bra service du
kan erbjuda . Läs mer några sidor fram.
En annan service som börjar sprida sig är
programmering av Bilnycklar med vårt
verktyg MVP.
Vi har haft Mattias jobbandes med detta
i ett år nu och har ger dej support när
du köpt utrustning från oss, håller kurser
runt om i landet, skriver bulletiner och
utbildande brev.
Missa inte den här servicen som i dag
i mångt och mycket hantera inom
bilhandeln, det finns stora pengar att
hämta.
I detta nummer får du också en bra inblick
i en rätt ny service från oss och Silca, SILCA
app, ett verkligt bra hjälpmedel.
Katalog och nyckelhjälp i telefon.
Missa inte det , ladda hem appen den är
gratis.



Någon trädkramare är jag inte men det
står inte i motsats till att jag/vi värnar
miljön och att det skall finnas en fin miljö
för kommande generationer.
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Ibland får vi förfrågningar om vi är
miljöcertifierade ISO 14000, och det är vi
inte och varje gång jag svarar att vi inte
är det så känner jag på något sätt dåligt
samvete fast att jag vet att vi gör väldigt
mycket mer för miljön än många som
är certifierade, men vi har inte pratat så
mycket om det.
Här är det mer ”verkstad” än snack.
På sidan 20-21 har vi lånat ett reportage
från Föreningen Skogen som rätar ut en
del frågetecken och missförstånd vad
det gäller koloxid, pappersanvändning ,
skog och vårt sätt att ta ett pragmatiskt
miljöansvar, miljöansvar på riktigt.
Vi städar.
Vårt företag brukar vara välordnat och
städat jämt, det är något vi gör med glädje
och är stolta över, men det betyder inte att
det är perfekt.
Ibland drabbar ”ekorren” oss också och
man samlar på sig ” bra att ha grejor”
som man ofta lagrar så lång tid att
lagringskostnaden blev större än värdet på
själva grejen och till det kommer att man
under tiden jobbar tungt.
Då behövs det lite uppryckning och grejor
måste bort och då följer vi TOYOTAs 5S
metod för den ger verkligt bra effekt.
på sidan 26 kan du läsa mer
Vi har dom flesta gamla KEYWAY NEWS
sparade , på sida 29 presenteras några från
1995
Transponder ID 48
Inom kort kommer en ny transponder
som gör att vi kan tillverka nycklar vi inte
kunnat göra förut.
Det är hela 205 nya modeller bla Audi ,
Volkswagen, Volvo mf mf.
Missa inte att hålla dej uppdaterad på
transponder.
Ligger du efter ring Matias och boka in dej
på närmaste kurs ( 016-168000)
Bildnöten
Vår populära tävling BILDNÖTEN är tillbaka,
5 vinnare dras så sänd in ditt svar.
Det här var allt för nu, du får ha det så bra
tills nästa gång så hörs vi och ses.
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prodibkundköp
UNOCODE 399 EVO
TILL CONTES SMIDE
Vår servicetekniker Jonas har varit och
levererat ännu en maskin. Contes Smide
har nämligen uppgraderat maskinparken
med en Unocode 399 EVO utrustad med
d12-back.
Vi önskar samtliga på Contes smide lycka
till med det nya tillskottet.

Contes Smide

ra

Linda och Este

MOTORCYKELLÅS - SLEDGE 77
Bromsskivelås med högt skydd mot yttre
påverkan av låset såsom dyrkning, slag,
borrning, uppklippning samt mot väder och vind.
Går även att beställa en hållare till låset.
2 st nycklar ingår, varav en st med lampa.
Godkänt av SSF.

52

Keyway news #3 maj 2011

ABUS - Den goda känslan av säkerhet

RF-360
RF-360
Det enda rostfria låset på marknaden som är tillverkat HELT i rostfritt stål!
Extremt tåligt mot vatten, salt och korrision, det optimala låset för
marin- och annan utomhusmiljö, klass 3 . Har 2 st dräneringshål för fukt.
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NEW!



Nya bygellås för cykel
Bygellås med ”soft touch” överdrag, dvs låset har mjukt hölje som effektivt
hindrar låset att skava sönder lacken på din cykel. Högt skydd mot yttre
påverkan av låset såsom dyrkning, slag, borrning, uppklippning samt mot
väder och vind, 2 st nycklar, varav en med lampa till låset ingår också.

Artnr: 501/160-BLA

Artnr: 501/160-YE

Artnr: 501/160-WH

ABUS - Den goda känslan av säkerhet
OPTIKA LIGHT

En av årets nyheter, Optika Light! Den enda maskinen
på marknaden som identifierar cylindernycklar, kassaskåpsnycklar, laserskurna nycklar och nycklar av Kaba-typ
helt stand alone, ingen PC behövs.
För mer info gå in på www.prodib.se
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AIR4 Startkit

Fjärrkontroller för grindar och portar

Startpaket som innehåller allt du behöver för att kunna sälja Air4 fjärrkontroller.
I paketet ingår:
- 1 st display i plexiglas med en fjärrkontroll
- 1st underläggsmatta till disken
- 1 st plansch 30x45 mm
- 1 st Easyscan
- 9 st fjärrkontroller av Air4 ”F”, 3 st av varje färg vit/röd, vit/grå och svart/vit
- 9 st fjärrkontroller ”V”, 3 st av varje färg vit/röd, vit/grå och svart/vit
- 6 st fjärrkontroller Air4 ”Q”, 2 st av varje färg vit/röd, vit/grå och svart/vit.

Art.nr: D744417ZB
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TREKANTS &
FYRKANTSNYCKLAR
•

•

•

6 mm

AGA 301T6

•

•

•

•

6 mm

AGA 301F6

•
•

7 mm

•

AGA 301T7

AGA 301T8

10 mm

AGA 301T10

AGA 301F7

FYRKANTSNYCKEL

8 mm

7 mm

8 mm

AGA 301F8

10 mm

AGA 301F10
Fler AGA
produkter
hittar du på
www.prodib.se

FASTCOPY
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.
För mer info gå in på www.prodib.se
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SilverSEVEN

12- kroks ställ
inkl. toppskylt

40- kroks ställ
inkl. toppskylt

24- kroks ställ
inkl. toppskylt

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

STÄLL FÖR NYCKELTILLBEHÖR
Skyltar du dina produkter på ett bra sätt säljer du mer.
Vi har massor av olika skyltställ som hjälper dig att
exponera enklare.


Keyway news #1 mars 2016

FUTURA
10” touchskärm
Inbyggt program
Liten och smidig
Portabel skärm
Lättanvänd

Datastyrd nyckelfräsmaskin som styrs med det inbyggda programmet vilket hanteras på den
smidiga 10” touchskärmen. Liten och smidig maskin som fräser och dekodar laserskurna
bilnycklar på kod, borrade nycklar på kod och cylindernycklar på kod och kopia.
Art.nr. D843000ZB
Keyway news #1 mars 2016



Artnr: HPC-NDPK
Dyrkset i snyggt läderfodral
med 16 delar.

Artnr: HPC-NDPK32

Dyrkverktyg

Dyrkset i snyggt läderfodral
med 32 delar.

10
10

Artnr: HPC-PIP 15

Artnr: HPC-PIP 13

Platt modell som lätt får plats i fickan.
Fodral ingår. Innehåller 9 st dyrkar.

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

Artnr: HPC-ES2000

Artnr: HPC-EZ 6

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

Innehåller 4 st utdragare.
Nålarna ligger löst i greppet.

MVP Pro
MVP Pro Nyckelprogrammeringssystem

MVP Pro är det senaste nyckelprogrammeringssytemet från
Advanced Diagnostics, som
erbjuder en låg inträdeskostnad
på marknaden.
Utrustningen har stor fördel med
stor pekskärm/mångsidig knappsats för enkel navigation och
valmöjligheter.
Kombinerat med förbättrad
säkerhet och ökad minnes
kapacitet, positionerar MVP Pro
sig som en av de ledande nyckelprogrammeringssystemen i
världen.

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
- Program på Svenska

Keyway news #1 mars 2016
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VARFÖR VÄLJA SILCA
FÖRST SOM SIST?
3 Fabriksdiplomerade tekniker till din
tjänst - Gör att du alltid kan prata
med någon som verkligen kan.

En riktig och välutrustad
Serviceverkstad speciellt anpassad
att göra jobben snabbt och rätt
enligt TOYOTAmetoden .

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.

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

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

Vi har en 400 m² permanent Utställning
där du kan känna och se på allt vi säljer.
12
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Prodib håller utbildninga
- Betyder att du kan utbi
förkovra dig, Gratis.

ar och Kurser
ilda och

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

2-års
garanti

Silca maskiner har 2 års garanti
- Betyder extra trygghet.

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

En expert på transponder och
programmering av bilar.

- Vi finns här för dig
med riktig service och support som ingen ens vill
försöka kopiera.

Beprövade maskiner, mest sålda i Skandinavien,
under lång tid - Gör att du kan känna dig säker under
lång tid med ditt köp.
Keyway news #1 mars 2016
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0219-001

0214-001

0216-001

0215-001

Keybak Mini Röd
Med Ring

Keybak Mini blå
Med Ring

Keybak Mini gul
Med Ring

Keybak Mini grön
Med Ring

0217-001

0220-001

0221-001

0222-001

Keybak Mini lila
Med Ring

Keybak Mini transparant Med Ring

Keybak Mini Rosa
Med Ring

Keybak Mini Turkos
Med Ring

0308-201

0600-007

1BSC-FH

0KBP-0012

Karbinhake med nyckelring, hålls samman av
ett starkt nylonband.

Rostfritt tillbehör för
dina nycklar. Fästes
lätt med bältes clip.

Keybak original 60cm
kedja med läderskydd

6C & Safety cutter
combo.

481BPN-SDK

6

S48

0KB1-0A21

Keybak original 90cm
kevlar med läderskydd

Keybak Midsize
360/90Cm

valitéts key-bak från
USA med kevlarvire.

Key-Bak med stark
kevlarlina för id-korthållare samt nycklar.
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PRO0221

PRO0222

PRO0223

PRO0224

Nyckelbricka i plast
med 15 mm stålring

Nyckelbricka i plast
med 15 mm stålring

Nyckelbricka i plast
med 15 mm stålring

Nyckelbricka i plast
med 15 mm stålring

PRO0236

PRO0237

PRO0238

PRO0239

Nyckelsignal för att
färgmärka nycklar.

Nyckelsignal för att
färgmärka nycklar.

Nyckelsignal för att
färgmärka nycklar.

Nyckelsignal för att
färgmärka nycklar.

PRO0236

PRO0237

PRO0238

PRO0239

Nyckelsignal för att
färgmärka nycklar.

Nyckelsignal för att
färgmärka nycklar.

Nyckelsignal för att
färgmärka nycklar.

Nyckelsignal för att
färgmärka nycklar.

Keyway news #1 mars 2016
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GTI Transponder
Silca skakar om bilnyckelkopieringen
med marknadens första och enda Glas
transponder.
Den nya transpondern GTI från Silca är
samma sak som Transponderämnet MH
(Multi Head)? GTI-transpondern är i princip
ett MH-huvud förkrympt och förpackat i en
liten transponderkapsel av glas. Nu kan Du
alltså kopiera en transpondernyckel till en
GTI, och sedan montera GTIn i nästan vilken
transpondernyckel som helst!
Passar i Silcas MH-huvud med chipadapter och
Silcas Look-a-like ämnen.
Kompatibel med RW4 Plus, Fast Copy Plus, och
RW4 Plus + P-box, Fast Copy Plus + P-box.

På bilden: MH-TA grepp med GTI transponder.

Silca GTI
Glastransponder

16
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Klass 2 med hölje 1,05 m
Artnr: 09721

Oklassad med hölje, 1,5 m
Artnr: 09722

Kvalitetskätting från BEMA, klass 2 i slitstarkt
nylonhölje. Levereras styckvis. SSF/SBSC godkänd.

Kvalitetskätting från BEMA, oklassad i slitstarkt
nylonhölje med löpögla. Levereras styckvis.

Klass 2 med hölje 2,5 m med löpögla
Artnr: 09723

Klass 3 med hölje 2,5 m löpögla
Artnr: 09744

Kvalitetskätting från BEMA, klass 2 i slitstarkt
nylonhölje med löpögla. Levereras styckvis.
SSF/SBSC godkänd.

Kvalitetskätting från BEMA, klass 3 i slitstarkt
nylonhölje med löpögla. Levereras styckvis.
SSF/SBSC godkänd.

Klass 3 med hölje 1,05 m
Artnr: 16631

Klass 3 med hölje 1,5 m löpögla
Artnr: 09745

Kvalitetskätting från BEMA, klass 3 i slitstarkt
nylonhölje. Levereras styckvis. SSF/SBSC godkänd.

Kvalitetskätting från BEMA, klass 3 i slitstarkt
nylonhölje med löpögla. Levereras styckvis.
SSF/SBSC godkänd.

Keyway news #1 mars 2016
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Tekniska spalten

Serviceavdelningen tipsar!
Vi får en del samtal om att
FAS309 blir konstig.

Centrering av ax,
hur stänger jag av det?

Det första vi vill veta är om
E1-adaptern sitter som den ska, vilket
inte är så lätt att förklara över
telefonen. En bild säger mer än tusen
ord, här kommer tre!

På sidan precis innan man ska trycka
Start för att fräsa nyckeln håller man
nere Shift och trycker knappen med
frågetecken.

Steg ett är att kontrollera att adaptern
sitter fast i roterande backen.
Öppna käftarna i den roterande
backen helt, sätt in adaptern så att den
ligger parallellt med den roterande
backen.

Steg två är att kontrollera att adaptern
sitter i toppstoppet ända in, enligt bild.

Öppna käftarna i toppstoppet helt och
skjut fram den roterande backen med
adaptern i, till det tar stopp. Dra åt
käftarna i toppstoppet och dra sen åt
låsningen av roterande backen.

Nu sitter adapter E1 korrekt!

Förskjutet ax
En del av samtalen handlar om att
delningarna är förskjutna på axet.
Detta kan ha flera orsaker och beror
inte alltid på maskinen.
Förutsatt att E1-adaptern sitter som
den ska och att man fräser på rätt kort
kan det vara att funktionen för centrering av ax är på. Den funktionen känner av var axet är och justerar delningarna därefter, vilket kan innebära att
nyckeln ser ”bra” ut men inte fungerar
i låset. En icke nämnd tillverkare har
haft problem med att axet är svetsat i
fel position på nyckeln.
Det viktiga måttet är från midjan på
nyckeln till delningarna.

Om denna fråga kommer upp trycker
du STOP, funktionen var inte aktiverad.

Skulle det stå ”Stänga av funktionen”… trycker du ENTER för att stänga
av funktionen.

När din maskin är inne för service
ställer vi in den för att fräsa nycklar
med korrekt mått från midjan.

Jonas Eklund

18

Servicetekniker
jonas.eklund@prodib.se
Keyway news #1 mars 2016

ID5AC100RE

ID5AC100BL

ID5AC100GU

ID5AC100GR

Kraftig röd

Kraftig blå

Kraftig gul

Kraftig grön

nyckelbricka i plast
med 17 mm stålring.

nyckelbricka i plast
med 17 mm stålring.

nyckelbricka i plast
med 17 mm stålring.

nyckelbricka i plast
med 17 mm stålring.

ID5AC100AS

ID5AC100CL

ID5AC100RA

ID5AC100OR

Kraftig nyckelbricka
i plast med 17 mm
stålring.

Kraftig transparant
nyckelbricka i plast
med 17 mm stålring.

Kraftig rabarberfärgad nyckelbricka
i plast med 17 mm
stålring.

Kraftig orange
nyckelbricka i plast
med 17 mm stålring.

ID5AC100LI
Kraftig lila nyckelbricka
i plast med 17 mm
stålring.

Kraftig nyckelbricka i plast med 17 mm stålring. Kan skrivas på båda sidor
och öppnas utan att tas av från nyckelringen, skrivyta 37 x 20 mm.
Levereras i ask om 100 st.
Keyway news #1 mars 2016
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Vi på PRODIB tar miljön på allvar.
Förutom att källsortera, återanvända kartonger och wellpapp
och i övrigt försöka leva på ett vettigt sätt, så har vi medvetet
satsat på en egen skog. I den växer 56000 träd i olika storlekar
och bidrar till att binda koldioxid och att syresätta
luften. Samtidigt så producerar den årligen i

På fotot ser vi Bengt Ek, Föreningen

tillväxt, 10 gånger mer trämassa än vi gör av med i alla papper
och kataloger vi förbrukar. När träden växt färdigt säljer vi
dom till virke så man kan bygga klimatsmarta hus. Det kallar
vi miljöarbete och klimatkompensation på riktigt.

Skogen

Jordens lungor kan finnas i Norden.
Det är den växande skogen som binder koldioxid och producerar mest
syre. Det sa Bengt Ek, vd Föreningen
Skogen, när han talade på ett frukostmöte för riksdagsledamöter.
För väldigt många, inklusive beslutsfattare, är sambandet mellan växande
skog och klimatfördelar oklart.
Många tycks tro att det bästa sättet att
värna klimatet är att låta all skog stå
orörd.
Vid ett frukostmöte i
riksdagen, under finalen på klimatförhandlingarna, kunde Bengt Ek, vd
föreningen Skogen, och Hans Winsa,
forskningsledare Sveaskog, ta itu med
en del myter.

Vill vi uppnå klimatfördelar gäller det
att avverka när trädet fortfarande
växer. Det innebär att regnskogen,
som ofta utmålas som jordens lungor,
faktiskt producerar lika mycket
koldioxid som den binder, berättade
Bengt Ek.
- Regnskogarna ska bevaras för att
skydda arter och av en mängd olika
skäl. Men det är fel att säga att regnskogen utgör jordens lungor. De är
tvärt om en kolbomb som exploderar
om den avverkas utan effektiv
återbeskogning, sa han.
Men mest pratade han om den
växande svenska skogens enastående
förmåga att binda kol.
- Om ni bara ska ta med er en uppgift
härifrån så är det 470 kilo. Det är
forskares beräkning av hur mycket
koldioxid som en kubikmeter avverkad
skog hindrar att nå atmosfären.
- Och om trädet används till exempelvis trähusbyggandet, ja då binds ännu
mer och framför allt minskar
användningen av fossil energi,
sa Bengt Ek.

20
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- I dag byggs bara ett hus av tio med
trästomme. Det borde vara nio av tio,
tillade han. Han uppmanade också
politikerna att fundera på vad ändrade
klimatzoner kan innebära för naturvården. Vissa sällsynta arter trivs bäst
i vissa växtzoner – med ett varmare
klimat kan dagens artskydd hamna i
helt fel miljö.
Bengt Ek slog också ett slag för lojalitet
med fattiga länder.
-Det finns bara en handfull länder som
har en välplanerad skogshushållning
och vet hur virkesbalansen kommer
att se ut framöver. Vi är ett av dessa
länder. Vi borde kunna vara med och
sprida det här tänket ute i världen.
Hans Winsa berättade att ute i Europa
sjunker tillväxten i skogarna.
Frankrike och Tyskland är dessvärre
avskräckande exempel.
- De skulle behöva göra som vi gjorde
på 1950-talet. Avverka och plantera
för att få bort den oväxande, gamla
skogen som inte binder koldioxid.
Han berättade också att gödsling av
skog ofta förväxlas med gödsling av
jordbruk där kväve orsakar läckage av
näringsmämnen.

Men i skogsmarken, hävdade han, tas
kvävegödslet upp effektivt. Och för allt
kväve som tillförs binds mycket koldioxid. Han betonade också att avverkning bör ske i god tid innan tillväxten
avtagit.
- Trä fortsätter att lagra kol efter avverkning samtidigt som ni kan välja att
använda det i samhället på ett klokt
sätt, sa han till riksdagsledamöterna.
Magnus Oscarsson, KD, och Birger
Lahti (V) hade bjudit in till mötet.
Magnus Oscarsson är bekymrad över
att den bild som breder ut sig i
riksdagen är ”att det bästa för miljön
är att inte avverka”. Produktionsskogar,
ses som något dåligt. Det är allvarligt
att många inte känner till den växande
skogens klimatfördelar, anser han.
- Därför är det väldigt viktigt att hålla
den här typen av möten.

Vi har haft besök!
Här är det Andres Lehesalu,
säljchef från ASSA BALT i Tallin
som besöker oss med delar av sitt
team.
Dom fick en introduktion av
PRODIB, en rundvandring och
demostrationer av olika produkter.
En sak som var väldigt intressant
var hur man kopplar samman
Silcas maskinen med ASM
programmet till det vi kallar
”Elektroniska låssmeden”
Det blev en trevligt och nyttig
eftermiddag .
ASSA Balt, Ta

llin på besök
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ALLTID
5% BOXRABATT

Du vet väl om att du får boxrabatt vid köp av hela boxar?
- Cylinderämnen 50st/box
- Tillhållarämnen 25st/box

22
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Security Tech Germany

Kompletta 83/45 lås
ABUS Rock 83/45 finns tillgänglig som ett komplett lås med
färdigmonterad snowman cylinder i HH-profil.
Levereras blisterförpackad, 2 st nycklar per lås ingår.

Klass 1

Klass 2

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

Art nr: 83/45S-2SB
Snowman

ABUS - Den goda känslan av säkerhet

ID4AC30 NYCKELBRICKA
Bagage märkning för resväskor. Levereras i ask om 30 st i
sorterade färger.

Brick storlek

140 x 50 mm

Skrivyta

45 x 65 mm

Antal

30 st

Färg

Sorterade

Keyway news #3 maj 2011
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Artnr: HPC-NDPK
Dyrkset i snyggt läderfodral
med 16 delar.

Artnr: HPC-NDPK32
Dyrkset i snyggt läderfodral
med 32 delar.

Artnr: HPC-NDPK60
Dyrkset i snyggt läderfodral
med 60 delar.

Artnr: HPCNDPK100

Dyrkset

Dyrkset i snyggt läderfodral
med 100 delar.

4
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Något som kännetecknar en professionell
låssmed är dyrkset. Tänker man låssmed
tänker man nycklar, lås och dyrkset. Det är en
del av låssmedens image lika mycket som ett
viktigt verktyg i hans arbete.
HPC har många olika dyrkset, i många
olika storlekar. Ett av dom minsta dyrkseten
innehåller 4st verktyg och det största som
innehåller hela 100st.

Som vanligt är det nästan alltid den storlek i
mitten som är vanligast, ett dyrkset som heter
NDPK 32 och som innehåller 32st verktyg.
NDPK 32 har sålts över hela världen med stor
framgång. HPC som sedan länge är kända
för sin höga kvalité är mycket stolta över att
kunna erbjuda låssmeder världen över med
dom bästa verktygen.

Mer från HPC hittar du i vår
webbshop: www.prodib.se

VIRO PADLOCKS - MADE IN ITALY
MÄSSINGHÄNGLÅS 40-70mm
Artnr 305 Virolås 70mm
Mått A: 70mm
Mått B: 12mm
Mått C: 42mm
Antal Nycklar: 2st

Artnr 303 Virolås 50mm
Mått A: 50mm
Mått B: 8mm
Mått C: 28mm
Antal Nycklar: 2st

Artnr 302mk87054 40mm
Mått A: 40mm
Mått B: 6mm
Mått C: 20mm
Antal Nycklar: 2st
Hänglås i system.
Finns bara i 40mm.
Lägges efter
önskemål.

↔

↔

Artnr 302 Virolås 40mm
Mått A: 40mm
C
Mått B: 6mm
Mått C: 20mm
Antal Nycklar: 2st

B

↔
A

Artnr 304 Virolås 60mm
Mått A: 60mm
Mått B: 10mm
Mått C: 35mm
Antal Nycklar: 2st

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

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
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.
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Nycklar

OR

13-15 oz

Längd: 70 mm
Bredd: 58 mm

Art nr. S48
Keyway news #1 mars 2016
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Prodib sätter i focus

TOYOTA 5S
Nu rensar vi på jobbet

Toyota 5 S brukar jag beskriva som en mans strumplåda. I denna ligger det ofta fullt med strumpor och av någon
konstig anledning så ligger det ofta flera ensamma udda strumpor, några med hål i.
När man skall ha ett par nya strumpor så måste man leta igenom lådan för att hitta ett matchande par, har man
då otur så när man satt på sig dom nya strumporna , ja då är det ett hål i den ena, så man får börja om processen.
Genom att tömma ut hela lådan på golvet, ta bort alla udda strumpor, ta bort alla par där det är hål i den ena
eller bägge, så har man lite färre strumpor kvar, men man vet att alla är funktionella, man
slipper leta och man slipper att bli frustrerad när man satt på sig ett par och det är hå i den ena. Vill man dra 5S till
en bortre gräns av systematiseringen, ja då köper man alltid samma strumpor i samma färg. Då gör det inget om
du har 2 udda ensamma, då blir dom ett par.
Ungefär på samma sätt är det på ett företag , tar man bort allt ”överflöd” och ”bra att ha grejor” som man ändå
aldrig hittar när man skall ha dom, ja då flyter hela driften på ett mycket enklare sätt. För oss är det några år
sedan vi gjorde 5S röjning, då tror jag vi, slängde, sålde, gav bort runt 50 pallar med grejor, nu 2015 var det dags
igen. Det blir runt 50 pallar den här gången också, kanske runt 10 ton material och det skall bli så skönt när det är
gjort, att kunna jobba lätt igen. Slippa leta, slippa flytta på onödiga grejor när man skall ha något man behöver,
och så får vi plats med nya varor att sälja.

som vi
gammal lagerinredning
En liten början, 18 pallar
ten
res
d
går vi vidare me
lagrat allt för länge. Nu

PER kämpar på med trucken, sorterar
papper,
mässing, plast och stål.

26

Keyway news #1 mars 2016

Halvfull minicontainer med kasserade hänglås
av äldre utgången modell

Ytterligare mässingcontainer, 2 ton mässing blev det
och med 20 kronor kilot så blev det en slant. Nu jobbar
vi lättare och leanare och alla tycker att det är skönt.

Nyheter

NYTT STÄLL
Vi har tagit in ett helt nytt ställ för Kevronbrickor
med plats för 6 stycken boxar. Ett litet, snyggt och
smidigt ställ som lätt får plats på disken och ute i
butiken.

Fördelar med Kevron
- Kraftig nyckelbricka i flera storlekar
- Öppngsbar utan att ta av ringen
- Skrivbar på bägge sidor
- Rostfri ring på 20mm
- Många olika färger
- PP plast, fullt återvinningsbar

ID5AC100AS 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

55 x 30 mm

Skrivyta

37 x 20 mm

Antal

100st

Färg

Blandade

BRAVO MAXIMA
Nyckelmaskinen för proffsen!
Halvautomatisk nyckelmaskin för cylinder och
bilnycklar, utrustad med digital kalibreringsdisplay. Backar med patenterat friktionslås,
lampa, frässkydd och säkerhetspärr på vaggan
är några av fördelarna på denna maskin.
För mer info gå in på www.prodib.se
Keyway news #1 mars 2016
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FASTIGHETSSKÖTARRING
Kraftig ring med plats för många
nycklar tillverkad i metall.
Levereras styckvis.

Art.Nr: 0417 60
Diameter 60 mm

Art.Nr: 0417 90
Diameter 90 mm

Art.Nr: 0417 120
Diameter 120 mm

Art.Nr: 0417 150
Diameter 150 mm

Saturnus

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

ABUS ROCK Serie 2
Klass 2

Klass 3

Klass 4

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"!
...och du: det finns väderskydd till ALLA lås!
#3 maj 2011
52 Keyway
news #3news
maj 2011
28 Keyway
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Vi backar bandet 20 år

KEYWAY NEWS 1995

Keyway News Nr 1 1995

Keyway News Nr 2 1995
Keyway News Nr 3-4 1995

Här ovanför ser ni de tre Keyway News som skickades till våra kunder under 1995. Med andra ord för hela 20 år
sedan. Här kommer några av de annonser som vi hade i dessa tidningar. Bland annat kan ni se en liten teaser för
den nya helautomatiska stämpelmaskinen som Silca snart ska släppa. Det finns också en annons på nya nyckelbrickor i plast från Australien i en massa härliga färger. Vi visar även det senaste inom maskiner för transponder.

Efter att efter 3 års studerande av ALLA
transpondermaskiner kom Silca fram till
att INGEN dög! Därför bestämmde man
sig för att tillverka en egen
stämpelmaskin. När maskinen var färdig
släppte Prodib en liten teaser innan
försäljningsstarten.

Här ser vi den senaste inom
transponder 1995, supermaskinen
RW-100. Inga problem att dekoda och
koda VW, Opel, Nissan, Alfa Romeo och
Lancia. Maskinen att äga om man inte
skulle hamna på efterkälken.

Nya nyckelbrickor från Kevron i
Australien. Många fina färger finns att
tillgå. Kevronbrickorna blev en riktig hit
och är en storsäljare också 20 år senare.

Keyway news #1 mars 2016
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Nytt i tidigare nummer

RF-360
RF-360
Det enda rostfria låset på marknaden som är tillverkat HELT i rostfritt stål!
Extremt tåligt mot vatten, salt och korrision, det optimala låset för
marin- och annan utomhusmiljö, klass 3 . Har 2 st dräneringshål för fukt.
30
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MVP Pro

FUNKTIONER

MVP Pro Nyckelprogrammeringssystem

MVP Pro är det senaste
nyckelprogrammeringssytemet
från Advanced Diagnostics, som
erbjuder en låg inträdeskostnad
på marknaden.
Kombinerat med förbättrad
säkerhet och ökad minnes
kapacitet, positionerar MVP Pro
sig som en av de ledande
nyckelprogrammeringssystemen
i världen.

- 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
- Program på Svenska

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

Art nr: KB-15

Art nr: KB-40

Bredd: 150 mm
Höjd: 200 mm
Djup: 80 mm
Antal krokar: 15 st

Bredd: 180 mm
Höjd: 250 mm
Djup: 80 mm
Antal krokar: 40 st

Art nr: KB-20

Art nr: KB-50

Bredd: 180 mm
Höjd: 250 mm
Djup: 80 mm
Antal krokar: 20 st

Bredd: 230 mm
Höjd: 300 mm
Djup: 90 mm
Antal krokar: 50 st
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JOMA - The result of experience and innovation

Historia om nyckeln

NÄR UPPFANNS
NYCKELN?
Den tidigast kända nyckeln är cirka 4000 år gammal. Det vet arkeologerna med säkerhet, eftersom man
i ett antikt tempel i Khorsabad i nuvarande Irak har hittat världens äldsta lås. Nyckeln till låset existerar
inte längre, men forskarna känner till låstypen och den tillhörande nyckeln från flera senare fynd i
Egypten. Från dessa fynd vet man att nyckeln har varit en rektangulär träbit, på vilken det fanns taggar
av trä som grep in i låset.
Principen bakom det antika låset var att den dörr som skulle låsas på insidan blockerades av en träbjälke. Genom bjälken hade man gjort en rad små hål, och i dessa passade cylinderformade trästavar, som
satt fast i en låsanordning på dörren precis ovanför bjälken. Nyckeln var försedd med trätaggar, som
exakt matchade dem på låsanordningen. När nyckeln stacks genom ett hål i dörren, kunde låsanordningens trästänger föras ut ur träbjälken, varefter man med nyckeln kunde skjuta bjälken åt sidan, så
att dörren kunde öppnas. De gamla nycklarna har använts till att låsa rum med dyrbara föremål och till
speciella skyddsrum, där man var i säkerhet för fiender och rövare.
Senare kom lås och nycklar i järn. De utvecklades i romarriket, och det var också romarna som uppfann
nyckelhålet, som påminner mycket om konstruktionen i dagens lås. I de romerska dörrarna gjorde små
utskjutande partier i nyckelhålet att en nyckel inte kunde vridas runt i låset, om den inte var den rätta.
Romarna var också de första som gjorde små nycklar och lås till mindre lådor och smyckeskrin. Vissa av
nycklarna var till och med så små att de kunde bäras på fingrarna som ringar.

Nyckel från slutet
av 1500-talet.

Keygarage 787BIG
Smart nyckelförvaring från Abus. Keygarage
787BIG kan skruvas fast på vägg etc. och förvara
exempelvis nycklar, kreditkort eller andra värdesaker. Omställningsbar kombination.
Längd:
Höjd:
Djup:
32

80 mm
120 mm
62 mm
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Romersk
fingerringsnyckel
av brons

Romersk nyckel
av brons.
Ca 200 år e. KR

Security Tech Germany

Omhängning

OMHÄNGNING I KARLSTAD
Vår egen omhängningskille Filip åkte
till A-Låssmeden i Karlstad för en
uppfräschning av deras nyckeltavla.
Dom fick sina alla sina gamla ämnen
arkiverade och nya fräscha etiketter
bakom varje ämne så det går lätt att
hitta rätt.

Här ser ni Joakim framför sina upp

fräschade nyckeltavlor

SILCAORDNING I LAHOLM
Dahlqvist Foto i Laholm storsatsar på
nycklar! På bilden ser du Ulf framför
sin nyomhängda nyckeltavla. Ämnena
hänger numera i Silcaordning vilket
gör det enklare att hitta rätt ämne
snabbt.

Ulf på Dalqvist Foto i Laholm

BRÖDERNA I BROMÖLLA
Bröderna i Bromölla satsar även dom
på ökad nyckelförsäljning och att ha
sina ämnen i Silcaordning så att dom
lättare ska kunna hitta rätt ämne.
Dom har även ”luftat” tavlan vilket gör
att när dom får hem ett nytt ämne kan
dom hänga upp dom på rätt plats utan
krångel.

Fredrik & Per från Bröderna i Bromölla
Keyway news #1 mars 2016
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PRIMA LASER

QUATTROCODE
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UNOCODE 399
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IDEA

TRIAX-e.cod TRIAX QUATTRO

399 EVO

FUTURA

ORIG

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

Se mer : 		

			

www.prodib.se
www.silca.biz

GINALEN

Keyway news #1 mars 2016
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ABUS Cylinder 701
Security Tech Germany

Nu i vårt sortiment, ABUS oval cylinder 701 i 1, 2, eller
3-pack. Levereras styckvis i blisterförpackning eller om 6
st i en hel kartong. 3 st ABUS originalnycklar följer med till
1-pack, och 5 st följer med till 2 & 3-pack. ABUS originalämnen finns också att köpa till, Ä70761

Art nr. 46226-9

Art nr. 46229-0

Art nr. 46233-7

ABUS - Den goda känslan av säkerhet

ID30AC50AS 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 50 st brickor i sorterade färger.

Brick storlek

73 x 38mm

Skrivyta

50 x 30 mm

Antal

50 st

Färg

Sorterade

ID5AC100AS 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.

36
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Brick storlek

73 x 38mm

Skrivyta

50 x 30 mm

Antal

100 st

Färg

Sorterade

Souber

Kvalitetsverktyg från England

Art.nr: TLC1

Borr till tubularlås.
Möjliggör borrning av många olika typer av tubularlås, men
utan att förstöra stiften så att du enkelt kan omdekoda låset.

Art.nr: B0680

Souber tools roterande fil för härdat material. Spets av karbid.
Levereras styckvis. Storlek 6 x 80 mm

Art.nr: B0150

Souber tools roterande fil för härdat material. Spets av karbid.
Levereras styckvis. Storlek 6 x 150 mm

Keyway news #3 maj 2011
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Lägg din order via vår

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

Gör din beställning via vår webshop

www.prodib.se
38
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Souber

Kvalitéts Key-Bak med starkt nylonband för
id-korthållare
samt nycklar. Kraftig karbinhake.
Levereras styckvis i blisterförpackning.
Längd 600 mm.
Diameter 35 mm.

33

Art nr. 0KB1-0A21
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Eta gravyrmaskin

1

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.
Back för Europacylindrar

2

Back för Ovalcylindrar/Runda cylindrar

3

Back för skyltar

6

Back för plastskyltar/brickor

Gravera - vad du vill!
Nycklar, hänglås, ovalcylindrar,
runda cylindrar, europacylindrar, plastbrickor, skyltar. Ja
möjligheterna är många som
synes!
40
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5

Back för nycklar

Program på svenska

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

4

Back för Hänglås

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!

STÄLL FÖR NYCKELTILLBEHÖR

12-kroks ställ
inkl. toppskylt

40-kroks ställ
inkl. toppskylt

24-kroks ställ
inkl. toppskylt

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

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

7

SilverSEVEN
Keyway news #1 mars 2016
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Handemaljerade
I äkta skinn
Över 145 st OLIKA
märken
65 x 35 mm

Art.Nr: MINI2

MINI3

MORGAN1

NORTON1

PLYMOTH1

RILEY2

SHOGUN1

SUZUKI2

MINI4

MORRIS1

OLDS1

POPULAIR1

ROYAL1

SIERRA1

TOYOTA1

MINI5

MORRIS2

OPEL1

PORSCHE1

RR1

SKODA1

TRIUMPH1

MINI6

MORRIS3

ORION1

RANGE1

RS1

STARS1

TRIUMPH2

MITSUBISH1

MOTOGUZZI1

PEUGEOT1

RENAULT1

RSCOSWORT1

SUBARU1

TRIUMPH3

MONDEO1

NISSAN1

PEUGEOT2

RILEY1

SAAB1

SUZUKI1

TRIUMPH4

Kvalitéts key-bak från USA med kevlarvire. Spinnerfunktion, dvs den föjler
med nyckelns riktning. Har ett kraftigt clips för bältet. Levereras i styckvis i
blisterpack.
Längd 900 mm
Diameter 42 mm

Art nr. 6

10

Nycklar

OR

6 oz
Kvalitéts key-bak från USA med kevlarvire.
Kraftig karbinhake. Levereras styckvis i blisterpack.

10

Nycklar

OR

6 oz

Längd 900 mm
Diameter 42 mm

Art nr. 6C

Service tipsar
Tryckluft är ju ett smidigt sätt att göra rent min maskin.
Men är det bra för maskinen?
Nej, tryckluft får ABSOLUT INTE användas på maskinen.
Tryckluften trycker in spånor in i maskinen där spånor inte skall vara,
som tex. glidbanor, fotoceller, kretskort och kulskruvar. Använd en
pensel/borste för att göra rent i maskinen.

Min Unocode 399 fräser i luften när den skall fräsa med elektrokontakt, vad
kan vara fel?
Oftast uppträder detta fel om det samlats spån bakom fräsen och mellan fräsaxel och chassit.
Detta kan man åtgärda enkelt genom att montera bort fräsen och borsta rent runt fräsaxeln
med en pensel/borste. Montera sedan tillbaka fräsen.

Hur ofta skall jag
kontrollmäta mina nycklar?
Om man är certifierad enligt ISO
så skall man kontrollera måtten
på nycklarna 1gång/kvartal och
få det dokumenterat. Ta kontakt
med oss på service så hjälper vi
dig!

Jonas Eklund

Service
jonas.eklund@prodib.se

BRAVO PROFESSIONAL
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
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FUTURA
Med en portabel 10” touchskärm guidar
den dig steg för steg genom jobbet.
Den har en kompakt användarvänlig
utformning som passar perfekt för små
utrymmen. Fräser och dekodar
laserskurna nycklar, borrade nycklar och
cylindernycklar. Med optisk läsare,
LED-belysning och Silcas fantastiska
design gör den jobbet.

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

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.

Art nr: BRANDBOX

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

Bredd: 120 mm
Höjd: 160 mm
Djup: 40 mm
Antal krokar: 1 st

JOMA - The result of experience and innovation

Abus
Security Tech Germany

• TVAC16000 7” set, monitor med trådlös kamera
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lättanvänd plug & play enhet med energisparläge
Svensk meny och inbyggd hjälp
Anslutningsbar till internet
App för Apple & Android, liveview från appen i 15FPS (bilder/sek)
Kan hantera upp till 4 st kameraenheter
Flera inspelningsmöjligheter, schemalagd och vid rörelsedetektering, 		
SD-kort krävs då, max 32GB (medföljer ej)
Infraröd nattfunktion med 10 meters skärpdjup vid mörkerläge
Minneskortshantering med överskrivningsfunktion
TFT skärm i 25FPS (bilder/sek) med integrerade högtalare och dock		
ningsstation, klarar ca 1,5 tim trådlös användning
Trådlös IR kamera med VGA upplösning, IP66 klassad, 2,4GHz
med ca 150 m räckvidd

• TVAC16010

Trådlös extra kamera till 7” set
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ABUS - Den goda känslan av säkerhet
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SilverSEVEN
Ställ för nyckeltillbehör
Snyggt, mycket säljande
Ordning & reda
Snygg toppskylt ingår
4 st olika storlekar
12, 24, 40 & 48 kroks

7

40-kroks ställ
inkl. toppskylt

12-kroks ställ
inkl. toppskylt

48-kroks ställ
inkl. toppskylt
(produkter ingår ej)
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ALFA ROMEOGT
2003 2010
ALFA ROMEO147
2000 2010
ALFA ROMEO156
2003 2007
AUDI ALLROAD
2000 2005
AUDI ALLROAD
2006
AUDI A1
2010
AUDI A2
2000 2005
AUDI A3
1996 2003
AUDI A3
2003
AUDI A4
1997 2004
AUDI A4
2004
AUDI A6
1997 2004
AUDI A6
2004 2006
AUDI A8
1997 2004
AUDI CABRIO
1997
AUDI Coupè 1997
AUDI Coupè S2
1997
AUDI S3
2001 2004
AUDI S4
2002 2005
AUDI S6
1997 2004
AUDI S8
1998 2004
AUDI TT
1998 2006
AUDI TT
2006
AUDI VARIOUS MODELS 2015
CADILLAC CTS 2003 2007
CADILLAC SRX 2004 2006
CHEVROLET USA COLORADO 2008
CHEVROLET USA SPARK 2013
CHEVROLET-DAEWOO
AVEO 2006
CHEVROLET-DAEWOO KALOS
2006
CHEVROLET-DAEWOO LACETTI
2004
CHEVROLET-DAEWOO LANOS
2004
CHEVROLET-DAEWOO LEGANZA
2008
CHEVROLET-DAEWOO MATIZ
2005
CHEVROLET-DAEWOO MATIZ
CHEVROLET-DAEWOO NUBIRA
2002
CHEVROLET-DAEWOO NUBIRA
2006
CHEVROLET-DAEWOO TACUMA
2008
CITROËN
JUMPER
2001 2005
CITROËN
RELAY
2002 2005
CITROËN
XANTIA
1999 2001
DAF (TRUCKS)
CF
2002
DAF (TRUCKS)
LF
2002
DAF (TRUCKS)
XF
2002
FIAT ALBEA
2002
FIAT BRAVO
2007
FIAT Doblò 2000 2006
FIAT Doblò (S.AMERICA) 2006

FIAT Doblò (S.AMERICA) 2006
FIAT DUCATO
2002 2005
FIAT IDEA 2003 2009
FIAT IDEA (S.AMERICA) 2009
FIAT LINEA2007
FIAT MILLE
2005
FIAT MULTIPLA 1998 2010
FIAT PALIO 2002
FIAT PUNTO
1999 2011
FIAT SEICENTO 2000 2010
FIAT SIENA 2002 2011
FIAT STILO 2001 2008
FIAT STILO (S.AMERICA)
FIAT 500X 2014
GMC (GM) CANYON  (CDN)
HOLDEN
BARINA
2006
HOLDEN
FRONTERA 1999
HONDA
ACCORD
1999
HONDA
ACCORD
2003
HONDA
CITY 2002 2007
HONDA
CIVIC 1999 2002
HONDA
CIVIC 2002 2005
HONDA
CR-V 1999 2001
HONDA
CR-V 2002 2006
HONDA
EDIX [J]
2004
HONDA
FR-V 2004 2007
HONDA
HR-V 1999 2005
HONDA
INSIGHT
2001
HONDA
JAZZ 2001 2007
HONDA
LOGO 1999 2001
HONDA
SHUTTLE
2000
HONDA
STREAM
2001
HONDA
STREAM
2003
HONDA
S2000 2000 2003
HONDA
S2000 2004 2005
HUMMER
H3
2008
ISUZU D-MAX
2002 2006
JEEP RENEGADE 2014
KIA CARNIVAL 1999 2000
KIA CLARUS
1998 2001
KIA PRIDE 1999 2001
KIA SEDONA
1999 2000
KIA SHUMA
1998 2001
KIA SPORTAGE 1999 2001
LANCIA
DELTA
2008
LANCIA
LYBRA
1999
LANCIA
MUSA 2004 2009
LANCIA
THESIS
2002
LANCIA
YPSILON
2003
MASERATI GRAN SPORT
MASERATI GRAN TURISMO
MASERATI QUATTROPORTE
OPEL-VAUXHALL FRONTERA
PEUGEOT BOXER
2002
PEUGEOT 607
2001 2004
PONTIAC
G3
2010 2010
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2012
2011
2002
2002
2002
2000
2001
2006
2000
2002
2000

2009

2008

2012

2004
2002
2006

2007
2005
2003
2003
2007

ID
KOMMER
2006

2009
2011
2004 2007
2007 2012
2004 2011
1999 2003
2005

PORSCHE BOXSTER 1999 2004
PORSCHE 911
1999 2004
PORSCHE 968
1999
SEAT ALHAMBRA 2006 2010
SEAT ALHAMBRA 2010
SEAT ALTEA
2004 2005
SEAT ALTEA
2004 2008
SEAT ALTEA
2008
SEAT ALTEA XL 2006 2008
SEAT ALTEA XL 2008
SEAT CORDOBA 2002 2009
SEAT EXEO 2008
SEAT FREETRACK 2008
SEAT IBIZA 2002 2009
SEAT IBIZA 2008
SEAT LEON 2000 2005
SEAT LEON 2005 2008
SEAT LEON 2008
SEAT MII 2012
SEAT TOLEDO
2000 2004
SEAT TOLEDO
2005 2008
SEAT VARIOUS MODELS 2015
SKODA
CITIGO
2012
SKODA
FABIA 2000 2006
SKODA
FABIA 2007 2014
SKODA
FELICIA
1999 2001
SKODA
OCTAVIA
1998 2007
SKODA
OCTAVIA
2004 2012
SKODA
ROOMSTER 2006
SKODA
ROOMSTER SCOUT2007
2008
SKODA
ROOMSTER SCOUT2008

VOLKSWAGEN
JETTA 2000 2004
VOLKSWAGEN
JETTA 2004 2012
VOLKSWAGEN
KOMBI
2003 2009
VOLKSWAGEN
MAGOTAN 2007
VOLKSWAGEN
MULTIVAN 2003 2009
VOLKSWAGEN
PASSAT
1998 2004
VOLKSWAGEN
PASSAT
2004 2005
VOLKSWAGEN
PASSAT
2006
VOLKSWAGEN
PASSAT W8 2002 2004
VOLKSWAGEN
POLO 2001 2005
VOLKSWAGEN
POLO 2005 2009
VOLKSWAGEN
POLO 2010
VOLKSWAGEN
SAVEIRO
1995 2006
VOLKSWAGEN
SCIROCCO 2008
VOLKSWAGEN
SHARAN
2005 2009
VOLKSWAGEN
SHARAN
2010
VOLKSWAGEN
TIGUAN
2007
VOLKSWAGEN
TOURAN
2003 2012
VOLKSWAGEN
TOURAN
2008 2012
VOLKSWAGEN
TRANSPORTER
2004 2008
VOLKSWAGEN
TRANSPORTER
2009
VOLKSWAGEN
UP! 2012
VOLKSWAGEN S.AMERICA
BEETLE
2008

PONDER
MODELLER

SKODA
SKODA
SKODA

SUPERB
2002 2007
SUPERB
2008
VARIOUS MODELS 2014

VOLKSWAGEN S.AMERICA
VOLKSWAGEN S.AMERICA
VOLKSWAGEN S.AMERICA
VOLKSWAGEN S.AMERICA
VOLKSWAGEN S.AMERICA
VOLKSWAGEN S.AMERICA

FOX 2009
GOL 1999
GOL 2005
GOL 2009
GOLF 1998
KOMBI

VOLKSWAGEN S.AMERICA

PARATI

VOLKSWAGEN S.AMERICA
1998
VOLKSWAGEN S.AMERICA

SANTANA 2000

VOLKSWAGEN S.AMERICA
2008
VOLKSWAGEN S.AMERICA

SPACEFOX 2005

D48
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SKODA
YETI 2009
VOLKSWAGEN
AMAROK

2011

VOLKSWAGEN
2011
VOLKSWAGEN
2013
VOLKSWAGEN

BEETLE

1998

BEETLE

2003

BEETLE

2014

VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN

BORA 1998 2005
CADDY
2004

VOLKSWAGEN

CADDY

VOLKSWAGEN
2009
VOLKSWAGEN

CARAVELLE 2003

VOLKSWAGEN

CROSS GOLF

CRAFTER

2009

VOLVO
VOLVO
VOLVO
VOLVO
VOLVO
VOLVO
VOLVO
VOLVO
VOLVO

S40
S60
S80
V40
V50
V70
XC60
XC70
XC90

2004
2000
1999
2012
2004
2000
2009
2001
2003

SAVEIRO

VOYAGE

2004
2008
1999
1999

1999

2009

2012
2007
2007
2007

2006
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Artkey i profil HH, ASS 52R

ÅTERVINNING
Art.nr: ASS52R-GY
HAMMARBY
Art.nr: ASS52RV3HI

DJURGÅRDEN
Art.nr: ASS52R-205
50
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DALAHÄST
Art.nr: ASS52R-GW

NUCLEAR
Art.nr: ASS52R-GX

FÄRJESTAD
Art.nr: ASS52R-290

AIK
Art.nr: ASS52RV3AI

TRE KRONOR
Art.nr: ASS52R-GV

LULEÅ
Art.nr: ASS52R-289

BRYNÄS
Art.nr: ASS52R-207

GÖTEBORG
Art.nr: ASS52R-157

Fler Artkeys hittar du på www.prodib.se

Ett trevligt samtal till transpondersupport
Mitt i arbetet med att planera
en av kurserna för våra transponderkunder ringde det i telefonen på transponderkontoret.
Cebastian Persson, som tillsammans
med Johan Lainio, tar emot de flesta
samtalen som kommer till Prodib
presenterade vant som han brukar
göra, att det var ett samtal till mig. Jag
tar upp pennan och i mitt öra presenterar sig Mikael från Örebro
Säkerhetscenter AB.

Johan & Cebastian (sittandes) på order
Jag har pratat med Mikael några
gånger förr, men det är inte därför
jag genast vet vem som pratar i andra
änden av telefonledningen, jag pratar
ju med väldigt många av er ute i landet och det tar normalt en liten stund
innan polletten ramlar ned.

Mikael presenterar sitt ärende; han har
tidigare beställt ett transponderämne
via weborder från Prodibs webshop
(www.prodib.se), och råkat beställa ett
NSN 14T5, när han egentligen skulle
ha haft ett NSN 14MH som passar till
MH-greppen och GTI-transpondern.
Nåja, det är lätt gjort, och det är lika
lätt ordnat. Han berättar att han
missade att nyckeln var ID46, vilket
ju innebär att den inte kan vara en
T5. Som sagt, vi löser det snabbt och
enkelt.
Nu tar samtalet en ännu trevligare
vändning. Mikael har sedan tidigare
nappat på vår inbyteskampanj och
bytt in sin gamla transpondermaskin
mot en RW4 Plus vilket möjliggör
kopiering av ID46-nycklar, så jag frågar
om han har gjort några nycklar med
verktyget Snoop.
-Jodå, fortsätter Mikael, det funkar bra.
Jag har den där inplastade instruktionen, och det har funkat jättebra.

Roligt att det går bra

Jag tycker det är roligt att det har gått
bra för dem, och jag hör på Mikael att
han verkar rätt så hemma på bilnyckeltillverkningen. Då berättar Mikael
att de gjorde en nyckel i förrgår, en
annan igår, och nu beställer han ett
tredje ämne. Han har ju fått med 30st
GTI-transpondrar och 30st MH-TA
(de ihåliga MH-greppen med den blå
gummihållaren) inkluderat i inbyteskampanjen, så han betalar nu bara 65
kr/ämne.

Jag hinner tänka att det hörs att de
verkar nöjda med sin nya maskin
innan vi avslutar samtalet och jag
skickar ett NSN 14MH.
Det var ju jättebra, med ett pris ut till
kund på mellan 1200 och 1600 kr inkl
moms så har RW4 Plus gjort ett bra
jobb i Örebro denna vecka, och idag är
det bara onsdag.

Det kommer mer

Det går en dryg timme. Min telefon
ringer igen, och Johan Lainio meddelar att Mikael från Örebro Säkerhetscenter AB vill bli kopplad till
transponderkontoret.
Samtalet går fort, Mikael ska göra en
Suzuki-nyckel imorgon och ber mig
skicka ett SZ 11RMH. Jag gör vad jag
kan för att hinna få med det i samma
försändelse som förra ordern.
Jag noterar sedan i min planering att
jag måste komma ihåg att titta in i
butiken i Örebro och ta några bilder
någon gång när jag har vägarna förbi,
för detta vill jag skriva om i Keyway,
och det blir trevligare med en bild
eller två.

Mikael Örebro Säkerhetscenter

Örebro – det är ju en
trevlig stad

Nej, jag råkar själv ursprungligen vara
Örebroare uppväxt i Sörby, och vet
precis hur det ser ut där på Stortorget
där Mikaels butik ligger. Inte så långt
därifrån runt hörnet låg en leksaksaffär
när jag var liten, och sådana positiva
minnen sätter ju sina spår…

Mattias Widén

Transponder
mattias.widen@prodib.se
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Från Norr till Söder
- alltid nära dig!
Vi finns här för 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 Lund 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

Jan Fröjdman

Tel: 070-676 96 85
E-post: jan.frojdmanl@prodib.se
Prodib servicebilar, alltid i närheten. Betyder att vi kan
erbjuda service på plats hos dig om det är extremt bråttom.

Daniel Gahnfelt

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

Team Mitt
Showbussar med demomaskiner och produktnyheter.
Innebär 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
Alltid nya erbjudanden och kampanjer. Betyder att du alltid
kan se nyheter och hitta något som passar just dig.

Team Söder

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, TRIO-VING och RUKO.

Andreas Eklånge

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

Prodib Team, vi finns här för dig!
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Hasplås

Saturnus

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

w w w. p r o d i b . s e

DINO® RGN-K880 Halv-Automatisk Dyrkpistol - Inte som vanliga dyrkpistoler!
Halv-automatisk
dyrkpistol.
Levereras komplett
med dyrknålar och
vridare i ett smidigt
fodral.
För att få köpa detta
verktyg krävs licens för
dyrköppning.

F
D

E

A
C

A

Dyrka i vertikal riktning

B

2-stegs avtryckare

C

Ergonomisk form

D

Snabbare byte av dyrknålar

E

Kraftigare fäste för

B

dyrknålarna
F

Starkare hölje

2/1

FLIP-KEY HEAD KIT
Art.nr: CFHP-TA
Kompakt och snygg design, passar med
Silcas GTI transponder. Tillsammans med
ett brett sortiment av ämnesblad kan du nu
kopiera en stor del av marknadens bilnycklar med denna fantastiska flipnyckel.

Flip-Key Head Kit
1. Plasthuvud med flip-mekanism
2. Utbytbart plastlock i svart & röd
3. Transponderadapter
4. Sprintar för ämnesblad

Silca Flip-key
Transponderhuvud

ABUS - The good way of feeling security
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BUTIKSSTÖLDSKYDD
Art.nr: 343000

Förhindrar effektivt stöld på dubbelkrokar i din butik.
Öppnas med hjälp av en magnetdosa, artikel nr 343001.

Art.nr: 343001
Avtagare.

FUTURA

Datastyrd nyckelfräsmaskin som styrs med det inbyggda
programmet vilket hanteras på den smidiga 10” touchskärmen.
Liten och smidig maskin som fräser och dekodar laserskurna
bilnycklar på kod, borrade nycklar på kod och cylindernycklar på
kod och kopia.
För mer info gå in på www.prodib.se
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I detta nummer av Keyway News är det Tina Johansson
order/lager chef som utsätts för frågor.
Arbetsuppgift på Prodib?
Order/Lagerchef

Bor?
Vi bor i egen villa i Kungsör

Hur länge har du jobbat på Prodib?
Sedan augusti 2001

Familj?
Man och två barn. Matilda 24 år och
Mattias 21 år. Min man har också två barn.
Elias 20år och Alfred 17 år. Vi har även en
10 årig huskatt i familjen.

Vad är det bästa med Prodib?
Omväxlingen av arbetsuppgifter, allt från
plock och pack till att planera utskick
och göra upplägg i webshopen. Sen att
vi är ett fantastiskt gäng som jobbar här
underlättar ju.
Vad tycker du är mest intressant på
jobbet just nu?
jag är lite svag för ultralightämnen,
färgerna och vikten på dom. Snart får vi
hem rosa och lila i profil HH, ASS52R. Vi
väntar även hem tillhållarämnen FAS309 i
ultralight. Kommer i färgerna blå, grön, gul
och röd.

Sport?
Jag har inget som helst sportintresse.
Vi har till och med plockat bort
sportkanalerna på Tv:n...
TV?
Tv:n står på mest för sällskaps skull. Jag
följer inte något speciellt just nu.

Musik?
Musik är något jag måste ha! Bäst gör den
sig i ett par hörlurar., på en motionsrunda i
skogen eller under städning av huset. Mest
lyssnar jag på nutids pop/rock, det mesta
går bra förutom jazz, dansband eller opera.
Det går absolut inte!
Vilken film såg du senast?
En man som heter Ove såg vi under
mellandagarna. En underhållande film.
Favoritprodukt?
Favorit bland produkterna måste väl bli alla
färgade nyckelämnen vi har. Det kommer
komma fler motiv under våren.
Vad gör du helst på fritiden?
Finns det något bättre än att krypa upp i
soffan med katten i knät och se en bra film?
Eller bara umgås med familjen och goda
vänner? Det tycker nog inte jag i alla fall.
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ling Tävling

Tävling

- Gissa vilken av våra
produkter som bilden
visar, och vinn hemligt
pris!

Tävling

Tävling

Tävling

Tävling

Tävling

BILDNÖTEN

- Vi drar 5 st vinnare i
varje nummer! Se till
att skicka in ditt svar så
snart du kan!
Det som syns på bilden är en del
av en produkt du hittar i denna
tidning.

Jag som gissar heter:

Jag tror att det är följande produkt:

På sidan:

Företag:
Skicka ditt svar till Prodib, Box 34, 631 02 Eskilstuna eller faxa 016-14 55 90

Syns du inte, finns du inte!
Visa att du tillverkar transpondernycklar! Vi har tagit fram ett snyggt promokit så dina kunder inte
missar att du kan göra deras bilnycklar
med startspärr.
10 delar, innehållande:
1 st plansch 420 x 594 mm
1 st plansch 297 x 420 mm
2 st klistermärken 408 x 240 mm
2 st fönsterklistermärken 145 x 160 mm
2 st klistermärken för bil 441 x 160 mm
2 st fasadflaggor inklusive fäste.

Art.nr: PROMOKIT
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Security Tech Germany

ConLock Granit 215/100
Större säkerhet för containers

ConLock Granit 215/100 är ett korrisionsskyddat
högsäkerhetslås som skyddar alla gängse transportoch lagercontainers mot inbrott och vandalism
Allt mer handelsvaror transporteras och lagras
numera i containers.
Till detta kommer oräkneliga containers på byggarbetsplaster, 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 förstöra 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

ABUS - Den Goda Känslan Av Säkerhet
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Transponderkurs on the road

I slutet av november gjordes en tur till några av våra trevliga kunder norrut i landet. Det händer mycket nu på transponderområdet
och det verkar finnas ett kontinuerligt behov av information. Vilket är tur för mig, då jag får chans att träffa många trevliga
människor, och sprida kunskap som genererar både kompetens och nöjda kunder. (Bild: Örnsköldsvik)
Stort i norr
Att resa i Norra Sverige kräver
noggrann planering då avståndet
mellan städerna kan vara stort, med
mina mått i Mellansverige, vill säga.
Denna tur började med ett besök i
Hudiksvall, där Rose-Marie och Mattias
hängivet klonade nyckeln till Prodibs
Renaultbuss.

Programmera
Att ”programmera” är något vi gör med diagnosverktyget MVP. Till skillnad från
”kloning” så ändrar vi inget på den nya transpondern. Istället kopplar vi in oss i
bilen och talar om för bilen att den ska acceptera ytterligare en transponder som
den är.
Vackert i Örnsköldsvik
Tisdag morgon bjöd på en mycket kall, och lika vacker, gryning. Jag började
dagen med att ta en bild ut över det spegelblanka vattnet, och med en sådan
start på dagen kan få ting hindra att man är på gott humör! Jag träffade Robban
från Låssmeden AB samt Patricia och Leif från Larm & skydd i en trevlig
konferenslokal med utsikt över staden. Ett av de viktigaste inslagen i kursen är
att få prova på att använda SNOOP för kloning av nycklar med ID46. Så det var en
sammanbiten kvartett som promenerade de 100 meterna till Prodibs
Renault-buss medan den isande kylan gjorde sitt bästa för att bita oss i skinnet.

Rose-Marie & Mattias
Klona och kopiera
De olika termerna i bilnyckelvärlden
kan behöva en förklaring. Pga olika
användning av orden internationellt
och i Sverige så har flera ord fått flera
betydelser. Generellt skulle jag vilja
säga att med en FAST COPY PLUS eller
en RW4 PLUS så ”kopierar” eller
”klonar” vi fram en kopia på den
befintliga transpondern. Det är ju
nämligen just det vi gör; läser av
originaltranspondern och kopierar
in samma information på en annan
transponder.
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Transponderkurs on the road

Nytt med ID48
Då denna resa genomfördes var lanseringen av den nya M-boxen för ID48
med FAST COPY PLUS och RW4 PLUS
ännu inte känd. ID48 har länge varit ett
önskemål för oss alla som arbetar med
kloning av bilnycklar. Flera bilfabrikat
använder sig av ID48, och Volkswagen,
Fiat och Volvo är några av dem. Under
våren anländer M-boxen till de som
har förbokat den till introduktionspris, Du är välkommen att kontakta
undertecknad eller Prodib om du har
frågor om den nya funktionen eller om
du vill förboka ID48-kitet till introduktionspris.
Söderut igen
På väg tillbaka till Sundsvall passade
jag på att besöka Nylunds i Härnösand.
Det var andra besöket där i min egenskap av transpondertekniker, och det
är alltid trevligt hos Nylunds. Dagen
till ära hade Rositas hund fått valpar,
så det var mycket på gång i butiken
denna morgon. Men det fanns mer
att göra denna dag, och på eftermiddagen stegade jag in hos Thomas
och Arvo på Lås & Maskin i Sundsvall.
Även här hade man mycket att göra,
delvis på grund av manfall i butiken,
men Thomas tog sig tid, och även lite
övertid, för att tillgodogöra sig den
viktiga informationen. Thomas är alltid
skojfrisk, och vi hade en trevlig kurs
trots att det fanns mycket att göra.

Grabbarna på

Nylunds

Sundsvall
Thomas och Arvo på Lås & Maskin i

Östersund – Skidtävling och Prodib
Sista anhalten på denna resa var
Gärdin & Persson, samt Total Säkerhet
i Östersund. Timingen var perfekt, det
kändes som att Östersund hade två
besök denna dag: Prodib och världens
alla skidlandslag! På min resa från
Sundsvall hade det varit barmark,
men halvvägs till Östersund förvandlades mycket plötsligt terrängen till
ett snölandskap med tydliga spår och
drivor från plogbilarnas framfart! Det
var fantastiskt vackert där jag susade
fram i min Prodib-buss i kvällsmörkret,
medan fullmånen spred sitt sagolika
nattljus över det snötäckta landskapet
som gnistrade i den kalla luften.

Nästa tur
Just nu är kurserna uppdaterade med
ID48 och lite annat nytt som är bra att
veta. Det händer hela tiden så mycket
inom bilnycklar att informationsbehovet verkar outtömligt! Det är en snabb
utveckling, och Prodib vill förmedla
nyheter och kunskap så att ni står redo
med kompetens och rätt produkter för
era kunders behov.
Vi ses snart!

Mattias Widén

Transponder
mattias.widen@prodib.se

RF-360
RF-360

Det enda rostfria låset på marknaden som är tillverkat HELT i
rostfritt stål! Extremt tåligt mot vatten, salt och korrision, det
optimala låset för marin- och annan utomhusmiljö, klass 3 . Har
2 st dräneringshål för fukt. 3 st nycklar per lås ingår. Levereras
styckvis i blisterförpackning.

- Rostfritt hus
- Rostfri bygel
- Rostfria innerkomponenter
Godkänt klass 3
Lämplig för agressiv miljö
- Båtar
- Bryggor
- Grindar

Nyckelställ

Art.nr: STÄLL 32

Snyggt och praktiskt ställ med
plats för 32 st krokar
(Ämnen ingår ej)

Nyckelställ
Art.nr: STÄLL 96
Snyggt och praktiskt snurrställ med
plats för 96 st krokar.
(Ämnen ingår ej.)
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Maskinsalgene
Kaba avd. Skien kjøpt Optika
Certego avd. Sandefjord kjøpt RW4 Plus
Trygge rom kjøpt Futura og Optika
Asker lås kjøpt Unocode 299 og Marker 2000
Kaba avd Gjøvik kjøpt RW4 Plus
Follo Lås og Glass sikring kjøpt Unocode 299
Oslo Låsservice kjøpt Unocode 299
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AVS:
Prodib AB
Box 34
631 02 Eskilstuna
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