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Vill också passa på och puffa för vårt
ÖPPET HUS som går av stapeln 13 &
14 Oktober, missa inte detta tillfälle att gå
utvecklande kurser som alla är gratis, se alla
nyheter och få tips.
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VAD TYCKER DU?
Har du en fråga som du tycker att
fler bör få svar på? Har du förslag
på något du tycker vi ska ta upp i
tidningen? Eller vill du bara göra
dig hörd, tveka inte, skicka ett mail
till oss: prodib@prodib.se
Skriv "Keyway" i ämnesraden.

Hej !
Här kommer Keyway igen!
I detta nummer är det många nöjda kunder
som gjort investeringar i nya moderna
maskiner.
Har den tråkiga nyheten att vi har 3 bra
medarbetare som slutar hos oss, dels Johan på
order avd som efter 17 bra år hos oss beslutat
sig för att prova något han brinner extra för
och bli ungdomskonsulent inom Linden
Hockey, sen är det Anna som skall börja
studera och sist men inte minst Daniel, säljare
på norr som efter 7 år skall börja studera till
lärare.
Vi önskar alla lycka till.
Micke is back, Mikael Bengtsson på vår
service avd som slutade för ett drygt år sedan
har kommit tillbaka efter en liten utflykt
till blomsterbranschen, extra kul att hälsa
välkommen tillbaka och till ett nytt jobb som
säljare på norr.
En bra nyhet från HUVAB presenterar
vi, det är ett skydd i rostfritt för vredet
på soprumsdörrar, men vi har från
kunder förstått att det kan ha massor av
användningsområden.
En speciell flik med husvagnsnycklar har vi
gjort för att underlätta för dig i sommar.
En annan verkligt bra nyhet är ett
PUCK KEYSAFE ett ”keygarage” eller
”nyckelgömma” som verkligen är kraftig.
SMART PRO den nya
progammeringsenheten för bilnycklar
presenteras också.

www.prodib.se

På sid 37 visar vi det nya ”Engraving kit”
som också gör FUTURA maskinen till en
märkmaskin.
Vår stora buss har varit på turné runt om i
landet, fortsättning följer efter semestern.
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Sist men inte minst så har våra 3 bussar varit
på en road-show-turné i Norge, 700 mil
blev det sammanlagt på en vecka och ca 90
kundbesök, våra säljare tillsammans med Trio
Ving. Väldigt bra blev det.
Original nyckelämnen för ASSA , ASSA
OEM, FAS , LÅSBOLAGET, MOBELLA,
ONMAR, ABUS, ANCHOR, EVVA, BEMA
är en ny sak hos oss. Vi har haft förfrågningar
under åratal om detta och nu är det klart, allt
finns på lager för omg leverans.
Sedan 12 veckor har vi startat med ett nytt
E-brev, det skall innehålla nyheter men också
vara en kanal där vi kan överföra kunskap, tips
& trix till dig.
Får du inte brevet idag, ge oss din mailadress
på prodib@prodib.se, skriv UTSKICK och
din mail så kommer du med i sändningslistan.
Ja det här är lite av vad vi gjort sedan sist, här
vilar vi inte, det är full fart framåt!
Ha det bra tills nästa gång vi ses, och ha en
riktigt skön sommar!
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Prodib kundköp
GREAT SECURITY UPPSALA
Vår serviceman Fredrik tog sig till Uppsala och
Great Securitys nya lokaler med en hel del
nyckelmaskiner! I bilen fanns Unocode PRO,
IDEA, Marker 2000, Red Rekord AY och en
begagnad Special Super. Dom är nystartade
och räknar med att dra igång verksamheten på
allvar inom kort.
Efter installation och utbildning lämnade
Fredrik Uppsala och Linnéa, Jari och Ronnie
med sina nya medarbetare för att åka hemåt
med en bedydligt lättare bil.
Vi bugar och bockar för det fina förtroendet,
och önskar lycka till!

Ronnie med alla nya nyckelmaskiner

BRAVIDA
FALKÖPING
Våran duktiga
serviceman Jonas har vart i Falköping och
levererat Futura PRO Engraving, Red Rekord
och Fastbit. Så nu kan Bravida serva sina
kunder med kompletta dörrlösningar, och
även tillhandahålla lås och nycklar.
Vi tackar för förtroendet, och önskar all lycka
till, från oss på Prodib!

Björn är mycket nöjd med en av de nya nyckelmaskinerna.
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prodib kundköp
LÅSHUSET I ÄNGELHOLM
En begagnad Optika har landat i Ängelholm, hos Låshuset av vår duktige
säljare Andreas. Så nu slipper de anställda leta nycklar på det tidskrävande
sättet, genom att leta i kataloger, nu letar Optikan åt dom istället!
Så nu kommer det gå lekande lätt att hjälpa kunderna tillrätta med att leta
nycklar i Ängelholm!
Vi gratulerar till ert nya köp, och vet att ni kommer att ha stor
nytta av er nya medarbetare!
Hatten av från oss på Prodib!

Lili gör tummen upp för Optikan

NEWSAFE STOCKHOLM
Vår serviceman Fredrik begav sig till hufvudstaden för att
träffa Rasmus i Newsafe Stockholms nya lokaler. Väl där fick
han igång deras helt nya Unocode PRO och Marker med
program. Efter en stunds demo av maskiner och program så
kände sig Rasmus säker nog att köra vidare på egen hand
och Fredrik rullade vidare i Stockholmstrafiken på väg hem
mot Eskilstuna.
Prodib tackar för förtroendet, och önskar lycka till!

Rasmus är nöjd med de nya nyckelmaskinerna
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Prodib kundköp
TORSLANDA LÅS &
LARM ASKIM
Vår säljare Gustav har installerat och levererat en ny Futura
PRO Engraving till killarna på Torslanda Lås & Larm. Så
nu kan dom gravera och fräsa nycklar i samma jobb, spar
mycket tid.
Vi på Prodib lyfter på hatten för ett bra val, och önskar
lycka till!

Framtida låssmed?

Peter & Dulle på Torslanda lås & Larm AB verkar nöjda med den nya medarbetaren

09624
09624
Båtlås, godkänt av SP - Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut och certificerat av SBSC för
utombordare från 50 HK upp till 300 HK. Tålig
mot vatten, salt och korrosion, låscylinder i helt
rostfritt. Levereras styckvis i blisterförpackning,
3 st nycklar medföljer, bulten köpes separat.
Tillverkat i Sverige

BULT
BULT
Art. nr:
16256 100 mm
16257 120 mm
16258
140
mm
news
#1 mars 2018
6 Keyway
16259 160 mm

Bult anpassat för BEMAS utombordarlås 09624,
UBL-1.
Finns i fyra olika längder 100-160 mm för att
passa just din båt

Hitta fler BEMA lås på www.prodib.se

ANCHOR Hasp 950
En mycket kraftig hasp, testad och godkänd enligt EN 12320 grade 4 (CEN 4). Hela haspen är tillverkad i pulverlackat
härdat stål. Konstruerad med ledat överfall med dold skruvfastsättning. Monteringskit med skruvar, muttrar, brickor och
borr ingår. Passar hänglås med bygel upp till Ø14 mm.
Levereras styckvis.
Artikel. nr
H950

Anchor hasp

Yttermått:

Bygeltjocklek:

230 x 75 mm

12 mm

ANCHOR Hasp 901 & 903

Mycket kraftig, svensktillverkat, beslag godkänt i Klass 3. Skyddar hänglåsbygeln mot klippning. Hela haspen är tillverkad i
pulverlackat härdat stål. Monteringskit med skruvar, muttrar och brickor ingår. Passar hänglås med bygel upp till Ø15 mm.
Levereras styckvis.
Artikel. nr

Yttermått:

Plåttjocklek:

H901

Anchor hasp HÖGER

130 x 78 mm

6 mm

H903

Anchor hasp VÄNSTER

130 x 78 mm

6 mm

En högerhängd dörr har gångjärnen till höger när du öppnar den.
En vänsterhängd dörr har gångjärnen till vänster när du öppnar den.

Keyway news #2 juli 2018
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Prodib reportage

INVIGNING CERTEGO KIRUNA
Torsdagen den 22 februari deltog Prodib på Certego Kirunas
invigning av sina nya lokaler.

Ordning och reda på hyllorna i nya fräscha lokalerna

Efter att ha arbetat mig upp till Kiruna under veckan via
kundbesök i Skellefteå, Luleå, Haparanda o.s.v. kom jag fram till
Kiruna på torsdag efter lunch. Vi leverantörer var inbjudna från
kl. 15:00 och fick möjlighet att titta runt i de nya lokalerna som
var rymliga och ljusa med ett imponerande butikssortiment. Vid
klockan 17 öppnade dörrarna för inbjudna VIP kunder och vi var
ca 120 st. personer där under kvällen. Fram till 19 var det mingel,
visning av lokalerna för kunderna samt att vi leverantörer hade
möjlighet att träffa kunderna och visa våra produkter. Vid 19 så
öppnade dörrarna till ”festlokalen” där Tommy höll ett litet tal
följt av mycket god mat och dryck som serverades i bufféform.
Efter kaffet så började underhållningen som bestod av ett lokalt
Kirunaband som spelade covers och där Tommy hoppade in som
sångare på någon låt. Vid 22:30 tiden drog sig undertecknad
tillbaka till hotellet för sömn då jag hade 122 mil att köra hem på
fredagen.
Vi på Prodib önskar Certego lycka till med nya lokalerna i Kiruna.

Välorganiserad maskinpark

Tommy håller välkomsttal

Inbjudande disk välkomnar kunderna

Lokalbandet rockar loss!
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Jan Fröjdman
Säljare distrikt Norr
jan.frojdman@prodib.se

Prodib personal
Johan slutar hos oss
Efter hela 17 år på Prodib så slutar vår ordermottagare Johan Lainio hos oss!
Efter sommaren kommer han att arbeta inom LINDEN HOCKEY som konsulent
och med ungdomsarbete. Johan har alltid gjort detta föreningsarbete på
fritiden och bla varit tennisinstruktör sedan 9 års åldern.
Vi önskar honom lycka till i framtiden, och tackar för de år vi fick ha honom i
vårt team här på Prodib AB.

Anna slutar hos oss
Anna Bengtsson kommer efter 1,5 år som ordermottagare att sluta
hos oss, för att efter sommaren läsa vid högskolan i Västerås.
Vi önskar henne all lycka i framtiden, och tackar för ett väl utfört
arbete här på Prodib AB.

FLYTANDE NYCKELHÅLLARE

Klassiska nyckelhållare i kork, säljs styckvis.
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Se alla flytande nyckelhållare på www.prodib.se/shop
Keyway news #2 juli 2018
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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

Mikael Bengtsson

Tel: 070-676 98 08
E-post: micke.bengtsson@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 #2 juli 2018

Prodib Team, vi finns här för dig!
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Prodib kundköp
LIDINGÖ LÅS & LARM
Fredrik på serviceavdelningen har besökt Stefan och
Christian på Lidingö Lås & Larm för att installera och köra
en demo på Silca OEM Client. Han passade även på att
leverera lite backdelar och fräsar för att de ska kunna köra
sidkoder till Triton och Neptun via ASSA Security Master.
I det här fallet visade det sig att allt inte var klart med
datorer och ASM från ASSA, men det kommer vi kunna lösa
via TeamViewer när de väl fått allt på plats.
Lycka till önskar vi på Prodib!

Stefan & Christian på Lidingö Lås & Larm

LÅSSMEDEN NORRKÖPING
Fredrik, vår man på serviceavdelningen åkte till Elin, Stefan och Tomas
på Låssmeden i Norrköping för att installera deras nya Marker 2000
och koppla ihop med Silca Key Program och OEM Client. Här gick det
undan, maskinen var beställd under storbussturnén på tisdagen och
levererad och installerad redan på fredagen.
Efter att ha fått uppgifter på vilka nyckelmallar de ville ha i sitt Markerprogram av Elin så ordnade Fredrik dem och visade sedan Stefan hur
maskinen fungerar innan Tomas nöjt fick posera på bild, så nu stämplas
nycklar för fullt också i Norrköping!
Vi tackar för besöket i Storbussen,
och hoppas att ni kommer
bra överrens med den nya
medarbetaren!

Tomas på Låssmeden i Norrköping poserar bredvid den nya medarbetaren
iklädd Sverigetröja så här i VM-tider!

Karbinhake
Karbinhake i färgad aluminium med
låsfunktion.
Levereras styckvis eller på karta om
12 st karbinhakar i osorterade färger.
12

Art.nr: AVK7120
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760 HH, ASS52R i
ULTRALITE finns i
10 fina färger

!
T
E
NYH
Fönsterlås för höger och vänsterhängda, utåtgående fönster. Kan installeras i
mindre fönsterramar då låskåpan bara är 28 mm bred. Ingen borrmall behövs vid
installationen, mallen finns integrerad i låset.
SBSC-certifierad för att uppfylla klass C-standarder enligt SS3620: 2010-standarden. Tryckmotstånd på över 700 kg. Kan låsas utan nyckel, innehåller två nycklar
och installationsmaterial. Låsets öppna och stängda positioner kan detekteras
visuellt. ABUS Pluscylinder. Finns även i likalåsning.
Art.nr:
Art.nr:

FTS16W
FTS16W526342 Likalåsning

Keyway news #2 juli 2018
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Ett gott skratt kan alla behöva ibland...
Barn skriver till Gud

Barn kan vara roliga och ibland allvarliga i sina brev till Gud där de kan uttrycka önskningar, förslag, kritik, bekännelser, frågor och uppskattningar. Här kommer några exempel. Läs och låt dig fascineras.
Dessa citat är hämtade från internet.
Käre Gud
I stället för att låta människor dö så du måste göra nya, varför behåller du inte dom du redan har? Jenny
Käre Gud
Min pappa är dum. Gör så att han ändrar sej. Men du får inte göra illa honom. Hjärtliga hälsningar från Martin.
Gode Gud.
Var snäll och skicka en ponny till mej. Jag har aldrig bett om nåt förut. Du kan kolla det. Eva
Käre Gud
Min pappa är väldigt smart. Han kan kanske hjälpa dej. Kalle
Gode Gud
Om du gör så att jag kan göra mej osynlig när jag vill så gör jag allt som du vill. Går du med på det? Din vän Torbjörn.
Käre Gud
Jag tycker om att gå i kyrkan men du kunde ha mycket bättre musik. Jag hoppas att detta inte sårar dina känslor. Kan du skriva några nya sånger.
Din vän Britta.
Gode Gud
Hur kommer det sej att du inte har uppfunnit några nya djur på sista tiden? Vi har fortfarande bara dom gamla vanliga här. Jonny
Käre Gud
Kommer alltid rätt själ i rätt människa när du skapar? En vacker dag blir det kanske fel. Cindy
Käre Gud
Vi är väldigt religiösa hemma så du behöver inte oroa dej för oss. Ted
Käre Gud
Igår fick jag köttbullar till middag. Vad fick du? Anne-Marie
Käre Gud
Är killar bättre än tjejer? Jag vet att du är kille men försök att vara rättvis. Sylvia
Käre Gud
Vart kommer alla människor från? Jag hoppas att du förklarar bättre än pappa. Valter
Gode Gud
Är du rik eller bara berömd? Stefan
Käre Gud
Min lärare säger att nordpolen inte ligger allra längst upp. Har du gjort mer tabbar? Hasse
Gode Gud
Om du verkligen kan allt så måste du kunna läsa min hemliga kod: VDDL RBT CLIKS NT PSD Om du klarar det, gör så att det regnar imorgon så vet
jag. Daniel
Käre Gud
Varför måste jag be när du i alla fall vet vad jag vill ha? Men jag ska göra det om det känns bättre för dig. Susan
Käre Gud
Om vi lever efter vi har dött varför måste vi då dö? Hugo
Käre Gud
Förra veckan regnade det i tre dar. Vi trodde att det skulle bli som med Noa och arken men det blev det inte. Det är jag glad för, för man kunde bara
ta med sig två av varje sort, du vet, och vi har tre katter. Anna
Käre Gud
Hör du oss när vi ber till dej? I så fall tycker jag synd om dej. Hanna
Käre Gud
Om jag var gud skulle jag inte alls klara det lika bra som du. Håll stilen! Mikael

prodib kundköp
LÅSSERVICE ÖSTHAMMAR
Vår serviceman Fredrik drog mot Roslagen, närmare
bestämt Låsservice i Östhammar, med en Marker
2000. Ny på företaget är Sören och det var han som
intresserat tog emot Fredrik och maskinen. Efter
att tillsammans ha gått igenom grunderna i hur
Markern och dess program fungerar så gör han nu på
egen hand fina mallar. Att handknacka stämplingen
på nycklarna är nu ett minne blott för dem. Bra
investering!
Grattis till ett bra köp,
önskar alla vi på Prodib!

Sören med den nya Marker 2000

ROGER PERSSON ULRICEHAMN
Tidigt en morgon lämnade Fredrik Söder, vår
serviceman Eskilstuna för att åka till Roger
och Pontus på Roger Perssons Låsservice i
Ulricehamn med en ETA. De tog gladeligen till sig
maskinen och kunskapen i hur skyltar graveras
på den. När han åkte därifrån så körde Pontus
genast igång att utforska vilka möjligheter deras
nya medlem i maskinparken ger dem.
Ett stort grattis och lycka till önskar vi på Prodib!

Pontus & Roger med nya gravyrmaskinen på Roger Perssons Låsservice

Nyckelring
Nyckelring i metall, hjärta med öppnare.
Levereras styckvis eller på karta om 12 st
nyckelhållare.

Art.nr: AVK404058
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Nya produkter

NYHET FRÅN HUVAB
Rostfri monteringsplåt med skydd för vredet i t.ex. soprum och portar så att inte vredet skadas vid påkörning
av sopvagn, truck eller annat, så du riskerar att bli inlåst.
Skyddet kan också monteras för att försvåra att man
enkelt kommer åt vredet på en grind eller liknande.
Art.nr: 2050-0

NYHET FRÅN HPC

Impressioning är en känd metod för att läsa av ett lås stift och genom detta skapa en ny nyckel. För att
lära om tekniken rekommenderas att du tittar på filmen på PRODIBS HEMSIDA/MEDIA.
Impressionings filarna är precisionsfilar med mycket fin huggning och avsmalande till en spetsig topp
som ger en väldigt fin filyta för att kunna läsa av de märken ett stift gör på nyckelämnet. Filarna levereras
i ett skyddande plasthölje.
Art.nr: HPC-IFH2 huggstorlek #2
HPC-IFH4 huggstorlek #4

NYHET FRÅN ABUS

Fönsterlås för höger och vänsterhängda, utåtgående
fönster. Kan installeras i mindre fönsterramar då låskåpan
bara är 28 mm bred. Finns även i likalåsning och går att
beställa i huvudnyckelsystem. Levereras styckvis.
Art.nr: FTS16W
FTS16W526342 Likalåsning
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Nya produkter

NYHET FRÅN ANCHOR

Mycket kraftigt, svensktillverkat, beslag godkänt i Klass 3 för höger/
vänsterhängd dörr. Skyddar hänglåsbygeln mot klippning.
Hela haspen är tillverkad i pulverlackat härdat stål.
Monteringskit med skruvar, muttrar och brickor som
ingår.
Passar hänglås med bygel upp till
Ø15 mm, 130 x 78 mm.
Levereras styckvis.
Art.nr: H901 Höger
H903 Vänster

NYHET FRÅN ANCHOR

En mycket kraftig hasp, testad och godkänd enligt EN 12320 grade 4 (CEN 4). Hela haspen är tillverkad i
pulverlackat härdat stål. Konstruerad med ledat överfall med dold skruvfastsättning. Monteringskit med
skruvar, muttrar, brickor och borr som ingår. Passar hänglås med bygel upp till Ø14 mm, 230 x 75 mm.
Levereras styckvis.
Art.nr: H950

Varför ska du välja Prodib som leverantör av transponder?
Prodibs utbud av transpondernyckelämnen produceras av SILCA, världens största tillverkare av eftermarknads
nyckelämnen.
Två toppmoderna modeller av maskiner för bilnyckelkopiering 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!

Se hela sortimentet på www.prodib.se
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Det är alltid roligt med bilder!
Dom här bilderna hittade vi på Facebook, och visst passar dom bra i vår tidning!
Tipsa oss gärna, om du har något du vill att vi ska visa eller skriva om i vår tidning,
det kan gälla stort eller smått, högt eller lågt!
Lättast är att bara skicka ett mail till prodib@prodib.se, ring eller prata med din
säljare!

Nyckelring
Mjuk fotboll som håller
dina nycklar flytande.
Har en liten kort kedja
och 23 mm stålring,
ø 38 mm.
Levereras styckvis.
Art.nr:

TPU503A

prodib kundköp
GREAT
SECURITY
LUND
Än en gång har vår serviceman Fredrik
levererat och installerat nyinköpta
nyckelmaskiner. Han har besökt Seth och
Kent vid Great Security i Lund. De skulle
äntligen få sin efterlängtade Idea. Kent
hade haft den på sin önskelista i 17 år! Så
att han var nöjd när maskinen väl stod på
plats på deras maskinbänk kan man förstå.
Seth som är ganska nyrekryterad tog åt sig
informationen kring Idea väldigt kvickt och
stod snart och fräste nycklar på egen hand.
På bild så stoltserar han med deras nya
medlem bland nyckelmaskinerna. Med sig
hade Fredrik också ett KIT C - Cloning Smart
Remote till deras kollega Fares som dock
hade prickat in att vara på semester när han
kom med den till honom.

Seth med sina nya medarbetare

Vi lyfter på hatten och önskar lycka till med
de nya maskinerna!

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
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Verktyg för låsproffs
2050-0
Vredskydd/Påkörningsskydd
Rostfri monteringsplåt med skydd för vredet i
t.ex. soprum, portar så att inte vredet skadas
vid påkörning av sopvagn, truck eller annat.
Skyddet kan också monteras för att försvåra
att man enkelt kommer åt vredet på en grind
eller liknande.
Levereras styckvis.

Fler verktyg från HUVAB hittar du
i PRODIBS webbshop:
www.prodib.se

Bilnyckelhållare

MGRED

Exklusiv handemaljerad
bilnyckelhållare i läder
med 20 mm stålring.
Vi lagerför 140 st olika
modeller.
Levereras styckvis.

MGBROWN

20
MGBLACK

MGB1

MGC1

MGMIDGET

MGMETRO

EKC

ELECTRONIC KEY CATALOGUE

n
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r
ä
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ig
d
r
Hjälpe
Verktyg för låsproffs
1152
Borrmall
Borrmall för smalprofillås

1166-0
Borrmall
Borrmall för ASSA Evolution 35 dorn

21
Fler verktyg från HUVAB hittar du i PRODIBS webbshop: www.prodib.se
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		Nya medlemmar i ROCK familjen!
Art.nr:
		
		

83TI/IB45S		
83TIIB45HB50S
83TIIB45HB75S

SNOWMAN
SNOWMAN HÖG BYGEL 50 mm
SNOWMAN HÖG BYGEL 75 mm

		83TI/IB50O		OVAL
		
83TIIB50HB50O
OVAL HÖG BYGEL 50 mm
		
83TIIB50HB75O
OVAL HÖG BYGEL 75 mm
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service informerar
- Ni vet väl om att EVVA ICS finns i
Silca Key Program?

EVVA ICS		
Kort: 3134 		
Sn: 1216
Std back & fräs W114

Och ni vet väl att det går att fräsa
sidkoden på ASSA d12 med er
Triaxmaskin? I Silca Key Program
finns koderna för både sidkoden
och toppkoden, sidkoden fräses
med Triax eller Quattrocode.

ASSA d12		
Kort: 3046		
Sn: 1166
Back R129 & fräs W148
- Ni vet väl om att ni kan fräsa toppkoden på både ASSA Triton & Neptun med er Unocode?

		
För Triton så används:				
För neptun så används:
Kort: 3822						Kort: 345
Sn: 4530						Sn: 4532
och back V106 sida ”D”				
och backsida ”A”

Nu finns även koderna för standardlåsningarna för Kaba ExperT och ExperT pluS i Silca Key Program.

Kaba ExperT koderna:				
Kaba ExperT pluS koderna:		
Kort: 1607 						Kort: 3670
Sn: 1542						Sn: 1989
Mårten Lindberg
Servicechef
marten.lindberg@prodib.se

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!
24
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service informerar
ALTERNATIVA FRÄSAR
Detta gäller för maskinerna Triax Pro och Triax Quattro
Detta är en mycket användbar funktion som finns för borrade nycklar.
Om ni råkar ut för en nyckel som behöver en fräs som ni inte har och ni vill bara
göra ett fåtal av dessa nycklar, i detta exempel Abus EC 75 30-40:
Klicka på fliken ”Alternativa fräsar” och välj den fräs ni vill använda.
Listan med alternativa fräsar
sorteras automatiskt så att den
fräsen som stämmer bäst mot den
rekommenderade fräsen kommer
först i listan, med undantaget för
W500 fräsen (medföljer maskinen)
som alltid visas överst i listan, om
den är lämplig.
Alternativa fräsar har följande
egenskaper:
- samma fräsvinkel som den
rekommenderade fräsen.
- en mindre bas av fräsen än den
rekommenderade fräsen.
När man använder en alternativ
fräs med mindre bas än den
rekommenderade fräsen kommer
maskinen Triax Quattro/Triax
Pro att använda en speciell
fräsalgoritm för att göra basen lika
stor som den skulle ha blivit med
den rekommenderade fräsen.
Detta tar längre tid för maskinen
att göra än att använda rätt
fräs. Om man skall producera
ett flertal av dessa nycklar är
det bättre att köpa den fräsen
som rekommenderas eftersom
maskinen då kan jobba med full
hastighet.

Mårten Lindberg
Servicechef
marten.lindberg@prodib.se
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Nya produkter

NYHET FRÅN SILCA

SMART PRO är nästa generation bilnyckelprogrammerare från Advanced Diagnostics / SILCA. Levereras i en
skyddande väska med kraftigt skal, tillsammans med
alla nödvändiga kablar och adaptrar som behövs för att
komma igång omedelbart. Du som använder Smart Aerial
så kan den monteras på Smart Pro för t ex Pre Setting
eller identifiering av transpondrar. Det inbyggda batteriet ger 2 timmars arbetstid Stand Alone, men kan även
hämta ström från bilen via OBD-anslutningen. Maskinen
är en smart mix av funktioner från tidigare produkter från
Advanced Diagnostics.
•
•
•
•

Man kan både använda Tokens och välja kortare eller längre UTP.
Man kan köpa tokensfria program för att göra vissa bilar gratis som man arbetar mer frekvent med
10 program följer med gratis
3 månaders UTP (Unlimited Tokens Period) fr o m att första bilen ansluts.

Se filmen på våran hemsida

NYHET

PUCK KEYSAFE är en nyckelgömma med hög säkerhet, rätt monterad, nästan omöjlig att få bort.
En finess med kodlåset är att det direkt blandar om
koden när man öppnar, det går alltså inte att läsa av
koden, då den försvinner. Kan vara ett bra alternativ
till nyckeltub då man på vissa ställen inte får göra
hål i dörren pga brandklassning etc.
Levereras styckvis.
Art.nr: KEYSAFE

Se filmen på våran hemsida

NYHET FRÅN SILCA
Två nya ARTKEYS har vi fått hem på lagret,
YIN & YANG och #LOVE!

En vit,
en svart sida

LIMETED EDITION, så passa på att
beställ dina nycklar NU!
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Art.nr: ASS52R-KC

7

Silver
SEVEN

BUTIKSTÄLL

Key-Bak

ART NR: GBM3632
Häng upp dina produkter på ett smart
sätt! Golvställ i metall med fyra 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 4 st toppskyltar,
men utan krok och produkter.

Kvalitéts key-Bak från USA med rostfri
kedja. Har ett kraftigt clips för bältet.
Levereras styckvis i blisterpack.

Artikelnr:

5 - Krom
5B - Svart

- Vi har de
ämnen
du
behöver!

t,
äljs tom
Stället s ukter
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Material
Färg		
Bredd		
Höjd		
Djup		
Antal krok

Metall
Grå
39 cm
ca 191 cm
90 cm (inkl. krok)
Ingår ej
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- ÖPPET HUS 2018 - 13 & 14 OKTOBER - ÖPPET HUS 2018 - 13 & 14 OKTOBER - ÖPPET HUS 2018 -

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

Benämning:

Längd:

16157

Klädd låskätting med
löpögla

2,5

Miljövänlig CTP
Zinkfosfatering o. passivisering
Ythärdad hård yta
Stark seghärdad kärna

Cylinder
Blisterförpackad cylinder för JOMA postboxar.
Med i förpackningen finns även fem olika reglar, så du slipper beställa dessa separat, bara
att hänga upp.
Två nycklar per lås ingår.
Levereras styckvis.

Art nr: 24800
JOMA - The result of experience and innovation

Cylinder
Blisterförpackad cylinder för postboxar, passar
till olika fabrikat av boxar.
Med i förpackningen finns även tre olika reglar,
så du slipper beställa dessa separat, bara att
hänga upp.
Två nycklar per lås ingår.
Levereras styckvis.

Art nr: 24802
28 Keyway news #2 juli 2018
JOMA - The result of experience and innovation

Vi har
öppet
hela
sommaren!
Fler verktyg från C.I FALL hittar
du i PRODIBS webbshop:
www.prodib.se

STÄMJÄRN
Stämjärn i högsta kvalitet
Finns i fem olika storlekar
Art nr: 127.25
Stämjärn 25 mm

RF-040
RF-040
40 mm hänglås i rostfritt,
anpassade för marin- och
annan utomhusmiljö.
Levereras i blisterförpackning, 3 nycklar ingår.

RF-030
RF-030
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 #2 juli 2018
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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!

Back för plastskyltar/brickor

Back för skyltar

Prodib får besök
VÄNSKAP SOM VARAR
En tisdag i april fick vi besök.
Roberto Gaspari, Silca Italiens
högsta chef under ett 10-tal år
kom förbi på en fika.
Roberto är numera högsta
chef för DORMAKABA, region
EMEA, och med sig hade han
sin personalchef Paul Olivier
Raynaud Lacroze, sin controller
Rene Peter samt Dormakabas
svenska Scandbalt chef Peter
Larsson.
Efter en trevlig fikastund med
många Silcaminnen, blev det
en rundvandring på Prodib.
Roberto som varit här för
många år sedan ville visa sin
Raynaud, Peter och Benny till vänster och Roberto längst in tillsammans med Paul på höger sida tar en fika på Prodib
personal hur ett företag som
drivs med perfektion som mål, kan se ut och fungera. Besökarna var väldigt intresserade och
ställde frågor om både det ena och det andra.
Benny Hansson

Det blev en trevlig eftermiddag på en annars vanlig tisdag!

VD
benny.hansson@prodib.se

ABUS PÅ BESÖK
Det är inte bara ni kunder som
får besök av säljare, det får vi
också. Micke och Johan från
Abus Sverige besökte oss över
en fika på Prodib under Juni
månad, för att presentera nya
produkter och kampanjer. Vi
kan bara säga att det blir en
spännande höst.

Benny Hansson
VD
benny.hansson@prodib.se

Benny och Mats längst fram tillsammans med Johan (till vänster) och Micke från ABUS diskuterar kommande kampanjer över en fika

ID5AC150CL 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 burk om 150 st
brickor i transparent färg.
Brick storlek

55 x 30 mm

Skrivyta

37 x 20 mm

Antal

150 st

Färg

Transparent
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FUTURA
PRO
Keyway news #3 maj
2011 * FUTURA PRO 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 reportage
Hitta rätt bilnyckelämne enkelt och snabbt
Vi får ofta frågor om vilket ämne som passar till kundens bil med
startspärr. Här kommer tips från Prodibs transponderavdelning
hur du snabbt kan hitta ämnet utan att behöva lägga tid på att
ringa och fråga.

Dubbelsmart att kolla transponder-ID

Som första åtgärd är det smart att sätta kundens bilnyckel
i din RW4 Plus och identifiera den. Då får vi nämligen
veta två bra saker på samma gång, eftersom RW4 plus
ger oss information om både transponderns ID, och om
transpondern går att kopiera eller inte.
EX1: ”Philips Crypto 2, 46 -Kopia på MH/GTI”
EX2: ”Philips Crypto 40 -Kan ej kopieras”

Silcas transponder program STP hittar du här

nya nyckeln ska ha en T5-transponder.
EX1:a

EX2:a

EX1:b

EX2:b

RW4 Plus/Fastcopy Plus från Silca klarar att kopiera de
flesta bilnycklar idag, särskilt om maskinen kompletterats
med M-Box för ID48. I de fall där vi får meddelandet ”
-Kan ej kopieras” så behöver vi inte söka efter bilämne, då
transponder-chipet inte kan kopieras med dagens teknik.
Det är ett snabbt svar, även om det är ett negativt svar.
I de flesta fall, å andra sidan, får vi direkt besked inte bara
att vi kan kopiera denna transponder, vi får dessutom veta
vilken transponder vi ska kopiera till.
I EX1 här ovan står det klart och tydligt ”…46 -kopia på GTI”
vilket betyder ID46 och GTI-transponder, och hade det varit
t ex en nyckel till en Opel Vectra 1998 så hade RW4 gett
informationen ”Philips Fast 33 -Kopia på T5”, alltså ID33 och

KOMBINATIONSHÄNGLÅS
145/20, 145/30 & 145/40

Tre snabba frågor till kunden

Vad som krävs för att söka efter transponderämnet för en bil är
information om bilen.
•
Bilfabrikat
•
Bilmodell
•
Årsmodell
Fråga kunden om bilens fabrikat, modell och årsmodell, så har
du i princip allt du behöver för din nyckelsökning, oavsett om
du söker i en katalog eller om du söker via Silca Transponder
Program. Om du i ett senare skede söker hjälp hos Prodib så är
dessa tre saker och transponderns ID det första vi kommer att
fråga efter.

Vi tittar på två exempel

Vår kund vill kopiera sin bilnyckel, och när vi sätter den i RW4
Plus och identifierar säger maskinen ”Megamos Crypto 48-A1
-Kopia på T48”
Det ser ju bra ut, vi kan alltså kopiera detta chip till en T48transponder. Vad ska vi använda för nyckelämne att sätta
transpondern i då? Vi ställer de tre givna frågorna till kunden:
-Vad är det för bilfabrikat, bilmodell och årsmodell på din bil?

Art.nr:
145/40

 20,30, och 40 mm kombinations hänglås i massiv aluminium från
ABUS.
Inställningsbar personlig kod.
 Levereras styckvis i blisterförpackning eller i kartong om 12 st lås.
 Finns i olika färger
 Bekväm att hantera utan nyckel och med låg vikt
Lätt att känna igen genom intensiva färger
Fjädrad bygel som gör det lättare att ställa in öppningskombinationen
Nio färger: blå, gul, grön, lila, orange, röd, svart, silver, titan

ABUS - Den goda känslan av säkerhet

Art. nr:
145/30

Security Tech Germany

Art.nr:
145/20

prodib reportage
Kunden svarar: Volkswagen Passat, 2005.
Så här ser då sökningen i Silcas program ut:
Man kan utelämna årsmodell i de båda rutorna för detta i transponderprogrammet, för det kan vara bra att få se även de
närmaste årsmodellerna kring den bil vi söker.
Sökresultatet ger oss information om:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vilket ämne vi kan använda (HU66MH).
Information om alternativa ämnen (HU66TE som är Look-a-Like-ämnet…
…samt HU66FH som är flipbladet till både den vanliga flipnyckeln och till Silcas fjärrkontroller för dig som har Smart
Remote Programmer).
Transponder att använda vid kopiering av transpondern.
Transponder att använda för dig som har MVP och vill programmera in en ny transponder.
Den gröna punkten visar att kopiering är möjlig, och för just denna bil krävs att man har M-box.

Så här ser sökningen på Volkswagen Passat 2005 ut

16158
16158

3,5 m

Kvalitetskätting från BEMA, klass 3
i slitstarkt nylonhölje med löpögla.
Levereras styckvis. SSF/SBSC godkänd
Keyway news #2 juli 2018
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prodib reportage
Nästa exempel

En annan kund kommer in i butiken och vill göra en extra bilnyckel, när vi sätter nyckeln i RW4 Plus så får vi svaret ”Philps fast 73
-Kopia på T5”, och kunden berättar att det är en Mitsubishi Carisma, årsmodell 2000.
Av det vet vi redan att den nya nyckeln ska ha en T5-transponder, och i programmet ser sökningen ut så här och vi ser snabbt att
ett HU56T2 är vad vi söker:
Notera att vi återigen har valt att inte skriva in årsmodell i sökningen för att få bättre överblick över årsmodellerna.

Så här ser sökningen på Mitsubishi Carisma 2000 ut

Alternativa ämnen

För den som är lite påhittig går det givetvis som nämnts tidigare att välja alternativa nyckelämnen i de båda exemplen här ovan.
Om man redan har den transponder som krävs för den aktuella bilen (T48 i första exemplet, T5 i det andra exemplet) så kan man
montera den i t ex:
•
MH-ämne Multihead (HU66MH respektive HU56MH)
•
FH-ämne Fliphead (HU66FH respektive HU56FH)
•
TE-ämne Look-a-Like (HU66TE respektive HU56TE)

Summering

Det är med andra ord inte så svårt att få fram rätt ämne och rätt transponder om man tar det i rätt ordning. Kontrollera alltså
först ID på nyckeln så får du samtidigt reda på om den går att kopiera eller ej, och vilken transponder som krävs. Fråga kunden
om bilens fabrikat, modell samt årsmodell, och sök därefter upp ämnet i Silca Transponder
Program, eller via Carbook eller via någon av transponderämneskatalogerna med hjälp av
Mattias Widén
informationen om bilen.
Transponderexpert
mattias.widen@prodib.se

Oumbärligt multiverktyg i rostfritt stål, tar liten plats.
Med flasköppnare, hylsnyckel 1/4, 5/16, 3/8,
skruvmejsel både spår & kryss, linjal tum & metrisk,
mini bryt och ekernyckel.
Säljs styckvis i blisterförpackning.

Art nr. 0AC2-0101
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FUTURA PRO
ENGRAVING

En liten och otroligt kompetent maskin. Fräs både toppskurna och sidskurna nycklar.
Finns nu också med gravering.
Med det nya Engraving Kit kan du gravera nycklar och brickor. För att spara tid kan du
fräsa nyckeln och gravera den i samma jobb. Allt styrs via den smidiga 10” plattan där du steg
för steg får hjälp genom hela proceduren.

RING SÅ BERÄTTAR VI MER
OM NYA ENGRAVING KIT.

Prodib AB
Box 34, 631 02 Eskilstuna Tel 016-16 80 00, Fax 016-14 55 90 www.prodib.se
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NEW! prodib NYA ÄMNEN

CSFM625

FU1
IE14
CSFM623
HU56RTE

HU136TA

IDM
RK-190

5R9

RS-SAA-002
LH40

Saturnus
Art.nr: 01-O
Material Morbidone
Längd 83 mm
Bredd 37 mm
Tjocklek 13 mm
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LOB13
TRM1R

PHF26R

FLYTANDE nyckelhållare
Mjuka nyckelhållare som håller dina nycklar flytande.
Levereras styckvis.
Art.nr: 02-F
Material Morbidone
Längd 85 mm
Bredd 30 mm
Tjocklek 13 mm

Se hela sortimentet på www.prodib.se

ÖPPET HUS
2018
Lördag 13 Oktober
Söndag 14 Oktober

09-17
10-15

Passa på att besöka ÖPPET HUS hos Prodib AB i Eskilstuna. Prodib är en leverantör av
Silca nyckelmaskiner och nyckelämnen, HPC-verktyg, verktyg från Huvab, Souber Tool
och Beta, nyckeltillbehör från Keybak och Kevron, och mycket mer.
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Under helgen får du chansen att:
GÅ P !
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S
• Ta del av våra NYHETER!
R
U
K
• Delta i aktuella kurser - dessa är kostnadsfria
tt
Ät go S
• Bekanta dig med Prodibs leverantörer
INO
i BEN !
• Se och testa alla våra produkter i Prodibs showroom
BAR
• Dra nytta av våra utställningspriser
• Bekanta dig med Norska och Svenska kollegor
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rä
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I
GRAT
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!
R
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T
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Ingen kunskap är för tung att bära!
På vårt Öppet Hus har du tillfälle att bära hem mängder av kunskap, lär dig om transponder
och Car remotes, fördjupa dig i Silca programmet, lär dig leta bland kataloger och appar eller
få tips om hur du sköter din nyckelmaskin på bästa sätt.
Håll utkik på vår Hemsida och i din brevlåda, inom kort kommer anmälan till kurserna!

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

ASS 52R-IC

ASS 52R-IG

ASS 52R-IA

ASS 52R-IB

ASS 52R-IE

ASS 52R-IH

ASS 52R-II

ASS 52R-IJ

ASS 52R-IK

ASS 52R-HZ

ASS 52R-HY

ASS 52R-HX

Väktarring
Kraftig nitbar väktarring, tjocklek 3 mm.
Finns i 5 olika storlekar. Levereras styckvis
inkl nit.
Art.nr:

ASS 52R-IF

31110 - 23 mm
31120 - 35 mm
31130 - 40 mm
31140 - 45 mm
31150 - 75 mm
31190 - 5-pack kopparnit

Alla Artkeys hittar du på www.prodib.se

Nyckelbrickor

VK4103205
VK4103157

VK4103163

VK4103195

VK4103207

VK4103247

VK4103289

VK4103253

VK4103266

VK4103V3AI

VK41003V3HI

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.
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Nya produkter

NYHET FRÅN JOMA

Nu kan du beställa blisterförpackade JOMACYLINDER hos oss. Tre stycken olika har vi tagit hem, en för
utomhusbruk och två olika för mailboxar. Samtliga förpackningar innehåller de reglar som behövs, samt
2 nycklar/lås.
Levereras styckvis

Art.nr: 24799 för
utomhusbruk

Art.nr: 24800 för
JOMA postbox

Art.nr: 24802 för
postbox övriga

NYHET FRÅN JOMA
Handemaljerade
nyckelhållare i metall.
Tuffa cowboyboots
med fina detaljer och
klara färger.
Finns i 6 st olika färger, levereras styckvis
med 24 mm stålring.

Art.nr: CB-B101

NYHET

Nytt i vårt sortiment!
Vi har tagit hem
gångjärnsriktare för
garageportar, innerdörrar
och fönster.

Art.nr: CB-B102

Art.nr: CB-B103 Art.nr: CB-B104

Art.nr: 8695413 för fönster och symmetriska gångjärn

Art.nr: 86954121 för fönster och innerdörrar

Art.nr: 86954122 för garageportar
42
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Art.nr: CB-B105 Art.nr: CB-B106

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

Quattrocode
Toppfräsmaskin

JMA Capri
Toppfräsmaskin

ETA Gravyrmaskin
Gravyrmaskin

Silca Unocode Classic
Cylindermaskin

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

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Kalibrerad
Nytt fläktfilter
Ny drivrem
Nya backar
Uppdaterad mjukvara

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

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Kalibrerad
Ny fräs
Ny kondensator

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

Medföljer:
Kabel
Manual
Garanti:
3 månader
Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: OG30539

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

Medföljer:
Kabel
Manual
Program
USB Hårdvarulås
Gravyrspets diamant
Fräs 0.25 mm
Fräs 0.50 mm
Standardback
Nyckelback J08/J09
Cylinderback Rund+Oval
J10/J10B
Multiback Alu

Medföljer:
Kabel
Manual
Garanti:
3 månader
Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: NN30579

Garanti:
3 månader
Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: 1027/17

Orion Keymatic
Cylindermaskin

Orion Rigel
Cylindermaskin

Orion Rigel
Cylindermaskin

Orion Ecodrill
Toppfräsmaskin

Orion Toppdrill
Toppfräsmaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Kalibrerad

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

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Kalibrerad

Medföljer:
Kabel
Manual

Medföljer:
Kabel
Manual

Garanti:
3 månader

Medföljer:
Kabel
Manual

Medföljer:
Kabel
Manual

Garanti:
3 månader

Garanti:
3 månader

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: 811169

Garanti:
3 månader

Garanti:
3 månader

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: 9900607

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: 0104102

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: 400034

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: 0015306

Medföljer:
Kabel
Manual

Keyway news #2 juli 2018

43

KEYWAY KORSORD 2-2018
Dubbelt upp på korsord, vi drar 5 st vinnare per korsord i detta
nummer!
Glöm inte skriva ditt namn så vi vet vem vi ska skickat priset till!

Svensk
valuta

BRA
ATT
HA

Lycka till!
leverantör C.I.FALL
finns
från
USA
i ...

Rätt svar och
vinnare presenteras
i nästa nummer av
KEYWAY NEWS
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inte
ovan

leverantör
från
Australien

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

Företag:
Namn:

KEYWAY KORSORD 2-2018
N

911

småmynt

ana, ha
på ...

BUSKE

fortfarande

tid
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Skicka ditt svar till Prodib,
Box 34, 631 02 Eskilstuna
eller mail prodib@prodib.se
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prodib personal
Fint ska det vara...
…Där din maskin tas om hand av våra tekniker när
den är på service eller reparation hos oss.
Här är det Mårten och grabbarna som ger
serviceavdelningen en översyn med målning och
verkstadsvård. Skinande rent och blankt blev det.
Tänk på, om du servar din maskin regelbundet och
i tid så håller den längre, du slipper oplanerade
stopp, som alltid händer när det passar som
sämst. Service är inte en kostnad, det är en
livsförlängande investering.
Du får en serviceinkallelse varje år på din
elektroniska nyckelmaskin, på samma månad som
den var köpt.
Utnyttja den påminnelsen att göra service på
maskiner, det är en bra och klok investering.

“Nymålat”- golvet i verkstaden kan man spegla sig i

Ska man få nåt gjort, får man göra det själv. Mårten i
full fart med målning.

All kunskap är lätt att bära...
Det är något vi har tagit fasta på här på
Prodib. Våra säljare har under våren fått
en intensivkurs under många veckor på
maskiner, dataprogram, länkningar och
tekniska förklaringar, för att bli ännu mer
kometenta. Våra säljare är inte bara säljare,
dom är din hjälpande hand för support och
maskinfix som ligger på en nivå under vår
serviceavdelning och dess 3 fabriksutbildade
tekniker som kan konsulteras.
Ett besök av våra säljare skall du inte bara se
som ett sätt för oss att sälja, utan också ett
regelbundet besök för att vidareutbilda och
att hjälpa dig med alla typer av varor du köpt
av oss.
Därför är det oklokt att boka av ett aviserat
besök för att man kanske inte har behov att
köpa något för stunden.
Mårten i full färd med internutbildningen inför idel lyssnare

Daniel slutar hos oss
Daniel Gahnfelt kommer efter 7 bra år som säljare för distrikt Norr att
sluta hos oss, för att efter sommaren läsa till lärare vid lärarhögskolan.
Vi önskar honom lycka till i framtiden, och tackar för de år vi fick ha
honom i vårt team här på Prodib AB.
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www.prodib.se
Nycklar Maskiner Hänglås Låsprodukter

REKORD d12
Halvautomatisk nyckelmaskin i proffsklassen för ASSAs nya standardnyckel
d12. Utrustad med fyrsidiga backar,
modern ergonomisk design och chassi i
aluminium. Micrometerjusterbar sökare,
säkerhetsspärr på vaggan. Verktygssats
medföljer. CE godkänd.

Extraktor
verktyg
HPC-EZ3
Extraktor
verktyg
HPC-EZ1
Extraktor
verktyg
HPC-EZ5
Extraktor
set
HPC-ES2000
Extraktor
set
HPC-BKES
Extraktor
set
HPC-EZ6
Reservnålar
till HPC-EZ6
HPC-EZ7D

prodib Stor-busstur
BUSSTURNÉ GENOM SVERIGE
Vi har varit på turné med vår stora road show buss
genom Sverige i två olika turer, mellan- ocn norra
Sverige. Texten nedan är skriven av Jan Fröjdman,
säljare norr.
Måndag morgon kl. 07:30 träffades undertecknad,
Micke säljare norr, Mattias vår transponderexpert
samt Per vår chaufför & allt i allo under våra
storbussturer på Prodib. Resan startades och första
stoppet var hos Certego i Motala där vi träffade
ett gäng glada grabbar. Efter att ha visat bussen
och dess innehåll för dem så styrde vi nosen mot
Linköping där vi stannade hos Byggbeslag (Lås
& Nycklar) och efter en välsmakande lunch med
grabbarna gick vi till bussen och gick igenom
sortimentet, och Mattias fick visa det senaste inom
bilnyckelprogrammering.

Busschaufför? Nä, Janne ville bara prova lite...

Mellan kl. 15 och 21 stod vi sedan utanför
Saab arena i Linköping där vi hade
öppet hus. Där hade vi besök av Sko &
Nyckelservice i Linköping samt Sargon
från Enkido i Åtvidaberg. Mattias visade
det senaste inom bilnycklar och Sargon
investerade i Smart Remote Programmer så
nu kan han programmera fjärrkontroller till
bilar.
Efter en lång första dag väntade sedan en
skön natts sömn för att på tisdagen besöka
3 kunder i Norrköping. Första stoppet var
hos Låssmeden i Norrköping som passade
på att investera i en Marker märkmaskin
som vår service avdelning levererade under
fredagen, läs mer om installationen på sidan
12 i tidningen.

Mattias visade transpondernyheter för Certego i Motala

Sollefteå Låsservice besökte bussen och Per

Micke tillsammans med kunder från Gärdin & Persson i
Östersund

Daniel från Prodib hälsar på Varbergs Låsservice

prodib Stor-busstur
Övriga kunder i Norrköping som vi fick nöjet att besöka var Norrköpings
låsverkstad samt Lisu (Great Security) där Lenny och Mattias gick igenom det
senaste inom bilnyckelprogrammering. När vi var färdiga i Norrköping åkte vi
vidare mot Falun med ett depåstopp i Eskilstuna där vi släppte av Mattias samt
tankade bussen.
Onsdagsmorgonen startade hos Göthes i Falun där vi hade full fart i bussen med
ca 15 besökare som ville se vad vi hade att visa. På väg mot Borlänge och Dalalås
butik hann vi med ett extra besök i deras butik i Falun. I Borlänge fick Per visa sina
kunskaper i att backa storbussen då vi ställde upp den utanför Dalalås butik, och
bussen var kanske i största laget för den ytan. Dagen avslutades sedan i Mora på
Dalalås.

Passéra i Jönköping besökte bussen

Kvällen tillbringade vi sedan i bussen på
E45:an mellan Mora och Östersund där
vi anlände till hotellet vid 22:00. En sen
middag, sen i säng för att på torsdag
morgon vara hos Gärdin & Persson där vi
hade mycket folk i bussen som ville se och
prova det senaste i maskinväg.
Vi fortsatte sedan vår resa ut mot kusten
med ett stopp hos Björn och Karolina på
Sollefteå låsservice där vi visade Silca SOC
lösning med Unocode Pro, Triax Pro samt
marker. Vi visade även vår senaste maskin
Futura pro som är utrustad för att fräsa Assa
d12. Det är verkligen en bra maskin för den
som vill ha kombinationen av toppfräs,
sidkod samt möjlighet till gravyr/märkning
av nycklar till ett bra pris.
Glada tjejer från Kungälvs Lås tittade in i bussen, Micke tog emot dom

Janne i Kramfors var nöjd med presenten han fick

Glada kunder från Vadsbolås Mariestad tog sig en tur ut i bussen
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prodib Stor-busstur
På väg ner mot Hudiksvall där vi skulle vara på fredagen gjorde vi
ett stopp hos Låssmeden i Kramfors och Janne samt Egon. Då hela
Kramfors centrum var avspärrat på grund av marknad, ställde vi upp
bussen på OKQ8 i Kramfors så kom grabbarna dit.
Fredag morgon startade 07:30 hos Kan Lås i Hudiksvall där man hade
gjort något väldigt bra och samlat folk från sina tre filialer, så att alla i
personalen skulle ha möjlighet att se och prova det nya från Silca.
Besöken på denna storbuss tour avslutades sedan hos vår andra kund
i Hudiksvall som är Lås & Larmteknik. Efter detta besök och en lunch så
styrde vi hemåt och anlände till kontoret fredag eftermiddag/kväll efter
ca: 180 mil på Sveriges vägar och en massa trevliga besök och möten
med en massa trevlig människor.
Smart Pro visas av Mattias för Enkido Åtvidaberg i bussen

Per visar stolt upp sin parkering utanför Dalalås Borlänge

Fantastisk vy över rastplatsen E45 Mora/Östersund

Man får
hjälpas åt
att tanka
när inte
slangen
räcker
till ;)

Vi tackar alla trevliga kunder vi träffat under bussturnén och ser fram mot att
ses igen!
PS. Under vecka 35 kommer Andreas (distrikt syd) samt Per att göra en resa till
våra sydliga kunder. Passa på att besöka dem för att se vad Prodib/Silca har att
erbjuda.
Glada killar från Låscenter i Västerås
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STÄLL
från ABUS
Snart börjar skolorna så
passa på att ladda upp med lås!
- Komplett ställ med 12 st 40 mm
lås i mixade färger i ett säljande
bordsställ, bara att ställa fram!

Art.nr: T65AL40SKOL

12 st 40 mm Hänglås + ställ

Cylinder
Blisterförpackad cylinder speciellt framtagen
för att kunna sitta utomhus.
Med i förpackningen finns även tre olika reglar,
så du slipper beställa dessa separat, bara att
hänga upp.
Två nycklar per lås ingår.
Levereras styckvis.

Art nr: 24799
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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 SÄKERHETSSYSTEM STARTKIT
Security Tech Germany

Saftey Redbox startkit innehållande 3 st röda, 3 st gula, 3 st gröna, 3 blå,
3 st orange och 3 st svarta 74/40 lås och 4 st H701 säkerhetsklammer.
Allt du behöver för att stänga ute stora maskiner eller apparater med
många accesspunkter när underhåll utförs av ett stort antal människor.

ABUS - Den goda känslan av säkerhet

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

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

Nyckelsignal
Fyrkantig nyckelsignal för att färgmärka nycklar. Passar bland annat
till ASSA TWIN COMBI 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

KARBINHAKAR

Nya karbinhakar i ROSTFRITT STÅL. Finns i tre olika storlekar, 50, 60 & 70 mm.
Säljs styckvis i påse.

Perfekt i marin

miljö!

Art.nr:
100.70E
Art.nr:
100.50E

Art.nr:
100.60E

ARCO

®

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
B

F

Starkare hölje
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prodib omhängning
LÅS & SÄKERHETSTEKNIK SÖDERHAMN
Våra säljare Janne och Micke från distrikt Norr har hjälpt en av
sina kunder med en omhängning av hänglås och nyckeltillbehör.
Det är lätt att bli “hemmablind” i sin butik, och inte se, eller ha tid
att plocka om i butiken, och det är då vi kommer till undsättning!
Under en dag plockade säljarna om på två sektioner med
nyckeltillbehör, två sektioner
med hänglås, samt en sektion
med tvåhjulingslås.
Viss påfyllning av produkter
blev det också innan killarna
åkte hemåt.
Vi hoppas att personalen på
Lås & Säkerhetsteknik känner
sig nöjda med vårt jobb och
att dom nu har lättare att hitta
på väggarna.

1. Innan tillbehörsväggen ordnades

2. Före omhängningen

2. Resultatet på hänglåsväggen

1. Och så här blev det färdiga resultatet, snyggt och överskådligt

3. Innan flytten på tvåhjulingsväggen

3. Och här är resultatet

LINDELLS LÅSSERVICE STOCKHOLM
En vägg till hos en kund till oss, Lindells Låsservice i Stockholm, har
även dom fått hjälp av vår säljare Janne. Det gäller att ta tillvara på
alla ytor i sin butik, och göra det bästa av ytan. Ett bra sätt är att
hänga upp produkter på ett snyggt sätt.
Väggen över nyckelmaskinerna fick sig ett upplyft, med bland
annat ABUS hänglås, Key-Bak och
Lock Pro nyckeltillbehör.
Snyggt och lättöverskådligt!

Så här såg väggen ut innan omhängningen

Vi hoppas att personalen på
Lindells Låsservice känner sig
nöjda med resultatet!
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Gatubild från butiken

Och här är resultatet

Prodib sätter i fokus
SNOOP - DIN SMARTA VÄN I BILEN
RW4 Plus och utrustningen för att kopiera bilnycklar är
bekant för de allra flesta. När man kopierar vissa bilnycklar
så finns det olika tillvägagångssätt beroende på vilken typ
av system som bilens startspärr använder sig av. I vissa
bilar är man tvungen att hämta elektronisk information
ute i bilen för att det ska gå att kopiera transponderchipet
som sitter i bilnyckeln. Vi ska här titta närmare på en smart
liten hjälpreda som gör denna operation möjlig, nämligen
SNOOP.

ID46 – två avläsningar i bilen

För ID46 använder man den mörka Snoopen och det krävs
att man gör två avläsningar i bilen. Vid första avläsningen
blinkar lysdiod 1. Vid andra avläsningen blinkar lysdiod 2,
samtidigt som lysdiod 1 lyser med ett fast sken. När de
båda lysdioderna slocknat så vet vi med säkerhet att vi är
klara i bilen – smart! Snoop är med andra ord ett bra och
användbart verktyg som man inte gärna vill vara utan när
man jobbar med bilnyckelkopiering.

ID48 – tre avläsningar i bilen

När det gäller ID48 så krävs tre avläsningar i bilen, och
vi använder oss av den röda M-Snoopen. De första två
avläsningarna illustreras av M-snoop precis likadant som för
vanliga Snoop, dvs vid första avläsningen blinkar lysdiod 1,
och vid andra avläsningen blinkar lysdiod 2, samtidigt som
lysdiod 1 lyser med ett fast sken. Vid den tredje avläsningen
blinkar båda lysdioderna, och efter detta vet vi att Snoop har
lyckats med sitt uppdrag och att vi är klara i bilen. Vi får bra
och tydlig information från Snoop när vi gör en ID46- eller en
ID48-nyckel. Smart som sagt.

Fräsning av bladet alltid sist

Snoop (som på engelska betyder ”tjuvlyssna”) är det lilla verktyget
som vi använder för att snappa upp vad bilen och bilens nyckel
kommunicerar när vi startar bilen. För bilar med ID46 och ID48
MÅSTE man hämta denna information i bilen oavsett vilken
transponderkopieringsmaskin man har, annars går det inte att
kopiera transponderchippet. En smart finess med Snoop är att
den har två lysdioder som talar om för dig att den lyckats med sitt
uppdrag. Det är väl självklart med lysdioder som ger information
på allehanda elektronisk utrustning idag kan man tycka, men
många saker tar man kanske bara för givet, utan att reflektera över
vilken bra hjälp de är i arbetet. Snoop är alltså ett mycket smart
och användarvänligt verktyg som gör ditt arbete både enklare och
smidigare.

Efter att vi kopierat över all information till det nya
transponderchippet blir det dags att fräsa den nya nyckelns
blad. Detta gör man alltid sist, och det finns flera skäl
till att inte fräsa bladet förrän man är klar med det nya
transponderchippet. Det kan t ex vid sällsynta fall hända att
man stöter på problem när man kopierar transpondrar, det
vet ingen bättre än undertecknad som är teknisk support för
dig som har frågor eller upptäcker oväntade situationer vid
arbetet med att göra bilnycklar. Det händer att man inte har
rätt transponder på lager i butiken t ex, eller har beställt fel

transponder, eller att bilen faktiskt inte är den modell eller
årsmodell som kunden först angett, och därför inte använder
det system som man förväntat sig. Om man mot alla odds
alltså skulle vilja avbryta operationen så har man inte fräst
det nya bladet, och då är inte nyckelämnet förstört och kan
återanvändas en annan dag istället.

Keyway news #2 juli 2018
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Prodib sätter i fokus
Olika lösningar hos olika fabrikat

Funktioner och finesser med Snoop

Det finns olika lösningar hos olika
nyckelmaskintillverkare för hur man hämtar ID46- och
ID48-informationen från bilen. Vissa tillverkare av
nyckelmaskiner har ingen Snoop, utan låter det nya
nyckelämnet hämta informationen i bilen istället.
Detta innebär att man först måste fräsa bladet så att
nyckelämnet går att vrida om i bilens tändningslås. Med
denna metod finns inga lysdioder som visar om det gått
bra att hämta informationen till nyckeln eller ej, och man
får ingen signal som visar att det är klart i bilen och att
man kan gå in i butiken igen. En annan aspekt är att om
operationen inte lyckas så är det nya nyckelämnet skrot,
eftersom bladet redan är fräst.

Din RW4 Plus eller FASTCOPY Plus har inbyggda funktioner till
maskinens Snoop. Via menyn kan man komma åt funktioner som:
•
Kontroll av Snoop-ID
•
Kontroll av Snoopens batteri
•
Manuell återställning av Snoop
Normalt återställs Snoop som ett av stegen i den vanliga
kopieringsproceduren, men man har alltså möjligheten att göra det
själv om man vill.
Snoop sparar även data från kundens bil tills den blir återställd
nästa gång, vilket är smart ifall man
ska göra om nyckeln. Snoopens
Mattias Widén
data gör nämligen att man slipper
Transponderexpert
gå ut i bilen igen, och det spar tid
mattias.widen@prodib.se
för både dig och din kund.
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Hej Ellis. :-)
Jag ska försöka att bena ut det lite.

NE555

NE55AP

NE55DP

NE55FP

NE55P

Om vi börjar med ämnet ”NE55” så är det
ett helmetall-ämne enbart. Greppet är alltså metall.
Om vi sedan tittar på ämnet ”NE55P” så skulle det betyda att det är exakt samma ämne, fast med
plastgrepp.

Tänk sedan att man kanske kom på att det kan behövas flera stycken ”NE55P” som har lite olika
form på greppet. Då behöver man hitta på olika namn för dessa nyckelämnen, trots att allihop har
samma blad, och allihop har grepp tillverkat i plast. Då döper man ämnena till ”A”, ”B”, ”C”, etc.
Ditt ämne NE55DP indikerar att det borde finnas (eller har funnits) minst 4 olika varianter på grepp, men det är inte säkert att alla finns kvar i
sortimentet idag. De heter: NE55AP, NE55BP, NE55CP och NE55DP.
Inget av dessa ämnen har plats för en transponder. Men om ämnet heter ”NE55TE” så är det ett plastgrepp med plats för transponder, dock
ingen transponder inkluderad när man köper ämnet. ”TE” betyder ”Transponder Empty”. NE55T5 har plastgrepp och innehåller en T5-transponder. NE55T25 ser exakt likadan ut som en NE55T5, men med en T25-transponder, och den kan man inte använda istället för en T5-transponder
eftersom det är olika transpondrar för olika system. Slutligen är en NE55MH ett NE55-blad med ett MH-grepp, och ”MH” står för ”Multi Head”.
Hoppas det klarnar lite. :-)
Annars får du fråga igen. Ha det!
Mvh Mattias

Mattias Widén
Transponderexpert
mattias.widen@prodib.se

Visa att du tillverkar nycklar
Du har väl inte missat alla olika posters som finns på vår
hemsida? Det är våra egentillverkade posters, i max storkek
50 x 70 cm, i olika motiv och budskap som finns tillgängliga
för dig att antingen skriva ut, eller ta ner på ett USB minne för
att sedan tryckas hos ett tryckeri. Bilderna är högupplösta och
budskapet enkelt, bara att skriva ut och sätta upp, det kostar
dig ingenting! Du hittar dina nya posters på:
www.prodib.se under media/posters.
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får svara på lite frågor i detta
nummer av Keyway News.
TV?
Mycket Netflix och C-More
Arbetsuppgift på Prodib?
Säljare på distrikt Norr
Hur länge har du jobbat på Prodib?
Ca 10 år.
Efter en kortare utflykt till blomsterbranchen är jag
nu tillbaka på Prodib, med undantaget att jag nu är
säljare, inte på serviceavdelningen
Vad gjorde du innan du började på Prodib?
Jag arbetade på ASSA OEM som driftledare på ett
lager, ett arbete jag hade i 4 år
Vad är det bästa med Prodib?
BENNY! Och resten av teamet!

Musik?
80-tal! Depeche Mode alla dagar!
Vilken film såg du senast?
Beck - Djävulens advokat
Favoritprodukt?
OPTIKA!
En maskin som alla nyckeltillverkare borde ha!
Vad gör du helst på fritiden?
På söndagarna hittar man mig ute i skog och mark!
Ines följer gärna med då!

Vad tycker du är mest intressant på jobbet just
nu?
Futura PRO och de andra maskinerna!
Rejäla förbättringar har gjorts på maskinerna
Bor?
På söder i Eskilstuna i en hyreslägenhet
Familj?
Taxen Ines och min sambo Karin
Keyway news #2 juli 2018

57

Prodib sätter i fokus
Lås din cykel rätt
Vi har uppmärksammat detta tidigare, men det tål att upprepas:
- Se till att låsa din cykel rätt, och med ett bra lås!
För visst är det väl tråkigt att bli av med den nya dyra cykeln på grund av att man inte låst fast den på rätt sätt!
Det finns en bra tumregel när du ska välja lås till din cykel, 10 % av värdet på cykeln ska du lägga på låset. Och i nästan alla fall är
2 st lås att föredra, ett till bakhjulet och ett till framhjul och ram.
på www.prodib.se/shop/ABUS/Tvåhjulingslås hittar du lås till din cykel, moped eller MC

Inte en helt ovanlig syn på stan, tyvärr...

Bra lås, men inte tillräckligt för att hålla tjuvarna borta...

-ARTKEYS-

Två nya ARTKEYS har vi fått
hem på lagret i HH, ASS52R,
YIN & YANG och #LOVE!

En vit,
en svart sida

LIMITED EDITION, så passa på
att beställa dina nycklar NU!
Säljs styckvis eller i påse om 10 st.

Art.nr: ASS52R-KB
58
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Art.nr: ASS52R-KC

SILCA ROADSHOW I NORGE

Ännu en gång kör vi Roadshow i Norge.
Söndagen den 27/5, begav vi oss på vår tur, för att under fem dagar
demonstrera Silcas nya maskiner Triax Pro, Unocode Pro och Futura
Pro.

Vi hann göra ett 60-tal maskindemonstrationer och utbildningar på
plats hos de norska Låssmederna. Med detta ville vi återigen visa hur
vi arbetar med våra bussar, och samtidigt få ett gemensamt kunskapsutbyte.
De flesta av de norska låssmederna hade vi träffat tidigare i samband
med tidigare turer, mässor och vid vårt årliga öppna hus. Men det är

ju alltid mer spännande att träffa alla på sin hemmaplan. Jag reste norrut igen, runt Trondheim och upp till
Namsos och ner till Kristiansund, Molde och Ålesund
med omnejd. Gustav reste till Vestlandet igen och runt
Stavanger, Haugesund och Bergen med kranskommu-

ner. Janne höll till mellan Kristiansand, Skien, Sandefjord och Oslo med stopp däremellan.
Norge är ett fantastiskt vackert land! Höga berg och
djupa dalar (lite klyschigt, men sant). Även denna
gång valde vi en bra vecka, för det var en riktig hög-

sommarvärme på sina håll med temperaturer på både
28 och 29 grader i skuggan och inget regn (för några
av oss).
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Det är inte ofta vi åker i tunnlar under havet, över fjällen eller tar
flera bilfärjor för att komma till våra låssmeder hemma i Sverige.
Resultatet var tidiga morgnar och sena kvällar. Men såklart värt
det!
På många sätt är den norska låssmeden väldigt lik den svenska.
En stolt yrkeskår med tradition, men på andra områden var det
annorlunda. Det är en annan branschstandard med andra fabrikat och tillverkare och andra byggregler.
En mycket varm, vacker och lärorik vecka blev det i alla fall för
oss alla och när fredagen kom så kunde vi sammanfatta ca 750
mil bakom oss.
Vi vill passa på att säga ett stort tack Torodd, Kerim, Thomas,
Harald, Børre, André, Stig, Odd-Harald, Jan-Petter och Jonny
för ännu ett intensivt men oförglömligt arbetspass i Norge, och
med bästa möjliga support och gästvänlighet. Även tack till alla
kunder som vi fick besöka och som gav oss många intressanta
och bra möten.
Ha de!
Krister, Gustav och Janne
Prodib AB
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Presentasjon TrioVing selger Norge
Navn:
Børre Larsen
Stilling hos TrioVing:
Senior Salgskonsulent
Distrikt:
Oslo-Akershus-Østfold og Sørlandet
Hvor lenge har du jobbet hos TrioVing?
I 21 år fordelt på 2 perioder
Hva gjorde du før du begynte hos TrioVing?
Jobbet hos Maskin K. Lund
Hva er det beste med å jobbe for TrioVing?
Utfordringene og kollegaene.
Hva er mest interessant akkurat nå?
Det er Kampanjen vi skal i gang med på YD
Bor:
Løvenstad

Favorittbil: Peugeot 508
Favoritt Artkey: VIF
Hva liker du å drive med på fritiden? Turer i skog og
mark, samt fjellet med fisking.

Familie:
Kone
Sport:
Stort sett det meste
Musikk:
Ikke noe spesielt
Beste film:
Kampen om Tungtvannet

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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Nyckelhållare
i metall i 6 färger

Handemaljerade nyckelhållare i metall. Tuffa cowboyboots med fina detaljer och
klara färger.
Levereras styckvis med
24 mm stålring.
Art.nr: CB-B101
Grön fot

Art.nr: CB-B102
Brun fot

Art.nr: CB-B103
Beige fot

Art.nr: CB-B104
Gul fot

Art.nr: CB-B105
Blå fot

Art.nr: CB-B106
Lila fot
Du hittar fler intressanta produkter i vår web shop!
www.prodib.se

Saturnus HASPLÅS i blisterförpackning
Hasplås med cylinder för t ex kylskåp mm.
Levereras styckvis i
blisterförpackning.
2 st nycklar ingår.

Art.nr: 2625 - 2,5 tum

Art.nr: 2630 - 3 tum

Art.nr: 2640 - 4 tum

Art.nr: 2645 - 4,5 tum

Se hela sortimentet på www.prodib.se
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Silver
SEVEN

BUTIKSTÄLL

ART NR: GBM3636
Nytt prisvärt ställ i lackad metall att ställa på disken för
att visa upp dina artkeys.
32 st fasta krokar. Levereras utan ämnen.

Material
Färg
Bredd
Antal
Tjocklek
Höjd

Metall
Grå
210 mm
st
300 mm
365 mm

Silca-markedet ELEMENT
TrioVing nøkler 7-12 serie NYCKEL
En liten smidig 5 mm
fyrkantsnyckel,
längd 26 mm.
Art.nr: 323

6TR1-7

6TR1-8

6TR1-9

6TR1-10 6TR1-11

6TR1-12

AVS:
Prodib AB
Box 34
631 02 Eskilstuna

B

Eskilstuna 7
Porto
betalt
P9

Vinnare väljer

