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Här kommer Keyway igen!
I det här numret är det mycket nytt.
Efter 15 månader med mycket krångel till 
följd av Corona så känner vi att det blåser 
positiva vindar igen, och det är skönt.
Det här är den 4:e krisen under min karriär 
i låsbranschen, och alla andra kriser har 
varit 2 år från start till mål, ser ut att det 
blir så den här gången också.
Vid tidigare kriser har återhämtningen 
startat succesivt från ett år och sedan blivit 
bättre och bättre, så vi går nog ljusare tider 
till mötes.

NYA UNOCODE MASKINER
Som säkert inte undgått många så har vi 
fått en helt ny UNOCODE maskinserie, i 4 
olika modeller.
Säljkillarna med deras bussar har åkt 
land och rike runt och gjort ca 300 
demonstrationer på dom nya maskinerna.
Försäljningen har kommit igång riktigt bra.
I det här numret presenterar vi dom första 
köparna, och det blir fler och fler för varje 
vecka.
ROY i Alingsås var först ut av alla och 
beställde 2 maskiner, en till Alingsås och 
en till Lerum.

MÅNGA KUNDKÖP
Försäljningen har gått på, så i detta 
nummer presenterar vi många kundköp.
Det som sackat efter lite en tid har varit 
vissa butiksvaror, pga att det har varit 
mindre trafik i butikerna.

NYA NYCKELÄMNEN
I detta nummer finner du en massa nya 
nyckelämne, bla cyckellåset från Biltema 
och Jula, dom kan vara bra att ha hemma.

SERVICE PÅ PLATS
Vi har nu provat SERVICE PÅ PLATS under 
ett halvår, och det har fungerat riktigt bra.
Förr om åren har vi tänkt på detta, räknat 
och kalkylerat, men aldrig fått kalkylen att 
gå ihop, nu struntade vi i kalkylen och bara 
provade, och det gick bra.

Ibland är det bäst att inte räkna så mycket, 
bara göra, då löser sig många saker av sig 
själv, och det som inte löst sig kan man 
ändra över tid.

BUTIKSOMBYGGNADER
Vi har byggt om ganska många butiker nu 
och tagit dom till nästa nivå.
Några har varit bra från början och vi 
har bara kompletterat lite, andra har 
varit trista och fått ett riktigt lyft, både 
utseendemässigt och resultatmässigt.
Butiken känns ny och fräsch och då handlas 
det mera.

NYCKELMÄTNING
Nyckelmätning och inställning av maskiner 
är ett annat område vi specialiserat oss på.
Alla som har ISO 9000 eller FR 2000 har 
förmodligen kontroll av maskinernas 
inställning i sina rutiner, för att upprätthålla 
kvaliteten på det man levererar ut.
Hur som helst så vet vi att många inte gör 
den här kontrollen, eller har mätverktyg 
som är kalibrerade vid ett certifierat 
kontrollbolag.
Allt det har vi, och vi erbjuder att göra 
det här jobbet åt dig, prata med vår 
serviceavdelning så hjälper dom dig.

Ny programvara SILCA MY KEY PRO
Två versioner finns, en gratis med begränsad 
info och en version man abonnerar på för 
XX kronor i månaden.
MY KEY PRO innehåller mängder av 
uppgifter och data som du har nytta av: 
- katalogerna on line 
- transponder info
- programmerings info
- översättnings info.
- Info om hur du spänner fast en viss nyckel 
och bilder och filmer på hur du fräser en viss 
nyckel, med data om back och fräs.
Ett väldigt bra instrument, som kan hanteras 
i både telefon, surfpadda och PC.
Ladda ner appen, i tidningen berättar vi hur 
du gör.

Ja det här var lite info, semestertiderna 
startar nu och som vanligt är jag inte så 
orolig att vi inte skall klara att leverera, 
men vet också att fraktbolagen har 
semestervikarier och att det då tar lite 
längre tid med leveranser.

Ha det så bra tills nästa gång vi hörs.

Prodib AB
Tel: 016 - 16 80 00
E-post: prodib@prodib.se
Internet: www.prodib.se
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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.
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Prodib kundköp

BRAVIDA PRENAD AB LANDSKRONA

Vår säljare Andreas har levererat och utbildat 
Niklas och Linnea på deras nya Fastbit II, en 
liten och smidig nyckelmaskin för tillhållare och 
kassaskåpsnycklar.

Lycka till önskar vi på Prodib!

 

Niklas & Linnea testar den nya nyckelmaskinen

STOCKHOLM SÖDRA SKO

En bättre begagnad Bravo Maxima Widea #2 har funnit sitt hem 
hos Stockholm Södra Sko. Det var vår säljare Andreas som fick 
äran att leverera den nya cylindermaskinen till en mycket glad 
och nöjd Khamal Al Najjar. 

Hatten av för ett bra 
köp!

På vår hemsida hittar 
du våra begagnade 
nyckelmaskiner
www.prodib.se

Khamal Al Najjar är glad över sin nya nyckelmaskin
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Prodib kundköp

LÅS & LARMTEKNIK AB 
HUDIKSVALL

För att kunna göra sidkoden på dp, Triton 
och Neptun genom OEM Client samt göra 
sidkoden själva på d12 investerade Lås & 
Larm i Hudiksvall i en FUTURA PRO. 

Därtill 
köptes 
backdelar 
och fräsar 
för att 
kunna 
göra 
diverse 
bilnycklar. 

Mattias har fått en ny medarbetare
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LÅS & NYCKEL GÄVLE

När Lås & Nyckel i Gävle 
behövde ha en smidig lösning 
för att gravera nycklar och även 
lite skyltar föll valet på en Cielle 
ETA gravyrmaskin.
Serviceman Fredrik for upp 
till Gävle med maskinen och 
fick den i drift och höll en 
utbildning för Carro och Sebbe. 

Efter någon timme ihop med 
dem så graverar de nu nycklar 
för fullt och har kommit igång 
med att utforska alla olika 

varianter av skyltgravering och möjligheterna med det. 

Lycka till önskar vi på Prodib!

Sebbe poserar med den nya gravyrmaskinen 

Hela kalaset installerades och levererades av vår duktige serviceman Jonas.
Vi kan bara gratulera till en bra affär, och önskar lycka till!



Prodib kundköp
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GREAT SECURITY BROMMA

Serviceman Fredrik tog sig en tur 
till Stockholm och närmare bestämt 
Bromma, för att leverera ytterligare 
en Silca-maskin till gänget på Great 
Security Bromma. 
Deras tredje maskin på 14 månader! 

Den här gången var det en Triax Pro 
med automatiskt roterande back som 
skulle levereras. 

Alex, Linus och Rickard är mycket nöjda med ytterligare en Silca-medlem i maskinparken 

Till detta så hade de också beställt Silca OEM Client som installerades så att de kan tillverka 
sidkoderna för ASSA dp, Triton och Neptun själva.

Stort tack för förtroendet, och lycka till med den nya maskinen!

WIDLUNDS SÄKERHETSTEKNIK KATRINEHOLM

Ulf på Widlunds Säkerhetsteknik i Katrineholm har precis startat upp 
med nyckeltillverkning. För att få en bra start på detta så valde han att 
investera i en Furura Edge. 

Serviceman Fredrik var och levererade och utbildade. Ulf kände sig 
bekväm med maskinen och kommer ha stor nytta av den nu när han 

nyckeltillverkning kommer 
igång och förhoppningsvis 
accelererar. 

Grattis till ett mycket bra köp 
önskar vi på Prodib!

Ulf med den nya nyckelmaskinen
6 Keyway news #2 juni 2021
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CERTEGO MOTALA

Oscar på Certego i Motala var nöjd 
då han fick en ny Triax PRO och en 
begagnad Unocode 399 levererad 
till sig av vår duktige serviceman 
Fredrik. 

Ihop med detta hade de också 
beställt Silca OEM Client för att 
själva kunna tillverka sidkoderna till 
dp, Triton och Neptun.

2 nya nyckelmaskiner till Oscar och hans medarbetare levererade
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Med maskinerna på plats och utbildningen genomförd så 
var Oskar redo att köra igång produktionen för fullt. 

Tack för förtroendet, och lycka till!

SÖDERMALMS LÅS 
STOCKHOLM

Serviceman Fredrik var till 
Yohannes och hans kollegor på 
Södermalms Lås i Stockholm 
och installerade Silca OEM 
Client för Mottura och ASSAs 
sidkoder. De var en efterlängtat 
installation då de länge har 
jobbat för att få till den här 
lösningen.
Yohannes blev snabbt insatt 
i hur det fungerade och han 
var snart i full gång med att 
tillverka nycklar via Silca OEM 
Client. En smart och smidig 
lösning.



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

ASS 52R-IA ASS 52R-IB

ASS 52R-IJ ASS 52R-IK ASS 52R-HZ ASS 52R-HY ASS 52R-HX

ASS 52R-IC ASS 52R-IF ASS 52R-IG

ASS 52R-IE ASS 52R-IH ASS 52R-II

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

RF-030RF-030



Envägsskruv
- Omöjlig att få bort?
Använd våra envägsbits!

Art.nr: 1130.1

Bits med smal 
skalle, typ FIX

Art.nr: 1130

Bits med bred 
skalle, typ ASSA

Art.nr: 1133
För djupliggande 
skruv, typ 
ABLOY GUARD X, 
ASSA 703

Art.nr: 1231

Lösa ersättningsstift, 
säljs parvis

Art.nr: 
300-98-911

Handtag för 
envägsbits

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

VK4103A08 VK4103A04

VK4103A07 VK4103A09

VK4103A05 VK4103A06

ASS 52R-M01 ASS 52R-M03

ASS 52R-A10 ASS 52R-M02 ASS 52R-R02

Artkey & nyckelbrickor Artkey & nyckelbrickor 
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83/60O-2
83/60O60-2

Klass 3 hänglås som 
är anpassat för de 
flesta ovalcylindrar-
na på marknaden. 
Låshus och bygel av 
specialstål, ytbe-
handlat med den 
nya NANO tekniken 
för bättre korrisions-
kydd. Finns med 
standardbygel eller 
med hög bygel.

KLASS 3 - OVAL

83/80O-2
83/80O80-2

Klass 4 hänglås anpassat 
för de flesta ovalcylin-
drarna på marknaden. 
Låshus och bygel av 
specialstål, ytbehandlat 
med den nya NANO 
tekniken för bättre kor-
risionskydd. Finns med 
standardbygel eller med 
hög bygel.

KLASS 4 - OVAL

KLASS 2 - SNOWMAN

83/45S-2
83/45S-HB50

Abus Rock 83/45 serie 2 
hänglås som är anpas-
sat för de flesta snow-
mancylindrarna på 
marknaden. Certificerat 
i SBSC klass 2. Bygel av 
specialstål, ytbehand-
lat med NANO teknik. 
Automatisk- eller 
tvingande låsning med 
hjälp av Z-bar. Finns 
med standardbygel 
eller med hög bygel.

83/45-BLA

Färgat låshus i starkt 
och solitt aluminium. 
Anpassad för de flesta 
snowmancylindrar på 
marknaden. Bygel av 
specialstål, behandlad 
med NANO-teknik. Ny 
patenterad lösning för 
snabbt byte av bygeln. 
Klass 2.

83TI/IB45S
83TIIB45HB75S

Ny ROSTFRI medlem 
i Rockfamiljen! Abus 
Rock 83TIIB45H-
B50S hänglås som är 
anpassat för de flesta 
snowmancylindrarna 
på marknaden, hög by-
gel 50 mm. Certificerat i 
SBSC klass 2. Finns med 
standardbygel eller 
med hög bygel.

83TI/IB50O
83TIIB50HB50O
83TIIB50HB75O

Ny ROSTFRI medlem i 
Rockfamiljen! Abus Rock 
83TI/IB50O hänglås 
som är anpassat för de 
flesta ovalcylindrarna på 
marknaden. Certificerat i 
SBSC klass 2. Finns med 
standardbygel eller 
med hög bygel.

KLASS 2 - OVALKLASS 2 - SNOWMAN



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 sam-
manlagt fyra säljare täcker vi nästan hela 
Sverige från Ystad i söder till Kiruna i norr.

Vill du ta en titt  på de senaste produkt-
nyheterna, är intresserad av en ma-
skindemo, 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.

I utkanten av Eskilstuna ligger Prodib AB.  

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

Hemsidan och vår webshop uppdateras varje vecka och vi skickar vår 
tidning och regelbundna utskick med information och erbjudanden 
till dig, så du inte går miste om något.

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

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

Team Syd

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

Team Mitt

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

Jan Fröjdman
Tel: 070-676 96 85
E-post: jan.frojdman@prodib.se

Team Norr

Mikael Bengtsson
Tel: 070-676 98 08
E-post: micke.bengtsson@prodib.se

Transponder

Mattias Widén
Tel: 016-16 80 00
E-post: mattias.widen@prodib.se



CERTEGO STRÄNGNÄS

PRODIB - Det snabba alternativet!

Ibland går det undan, inom en timme 
var vår säljare Gustav på plats med 
Certegos nya ETA gravyrmaskin! Från 
samtal till leverans! Inte undra på att Elin 
skiner som en sol på bilden.

Så nu graveras det för fullt i Strängnäs!
Vi tackar ödmjukast för förtroendet, och 
önskar all lycka till!

Elin är strålande glad över leveransen

Prodib kundköp
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HALLSTA SKOSERVICE 
HALLSTAHAMMAR

Hallsta Skrädderi är mångsysslare och 
i verksamheten ingår bl a kemtvätt, 
skomakeri, gravering, skrädderi som 
hanterar allt från smått till reparation av 
t.ex. båtkapell, diverse försäljning och 
service och batteribyten av klockor.
Nu siktar Leon mot ytterligare en horisont, 
nämligen bilnycklar och fjärrkontroller. 
Med sin kompletta utrustning RW4 
Plus med M-box, Universal Remotes 
och Smart Pro kommer han 
att klara av allt som Silcas och 
Advanced Diagniostics utrustning 
representerar. 
Vi ser fram emot ett långt och 
givande samarbete med Leon och 
Hallsta Skrädderi. 

Leon poserar med sin nya utrustning för bilnyckelprogrammering



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!

Prodib kundköp

LEKSAND BYGG & JÄRN

Vår säljare Jan har levererat en Red Rekord med tillhörande startpaket av 
nyckelämnen, till en ny kund i Leksand. Det var Per på Bygg & Järn som 
tog emot maskin och nyckeltavla, så nu får vi hoppas att det tillverkas 
riktigt många nycklar i Leksand!

Vi tackar för förtroendet 
och önskar er välkomna 
som kund hos oss!

Per framför sin nya nyckelmaskin med tillhörande nyckeltavla
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BORÅS LÅSSERVICE

Markus och Rickard på Borås Låsservice fick besök 
att vår utsände Mattias Widén. Anledningen var 
installation och utbildning på butikens nya maskin 
Smart Pro, som är Silcas Diagnosverktyg för bilnyck-
elprogrammering.
-Vi har sett en ökning av intresset för bilnycklar hos 
våra kunder och vi vill möta den här kategorin med 
rätt utrustning, berättar Rickard.
Med hjälp av Universal Remotes och RW4 Plus med 
M-box som redan tidigare ingick i maskinparken 
kommer man nu att kunna ta sig an ett brett sorti-
ment av bilnycklar med fjärrkontroller.

Vi på Prodib önskar lycka till 
och ser fram emot ett roligt 
samarbete!  

Markus och Rickard med sin nya Smart Pro 



Patientjornaler - Doktorn skrev

● Far och mor avled då hon var 12 år gammal. De har ingen kontakt med henne

● Femårig flicka med öroninflammation två gånger om året sedan urminnes tider

● Flickan har problem med sin höft som ligger på ortopedernas bord på Östra Sjukhuset

● Foten är lokaliserad som tidigare runt omkring foten och över hälleden

● Frånskild, vuxna barn. Har nu en skallad särbo

● Får hjälp av något fruntimmer som han känner ibland

● Gick ej att stå på förmiddagen p.g.a att hon inte hade några ben

● Går nu med stel rygg och huvudet ner i marken

● Haft värk i natt i höger öra som nu försvunnit

● Har fått champinjoner mellan tårna

● Har fått större hemsamarit men tycker inte att det räcker ändå

● Har fått rullstol och ämnar att åka till Norrköping med denna

● Har tappat knät två gånger utan att han ens vet vad det är för fel

● Hon beskriver huvudvärken som spännande

● Hon kom gående med endast ena benet på 
strumpbyxan applicerad, det andra benet hängde 
fritt

● Hon är lam från tårna och nedåt

● I förra veckan upplevde hon att ögonen för-
svann i tunnelbanan. Ögonen sticker

● Haft besök av sin gode vän. Irriterad i naveln

Ett gott skratt kan alla behöva ibland...

14 Keyway news #2 juni 2021



ART NR: GBM3630

Häng upp dina produkter på ett smart sätt! 
Golvställ i metall med två 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 2 st toppskyltar, men utan 
krok och produkter.

Material Metall
Färg  Grå
Bredd  39 cm
Höjd  ca 191 cm
Djup  50 cm (inkl. krok)
Antal krok Ingår ej

Silver 7 SEVEN 
BUTIKSTÄLL

Stället säljs tomt,

utan produkter

1515Keyway news #1 mars 2021

Heltäckande Butikslösningar 

från Prodib AB

NYCKELTILLBEHÖR

Art.nr: 
PRO0300

Art.nr: 
PRO0299

Art.nr:
PRO0293

Se hela sortimentet på
www.prodib.se

Keyway news #2 juni 2021 15



Nya produkter
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NYHETNYHET 
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NYHETNYHET 

Hänglås med hög bygel från ABUS i laminerat stål. 
Extremt vädertåligt material.
A: 53 mm
B: 9 mm
C: 125 mm
 
Art.nr: 41/50HB125

Ramlås från ABUS. 
8,5 mm stålbygel. 
Rekommenderas att man har ytterligare 
ett lås till cykeln.
 
Art.nr: 5850NR-BL

NYHETNYHET 

NYHETNYHET 

Väderskydd för cylinderöppning för 83TI/45 
Snowman. Skyddar låset mot fukt samt minskar 
risken för repor och stötmärken. 
Levereras styckvis.
 
Art.nr: 83TI/45SKYDD

Yoyo med strip för ID-kort eller tags. 
Med snabbkoppling och 80 cm nylonlina. 
Levereras styckvis.
 
Art.nr:  25811-3000

NYHETNYHET 
Följ med i tiden!
Nu finns det 2 nya medlemmar i Emoji familjen!

Art.nr: E-B142B Blått munskydd
Art.nr: E-B142S Svart munskydd
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NYHETNYHET 
Eftermonteringsbar hänglåskedja som används 
för att förhindra att hänglåset tappas i marken 
eller tas med av användaren. 
Består av tre delar: väggfäste, kedja 
och bygelfäste. 

Används till förankring av hänglåskedja på vägg eller balk. 
Väggfästet har fyrkantshål anpassade för M5 vagnsbult. 
Fästet monteras enkelt på hänglåsets bygel med hjälp av en nit och 
kan efter montering inte demonteras igen. 

Art.nr: 2150213

Nya produkter

NYHETNYHET 
Lite kraftigare öppningsbar nyckelring i stål, levereras 
styckvis.
 
Art.nr:  
55320-0000 - 20 mm
55330-0000 - 30 mm
55350-0000 - 50 mm

Flytande nyckelhållare - livboj eller haj.
Levereras om 12 st på säljade karta eller styckvis i 
blandade färger.

Art.nr:  
AVK404086 - BOJ
AVK404087 - HAJ

NYHETNYHET 
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Rätt svar Keyway News NR 1-2021

nnare vinnare vinnare vinnare vinnare vinnare vinnare vinn

Tack för alla svar till korsordet! 
Trots att det försvunnit en ruta uppe i högra hörnet, så lyckades 
ni lösa korsordet! Bra jobbat! 
Ny chans får ni på sidan 44 i detta nummer.

Grattis till er som vunnit!
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Caisa-Stina Heribertsson Certego Katrineholm
Aziz Dogan  Sko & Mästerservice Kållered
Mia Krull   Certego Katrineholm
Jimmy Klingström  Göteborgs Lås & Nyckel
Johan Malmgren  Servicekedjan AB
Michelle Einarsson  Teknikservice
Rikard   Certego Kiruna
Jonatan   Krister & Jonas Uddevalla
Janne   Sala Lås & Hemskydd
Sofie D   Danielssons Skomakeri
Alexandra Ingvaldsson Certego Nyköping
Susanne Amrén  Ragunda Bygg & Färg
Eva Lagerqvist  Axlås Skärholmen
Kim Nilsson  AB HPB
Tina Norrgård  Avarn Karlshamn

Prodib får besök

Mathias Lygnegård och Robert Gustavsson från 
Certego var på besök hos Prodib för att uppdate-
ra sig på våra produkter och tjänster. 
Säljare Jan Fröjdman och försälningschef Mats 
Johansson på Prodib guidade killarna.



Nya produkter

NYHETNYHET 
Nyckelhållare i flätad nylonlina. 
Levereras på säljande karta om 12 st multifärgade tampar. 
Kan även köpas styckvis.

Art.nr: 
AVK404090

Färgade karbinhakar,  
levereras på säljande karta om 12 st multifärgade 
hakar. Kan även köpas styckvis.

Art.nr: 
AVK7101

Karbinhake i färgad aluminium i klara färger, säljs om 
12 st på en säljande karta eller styckvis i blandade 
färger.

Art.nr: 
AVK7104

NYHETNYHET 

NYHETNYHET 

NYHETNYHET 
Dubbel karbinhake i färgad aluminium i klara 
färger, säljs om 12 st på en säljande karta eller 
styckvis i blandade färger.

Art.nr: 
AVK7121
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Mattias informerar

Så här skapar du ett konto på My Keys Pro
1. Gå till www.mykeyspro.com i din webläsare.

2. På startsidan väljer du Register och klicka 
sedan på Create Account på nästa sida.

3. Fyll i dina uppgifter.

Du kommer att få ett verifierings-Email till den Email-adress du angett, och 
där kommer en länk att finnas som du behöver klicka på innan registrering-
en är klar.
Sen är registreringen klar, och du kan använda My Keys Pro för allt som har 
med Silcaprodukter att göra.

Så här söker du information om bilnycklar i My Keys Pro

Det finns flera vägar att finna info om bilnycklar i MKP, här visas det vanli-
gaste sättet:

Alternativ 1: För kloning/kopiering av transpondernycklar med RW4 Plus 
och FastCopy Plus.
Välj fliken Catalogue.

Välj Vehicle Keys and Remotes och fyll i data för bilen, t ex bilfabrikat, bilmo-
dell, årsmodell och region (Europa) där dessa sökrutor dyker upp. Just rutan 
för region finns inte alltid med, det beror på var i MKP man är.

1.

2.

3.
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Mattias informerar

Mattias Widén
Transponderexpert

mattias.widen@prodib.se

Bilden ovan visar alla nycklar och transpondrar som finns för denna bil. Vill man då förfina sökningen till enbart nyckelämnen som 
man kan använda för kloning så väljer man vad man vill se under fliken Type enligt bilden här nedan. 
Lämpliga filter under Type är t. ex:

Här visas sökresultat för 
Transponder Adapter

Keyway news #2 juni 2021 21
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UNOCODE
F Series

F900 F800 F600 F400

Copy by code

Decoding & copy by original

Engraving

Feeding & sorting OPTIONAL OPTIONAL
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UNOCODE
F Series

F900 F800 F600 F400

Copy by code

Decoding & copy by original

Engraving

Feeding & sorting OPTIONAL OPTIONAL

The Silca Unocode F Series Range



Presenterar

2424

F 900

Lås oss få presentera Silcas Unocode F Serien! Denna exklusiva Unocode F900 är en allt-i-ett-lösning när det gäller att 
koda och kopiera nycklar med stil! Supersnabb kamera för avläsning av delning vid kopiering samt kvalitetskontroll. 
Automatisk stängning och öppning av back och skyddshuv,10” touchskärm, magasin, sorteringsstation och märksta-
tion för dubbelsidig märkning på greppet.

Magasin Utmatning till FIFO station Större fräs Automatstängande back

Back med utbytbara fästen Graveringsstation ombord, 
kan gravera både uppe och 
nere

Kamera för identifiering av 
nyckel och delning

Stor display med nytt 
gränssnitt

F 900



Presenterar
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F 800

Samma lösning som sin storebror F900, men utan kameran för identifikation av nyckel och delning. Automatisk stäng-
ning och öppning av back och skyddshuv, 10” touchskärm, magasin, sorteringsstation och märkstation för dubbelsi-
dig märkning på greppet.

Magasin Utmatning till FIFO station Större fräs Automatstängande back

Back med utbytbara fästen Graveringsstation ombord, 
kan gravera både uppe och 
nere

Renare, säkrare och 
bekvämare arbetsyta

Stor display med nytt 
gränssnitt

F 800



Presenterar
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F 600

Större och bekvämare 
arbetsyta

Självstängande kåpa för en 
säkrare arbetsyta

Användarvänlig programvara
som fungerar stand-alone

4-sidig back med ergonomiskt 
grepp

Graveringsstation ombord, 
kan gravera både uppe och 
nere

Kamera för  identifiering av 
nyckel och delning

Stor display med nytt 
gränssnitt

F 600

Större spånkopp för en renare 
arbetsyta

På Unocode F600 hittar du automatisk fräsning på kod/kopia, märkning på båda sidor av greppet.
Supersnabb kamera för avläsning av delning vid kopiering samt kvalitetskontroll.
Automatisk stängning och öppning av skyddshuv, 10” touchskärm.
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F 400F 400

Större och bekvämare 
arbetsyta

Självstängande kåpa för en 
säkrare arbetsyta

Användarvänlig programvara
som fungerar stand-alone

4-sidig back med ergonomiskt 
grepp

Ny struktur för att absorbera 
vibrationer och ljud

Kamera för  identifiering av 
nyckel och delning

Stor display med nytt 
gränssnitt

Större spånkopp för en renare 
arbetsyta

Automatisk fräsning på kod/kopia. Supersnabb kamera för avläsning av delning vid kopiering samt kvali-
tetskontroll. Automatisk stängning och öppning av skyddshuv, 10” touchskärm.



prodib F SERIE ROADTOUR
Under ett par veckor har våra säljare varit land och rike runt och demonstrerat Silca Unocode F serie. 
Nedan kan du se ett axplock av kunder som lät sig inponeras! Längre fram i tidningen hittar du dom som slog till och köpte en ny 
nyckelmaskin!

Prodib AB BOX 34, 631 02 ESKILSTUNA  www.prodib.se tel. 016-16 80 00, mail: prodib@prodib.se
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på plats hos dig
Nu kan vi erbjuda dig service på plats, vilket innebär att vi kommer till dig och servar din 
nyckelmaskin. 
Du slipper packa ner din maskin och skicka in den till oss och vänta på en hyrmaskin, vilket ger dig 
kortare avbrott i den dagliga verksamheten!

Med 1 års mellanrum från den månad din nyckelmaskin är köpt från oss, får du en servicinkallelse. 
Väljer du att serva din maskin hos oss, behåller din maskin sin fräschör och du undviker att få 
oplanerade driftstopp - en välservad nyckelmaskin fungerar dag ut och dag in.

Tidigare har du varit tvungen att skicka in din maskin till vårt servicecenter för service, men nu kan 
vi alltså erbjuda dig service på plats hos dig, av våra välutbildade tekniker.
Så hör av dig direkt till serviceavdelningen eller till din säljare, så planerar vi in din service.

Vi har 3 st hel-
tidsanställda 
servicetekniker, 
specialutbildade 
i Italien, redo att 
hjälpa dig med 
årsservice och 
reparation av din 
nyckelmaskin.

Prodib AB BOX 34, 631 02 ESKILSTUNA  www.prodib.se tel. 016-16 80 00, mail: prodib@prodib.se

Mårten Lindberg
Servicechef

marten.lindberg@prodib.se



Art.nr: E-B101 Art.nr: E-B102 Art.nr: E-B103 Art.nr: E-B104

Art.nr: E-B105 Art.nr: E-B106 Art.nr: E-B107 Art.nr: E-B108

Art.nr: E-B109 Art.nr: E-B110 Art.nr: E-B120 Art.nr: E-B121

Art.nr: E-B122 Art.nr: E-B123 Art.nr: E-B124 Art.nr: E-B125 Art.nr: E-B126 Art.nr: E-B127

Art.nr: E-B131 Art.nr: E-B134 Art.nr: E-B128 Art.nr: E-B129

Art.nr: E-B116

EMOJI Nyckelhållare
i metall

Art.nr: E-B112 Art.nr: E-B114 Art.nr: E-B115 Art.nr: E-B130 Art.nr: E-B137 Art.nr: E-B138

Art.nr: E-B132 Art.nr: E-B133 Art.nr: E-B115 Art.nr: E-B117 Art.nr: E-B118 Art.nr: E-B113

Art.nr: E-B135 Art.nr: E-B135

Art.nr: E-B111 Art.nr: E-B119

Art.nr: E-B142S Art.nr: E-B142B
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Nyckelhållare

Kvalitets verktyg från England

FRÄSJIGG

Verktyg som underlättar urfräsning av uttag för

* Låsstolpe
* Låskista
* Slutbleck
* Gångjärn mm
Uppgraderad Fräsjigg för att fräsa ut för kistan vid låsmontering. 
Fräsarna är gängade och du skruvar fast dem på skaftet. Ställbar i sidled.

Inkl. 3 st fräsar 19, 22 och 25 mm.

Art.nr. JIG-2

Vi har ett stort utbud av tillbehör 
och extra delar till DBB / JIG 
fräsjiggen i vårt lager, t.ex löst 
huvud till äldre modeller av DBB, 
stopclip, depth stop för att ställa 
in djupet med, lösa skaft - extra 
lång eller standard. 

För ett komplett artikelsortiment 
besök oss på: www.prodib.se 

eller ring 016-16 80 00

Keyway news #2 juni 2021 29

KLIMATKOMPENSATION
Vi klimatkompenserar genom vår egen ägda skog. 
Där växer träden många gånger mer per år än allt 
papper vi gör av med i vårt företag. 
Dessutom syresätter våra 56 000 träd av olika storlekar 
vår luft som vi andas varje dag, och binder koldioxid i 
massor. Bra för klimat och allt levande!
Men vi brukar vår skog skonsamt, för ekologisk 
mångfald.

- DET ÄR KLIMATKOMPENSERING PÅ RIKTIGT
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Se mer : 
www.prodib.se 
www.silca.biz

VI JOBBAR FRAMÅT MED VÅRA 
PRODUKTER OCH SERVICE.

PRODIB AB

PROTECH PLUS

TRIAX PRO IDEA

UNOCODE 199 UNOCODE F400 UNOCODE F600 UNOCODE F800 UNOCODE F900

FUTURA PRO FUTURA PRO ONE FUTURA PRO ENGRAVING FUTURA EGDE
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Se mer : 
www.prodib.se 
www.silca.biz

VI JOBBAR FRAMÅT MED VÅRA 
PRODUKTER OCH SERVICE.

PRODIB AB Kvalitéts key-bak från USA med rostfri kjedja. Har ett 
kraftigt clips för bältet. Levereras styckvis i blisterpack.

Artikelnr:
0005-011 Krom
0005-013 Svart

Kvalitéts key-bak från USA med 90 cm kevlarlina för upp till 
ca 22 st nycklar. Modellen har RATCH-IT-LOCK SYSTEM, dvs 
stopp var 10 cm för maximal bekvämlighet. 

Levereras styckvis i blisterpack.

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

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

Finns i tre färger:
0AC2-1401 - svart
0AC2-1501 - blå
0AC2-1601 - grå

Kvalitéts key-bak från USA med 1200 mm kevlarvire. Spinnerfunktion 
samt har en låsning som hindrar viren att åka ut vid användning av 
många nycklar. Kraftigt clipsfäste. 
Ø 78 x 58 mm

Levereras styckvis i blisterpack.

Artikelnr:

0S48-803
0S48-813 med läderögla för bälte

Kvalitéts key-bak från USA med rostfri kjedja och brunt läderskydd 
som skyddar kläderna. denna modell har en hake, 
Huskey som hindrar nycklarna att hänga ner sig. 
Levereras styckvis.

Artikelnr: 
0009-102
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Prodib kundköp F-SERIEN

ALINGSÅS LÅS & 
LARMSERVICE

Så var det äntligen dags! Dagen vi 
och många med oss hade längtat 
till, den första F-Series-maskinen 
skulle levereras.

Snabbast att beställa en maskin 
var Roy på Alingsås Lås och 
Larmservice, som beställde en 
F600. Roy och hans kollegor Ulf 
och Veronica först i Sverige med en 
F-series maskin från Silca!

Detta skulle förstås firas lite extra 
med italienskt bubbel och svenska 

Fredrik från Prodib lämnar med varm hand över den första Unocod F600 i Sverige till Roy

blommor i samband med leverans. Vår serviceman 
Fredrik fick den stora äran att leverera både maskin, 
bubbel och blommor till Alingsås!

- Vi tackar för förtroendet och 
gratulerar till ett utmärkt val 
av nyckelmaskin.

Och grattis till att vara 
FÖRST I SVERIGE!!!

 

Sveriges FÖRSTA 

UNOCODE F600 på plats!!!Sveriges FÖRSTA 

UNOCODE F600 på plats!!!
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Prodib kundköp F-SERIEN

LERUMS LÅS & 
LARMSERVICE

Serviceman Fredrik hade bilen 
lastad, så redan dagen efter 
installationen av den första 
F600-maskinen så var det dags 
för nr 2. Den här gången var det 
Johan och Rasmus på Lerums Lås 
och Larmservice som tog emot 
maskinens med öppna armar. 
Även detta firades med lite 
italienskt bubbel och Johan som 
mest kommer att jobba med 
maskinen såg fram mot att få lära 
känna den nya maskinen. Han var 
snabbt igång med att använda den 
och han imponerades över hur 
smidig den är att jobba med.

Stort grattis till er nya medarbetare, 
och lycka till! Johan och Rasmus firar in den nya nyckelmasinen!

Micke, Jeppe och Jimmy firar in den nya nyckelmasinen!

VÄSBY LÅS & LARM 

Leveranserna av F600 tuggar vidare. 
Turen hade nu kommit till  Micke, Jeppe 
och Jimmy på Väsby Lås & Larm, vilket 
innebär att de är först ut i Stockholm 
med en F-series-maskin från Silca.
 
-Äntligen! Så här ska en nyckelmaskin 
fungera, utbrast Jeppe som gillade vad 
han såg. 
Det var ett glatt och nöjt 
gäng som såg fram emot att 
komma igång att använda 
den nya effektiva nyckelma-
skinen. Som första låssmed 
i Stockholm!

Vi gratulerar till ett utmärkt 
val, och önskar stort lycka 
till!



Prodib kundköp F-SERIEN

VALTERS LÅS & NYCKELSERVICE 
SKELLEFTEÅ

Första Unocode F600 i Norrland!
Valters Lås i Skellefteå slog till på en 
Unocode F600 som levererades av vår 
serviceman Jonas.
F600 fann sin plats direkt, flankerad av 
flertalet Silcamaskiner, och kände sig genast 
som hemma!

Sofia och Anders med Norrlands första F600!

Vi lyfter på hatten och gratulerar till ännu en Silca maskin!

EL-CENTRALEN ÖRNSKÖLDSVIK

El-centralen i Övik har fått sin nya Unocode 
F600 levererad och installerad av Jonas, 
serviceman på Prodib.
Patricia och Svea i butiken fattade galoppen 
direkt, och började tillverka nycklar 
omgående komplett med gravyr.

Så nu går det lekande lätt att tillverka nycklar 
i Örnsköldsvik!

Gratulerar till ett fantastiskt 
bra val av nyckelmaskin, 
och all lycka till önskar vi i 
Eskilstuna!

Patricia är nöjd över den nya nyckelmaskinen

36 Keyway news #2 juni 2021



Keyway news #1 mars 2021 37

Prodib kundköp F-SERIEN

Jörgen är mycket glad över den nya nyckelmaskinen

BRAVIDA HALMSTAD

Så var det återigen dags för en leverans 
och installation av en F600. Västkusten 
stod på tur och Jörgen på Bravida i Halm-
stad väntade ivrigt på att få själva hjärtat 
till den nystartade nyckeltillverkningen 
på plats. Jörgen, som är ny på Bravida 
men rutinerad i låsbranschen, var impo-
nerad av maskinen och ser fram 
emot att få komma igång med 
fullskalig nyckeltillverkning med 
nya effektiva maskiner. 

Nästa maskin på önskelistan var 
en Triax PRO med roterande back. 

Stort grattis och lycka till önskar 
alla vi på Prodib!

LÅSCENTER VÄSTERÅS

DEN FÖRSTA F900 HAR BLIVIT 
LEVERERAD I SVERIGE!!!

Det var Tina och Tommy på 
Låscenter i Västerås som fick 
äran att ta emot den nya 
nyckelmaskinen! Den levererades 
och installerades av vår säljare 
Gustav och serviceman Jonas 
som inte behövde åka särskilt 
långt, då Västerås ligger snudd på 
granne med Eskilstuna.

Vi tackar så mycket för förtroendet och önskar all lycka till med den nya 

nyckelmaskinen, DEN FÖRSTA F900 I SVERIGE!

Tina och Tommy med Sveriges första F900!
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Prodib NYA ÄMNENNEW!

CRY1

FDR2

VAC153R

TN50
NME1R

SSF1R

BLM1P BLM1RP

BILTEMA 
& 

JULA

FB83R

CE147

FB18R

5ME4

GE700-47 6NFHLGE700-54

CY21R

IE10
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Prodib NYA ÄMNEN NEW!

KIA8BRS8

HYN17RBTE

HU101BRS8

HU138T

HU162ATE HU162TE

VA2ERS2 VA2ERS8

RN-N01R11

HURSB8

NSN14DRS2

VAR16

YM23R20



- Vad är din bil utan nycklar?
- INGENTING!

SILCA YOUR GLOBAL PARTNER IN LOCKSMITHING

4040

Prodib service tipsar
Triax Quattro & Triax Pro
Back R13

För alla er som fräser Kaba nycklar på er Triax Quattro eller Triax Pro maskin så finns det en smart funktion i 
programmet som gör att det är möjligt att använda back R13 som används för att fräsa Kaba ExperT även för 
att fräsa Kaba 14 & Titan. Om man använder denna funktion så slipper man byta back mellan Kaba ExperT, 
Titan, Aura, 14 och 8.

Så här gör man på de Kaba korten man vill använda R13 backen:

● Gå in på kortet för till exempel Kaba Titan.
● Klicka sedan på ”Fräskorts val”

I rullisten vid ”Förvald back” så väljer ni back 
R13 och klickar sedan på ”Bekräfta”.

Mårten Lindberg
Servicechef

marten.lindberg@prodib.se
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Security Tech Germany

ABUS KOMBINATIONSLÅS 
HUVUDNYCKELFUNKTION

 För låsning av dörrar, portar, skåp, verktygslådor osv

 Robust hus av zinktryckgjutgods

 Bygel av härdat stål

 Fyrsiffrig kod som kan väljas fritt

 Huvudnyckel säljs separat

  
ABUS - Den goda känslan av säkerhet
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VÄSBY LÅS & LARM 

Vår säljare Micke besökte Micke & 
Jeppe på Väsby Lås & Larm ett par 
veckor efter leveransen, och maski-
nen hade redan tillverkat ca 200 st 
nycklar. På bilden ser vi Micke i full 
gång med att tillverka HH nycklar åt 
en kund.

Än en gång - Tack för förtroendet!



Kvalitets verktyg från England

Art.nr. D0660

SPECIALBORR
Souber tools fyrkantig specialborr för härdat material. 
Spets av karbid. Säljs styckvis

Garanti kan ej lämnas på skärande verktyg
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DU VET VÄL ATT
-Du kan köpa ORIGINALÄMNEN hos oss nu för tiden?
I vårt sortiment har vi nu: Abus, Anchor, Assa, Bema, 
Boda, Evva, Fas, Låsbolaget, Menova/Mobella, Onmar, 
TrioVing och Viro originalämnen!
I vår web shop hittar du samtliga ämnen du kan köpa via 
oss, under “Ämnen med bild” - “Originalämnen”  de flesta 
med bild och referenser till Silcaämnen.

Nyckelhållare
i metall i 6 färger

Handemaljerade nyckelhål-
lare i metall. Tuffa cowboy-
boots med fina detaljer och 
klara färger. 

Levereras styckvis med 
24 mm stålring.

Du hittar fler intressanta produkter i vår web shop!
www.prodib.se

Art.nr:  CB-B101
Grön/Grön

Art.nr:  CB-B106
Röd/Lila

Art.nr:  CB-B102
Röd/Brun

Art.nr:  CB-B105
Blå/Blå

Art.nr:  CB-B103
Grön/Beige

Art.nr:  CB-B104
Röd/Orange
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NIPPON TOOLS

Bra fräsar till ett riktigt bra pris. De här fräsarna har 
vi noggrant testat och provat ut här på Prodib´s 
serviceavdelning. De här fräsarna kan vi med gott 
samvete rekommendera till dig som vill ha ett billi-
gare alternativ, men som ändå håller bra prestanda. 

Bästa ”billiga” fräsen på marknaden!

SWISS PLUS

Med de här fräsarna som också är noggrant utprovad 
av oss, tar vi ytterligare ett par kliv upp på kvalitets-
stegen. 
Här har vi riktigt bra fräsar i mellanregistret. 
De passar dig som är noggrann med din maskin och 
vill kosta på den lite mer än fräsarna i lägsta segmen-
tet.

SILCA ORIGINAL

Absolut bästa fräsarna på marknaden som inte kan 
mätas med några andra! 
Vi har sett att andra aktörer använt ordet ”original” 
men det är en bluff. De enda originalfräsarna som 
finns kommer från oss. 
Vill du satsa på det absolut bästa och lång hållbar-
het, så ska du välja Silca original.

BraBra

BättreBättre

BästBäst

Servicechefen informerar om Prodibs fräsarServicechefen informerar om Prodibs fräsar

Art.nr: ASS52RLILA- ULTRALITE 
- Lätta
- Starka
- Allergivänliga
- Finns i 10 färger
- Säljs styckvis

Art.nr: VK4103-F4220

Art.nr: ASS52RGUL

Art.nr: ASS52RORA Art.nr: ASS52RSKY

Art.nr: ASS52RBLUE
Art.nr: ASS52RROSA

Art.nr: VK4103-F4620
Art.nr: VK4103-F5120

 -ASS52R ULTRALITE & NYCKELBRICKA-

Du hittar fler intressanta produkter i vår web shop!
www.prodib.se
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KEYWAY KORSORD 2-2021

Skicka ditt svar till Prodib, 
Box 34, 631 02 Eskilstuna 

eller mail prodib@prodib.se

Företag:

Namn:

Tina Johansson
Order/Lagerchef

tina.johansson@prodib.se

Lös och skicka in ditt svar 
och vinn fina priser!

Tips: fota sidan och mailja in till oss, så 
slipper du förstöra tidningen!
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Täckt ID-kortshållare. Skyddar mot smuts 
och slitage. Kortformat CR80. Finns både 
i liggande format och stående. Levereras 
styckvis.

Idkorthållare

Art.nr:  15823-1000, liggande
 15823-2000, stående

1175
Nyckelmall

Mall för avläsning av tillhållarnycklar FAS 7 och 9, 
ASSA 9 och LÅSBOLAGET 9. 

1176
Nyckelmall

Mall för avläsning av BODA dubbelaxade nycklar 
t.ex. 428.

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

Verktyg för låsproffs

Låsbar myntbox mini i metall, blandade färger. 
Löstagbar innerlåda i hårdplast med 2 st fack. 
Levereras styckvis eller i kartong om 12 st boxar, 2 
st nycklar ingår. Kartongen kan enkelt göras om 
till  ett säljande ställ att ha på t.ex disken.

Myntbox

Art.nr:  SR9205
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prodib omhängning

LÅSPUNKTEN SUNDBYBERG

Zacke med medarbetare har haft hjälp av 
säljare Jan att organisera bland produkterna på 
väggen. Samtidigt fylldes det på med Lock-
Pro, butiksanpassade tillbehör och fler ABUS 
produkter. 

För det gäller att ta tillvara på utrymmet och 
exponera sina produkter.

Tack för förtroendet önskar vi på 
Prodib!

Jan Fröjdman
Säljare Team Norr

jan.frojdman@prodib.se

Killarna är nöjda över den “nya” väggen

Före omhängningen

KARLA LÅSSERVICE 
STOCKHOLM

Även Camilla och Ninni på Karla 
Lås har fått hjälp av säljare Janne 
att exponera sina produkter på ett 
säljande sätt.  
Bland annat Lock-Pro, Kevron, 

Camilla och Ninni framför den välfyllda väggen

ABUS och Key-Bak fick sina platser på väggen ihop med Emoji nyckelringar! 
Rent, snyggt och lätt att hitta blev resultatet!

Vi tackar för förtroendet, och hoppas ni blev nöjda!

P.S Vill du också få inspiration och hjälp med din butik?
Kontakta din säljare eller ring oss på 016- 16 80 00

Jan Fröjdman
Säljare Team Norr

jan.frojdman@prodib.se
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prodib omhängning

Var sak på sin plats, mycket snyggt!

TÄBY LÅS

Hos Täby Lås finns nu 
en ny avdelning med 
butiksförpackade 
nyckeltillbehör och 
Kevron. 

Säljare Jan hjälpte till att 
hänga upp det nya sortimentet och organisera på 
väggen, inte så tokigt va?

Jan Fröjdman
Säljare Team Norr

jan.frojdman@prodib.se

Vi tackar för förtroendet, och önskar all lycka till 
med det nya sortimentet!

Som i en godisaffär!

Cerild är nöjd över resultatet

Jan Fröjdman
Säljare Team Norr

jan.frojdman@prodib.se

Så nu kan Cerild och hans medarbetare lätt hjälpa 
sina kunder hitta det dom vill ha!

Mycket snyggt tycker vi på Prodib! 

FINLARM ENKÖPING

Han ligger i vår vän Janne, ännu en butik 
har han hjälpt till att snygga upp, nämligen 
Finlarm i Enköping. 

Ett sortiment med Loc-Pro förpackningar, 
ABUS lås, Kevron nyckelbrickor och 
Key-Bak fick plats på väggen efter lite 
omjusteringar. 

Före omhängningen
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Tina tipsar - Prodibs hemsida

Du vet väl att du kan hitta mängder av “BRA HA” på våran hemsida? Och du behöver INTE logga in för att se, bara att klicka på!
Ett bra ställe att hålla extra koll på är under MEDIA, på första sidan du kommer till när du går in på prodib.se (eller .no om du är i 
Norge), där lägger jag upp allt nytt som t.ex. KEYWAY, SILCA NEWS, KATALOGER FÖR NYCKELÄMNEN, YOUTUBE FILMER och mycket 
mer!

Tina Johansson
Order/Lagerchef

tina.johansson@prodib.se

I mappen KATALOGER FÖR NYCKELÄMNEN finns mycket matnyttigt för dig som nyckeltillverkare! Här finns Sommarens heta 
nycklar, en broschyr vi själva tagit fram med de vanligast nyckelämnena för MC, moped, cykel, husvagnar och båtar. 

Eller vanliga postboxnycklar samla så du enkelt kan hitta ämnen till dina kunder, eller en uppdaterad broschyr över de vanligaste 
tillhållar och möbelnycklarna, allt samlade! 
Och under DIVERSE NEDLADDNING finns ännu mer, som lås för tvåhjulingar, översättningslistor mm.

Så ta en titt, alltid hittar du nått nytt, jag lovar!

P.S Det är bara när du vill se priser och göra din beställning i 
vår WEBSHOP som du måste logga in, aldrig annars.
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Håller era nycklar måtten?
För att ni ska kunna vara säkra på att de nycklar ni gör åt era kunder håller helt rätt mått så erbjuder vi på Prodib 
tjänsten ”Nyckelmätning”. 

För 497:- (exkl. moms) så mäter vi upp era nycklar i våra mätfixturer och hjälper till över telefon när eventuella 
justeringar behöver göras på maskinen.

Följ instruktionerna här nedan och fyll i era kontaktuppgifter och skicka in nycklarna tillsammans med dokumentet 
till:

Prodib AB 
Box 34 
631 02 Eskilstuna

Märk försändelsen ”Nyckelmätning”. 

När nycklarna är uppmätta så kontaktar vi er och hjälper er att göra eventuella justeringar på maskinen.

INSTRUKTIONER

● Fräs en OFG96754 på ett ASSA originalämne. 
(Täcker även kalibrering för Neptun)

● Gör du ASSA d12? 
Fräs en D12-nyckel på koden AHQFVU.

● Gör du ASSA dp eller Triton? 
Fräs valfritt ASSA Twin-ämne på kort 2880. 
Delningar från grepp: 794512

OBS! 
Var extra noga med att verkligen sätta upp nycklarna 
ordentligt i backen och kratsa inte nycklarna efter fräsning.

Mårten Lindberg
Servicechef

marten.lindberg@prodib.se

Företag:

Kontaktperson:

Telefonnummer:

Nyckelmaskin:



När du köper en nyckelmaskin från oss, får du inte bara en kvalitetsprodukt, utan även experthjälp om det 
skulle knipa. Här finns servicetekniker specialutbildade av Silca för att snabbt och enkelt kunna rycka ut och 
serva din maskin. Inga långa väntetider för att maskinen måste skickas till Italien, vi har kunskapen här på 
plats!  Om du dessutom lämnar in din maskin för årlig service kommer du att undvika onödiga driftstopp.

- Välkommen att göra en bra affär!50 Keyway news #2 juni 2021

Prodib kundköp

SLR STOCKHOLM

I SLR:s nya lokaler i 
Skärholmen, Stockholm, 
ansvarar Jessica och 
Micke för utbildning av 

morgondagens låstekniker. Till sin hjälp 
behöver de såklart lite nyckelfräsmaskiner. 
Nu senast var vi på plats och installerade en 
begagnad Unocode 399.

Vi vill tacka för förtroendet 
och önska lycka till!

På vår hemsida hittar du våra 
begagnade nyckelmaskiner
www.prodib.se

Tom, Anton, Fredrik, Micke och Jessica med den nya nyckelmaskinen

MARIA SKO & NYCKELSERVICE 
STOCKHOLM

Vår säljare Jan har varit hos Maria Sko & 
Nyckelservice och levererat en begagnad 
Bravo W-max d12. 

Grattis till ett 
bra köp säger vi 
på prodib!

 
På vår hemsida 
hittar du våra 
begagnade 
nyckelmaskiner
www.prodib.se

Dani poserar med den nya nyckelmaskinen



Nyckelkappa d12
200-pack eller enfärgade i 100-pack
Nyckelkappa för att färgmärka nycklar. Stor variant, passar 
bland annat till ASSA D-12, dmax, System 10 och nycklar med 
stort grepp. Levereras i ask om 200 st i färgerna: vit, gul, grön, 
blå, orange, röd, lila och svart, eller i ask om 100 st enfärgade.

27.100.10 27.100.05

27.100.08 27.100.11

27.100.02 27.100.14 27.100.03

27.100.07

27.200.50

Keyway news #2 juni 2021 51

Prodib kundköp

GRÄNBY SKO & NYCKELSERVICE 
UPPSALA

Gränby Sko har investerat i 2 st nya 
maskiner.
En Delta Multicopy och en Swift Plus.

Det är viktigt med bra maskiner som man 
kan lita på säger Abraham på Gränby 
sko som idag har en Unocode 199, Delta 
Multicopy och en Swift Plus från Silca.

Abraham välkomnar 2 nya Silcamaskiner i sin butik i Uppsala

Grattis till ett bra köp säger vi på prodib, och önskar all lycka till!

 



Hotellnyckelhållare
i plast i 13 färger

Päronformad hotellnyckelhållare i plast. 
Transparant plastlock och pappskiva för text medföljer. 

Levereras styckvis med 21 mm stålring.

Finns i färgerna:
Blå, Grön, Neongul, Röd, Svart, Vit, Lila, Gul, Brun, Ceris, 
Neongrön, Neonorange och Orange

Svarta plastlock med siffror efter önskemål går att beställa, 
leveranstid ca 1 vecka, siffrorna 1-25 (set om 25 st brickor) 
& 1-100 (set om 100 st) är lagervara. 

I ”billig service” är det alltid något som fattas 
eller inte blir gjort, RÄTT service är alltid billigast 
i längden.

Det är som det gamla ordspråket man lärde sig 
i skolan:

-Billig och bra…
-Sällan sant…

Magnetisk spiral
HPC-MAG2

Perfekt verktyg för att plocka 
upp svåråtkomliga detaljer. 
Flexibel 1,5 m kabel med 
magneter i ändarna, en större 
som klarar hela 4,5 kg, och 
en lite smalare 8 mm som 
klarar 1 kg. 
Levereras styckvis.
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Nyckel med 
Sveriges flagga! 

Finns i:

ASSA 560 N (ASS2-F29)
ASSA 560 NN (ASS44-F29)
ASSA 760 HH (ASS52R-F29)

Och några få kvar av:

ASSA 760 PH (ASS104-F29)

Säljs styckvis eller i påse om 10 st. 

 -SVERIGENYCKEL-

Bagage märkning för resväskor. 
Levereras i ask om 30 st i osorterade färger.
Art.nr  ID4AC30
Material Plast
Färg  Blandade
Längd  140 mm
Bredd  50 mm
Antal  30 st/förp.
Skrivyta  65 x 40 mm

Mjuk liten fotboll eller bil som 
håller dina nycklar flytande. Har 

en liten kort kedja och 23 mm 
stålring. Levereras styckvis.

Art.nr: TPU216A
Längd 73 mm
Bredd 35 mm
Tjocklek 29 mm

Se hela sortimentet på www.prodib.se

Art.nr: TPU503A
Material Morbidone
Diameter 38 mm

Saturnus FLYTANDE nyckelhållare
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Prodib service tipsar
Favoriter

För att få de kort du använder oftast mer lättilgängliga så kan du lägga till dem i favoritlistan.
Du lägger till ett kort i favoriltlistan genom att leta upp det kort du vill lägga till och markera den 
raden. 
● Klicka på fliken ”Favorit serier” och sedan på knappen ”lägg till”.
Nu kommer du ha en gul stjärna längst till höger om det kort du favoritmarkerade.

När du favoritmarkerat de kort du önskar så kan du nästa gång du är vid startmenyn i Silca Key Programs 
klicka på ikonen som är en gul stjärna.

Du får då upp listan på alla dina favoriter och kom-
mer direkt in på önskat kort genom att dubbelklicka 
på det.

Mårten Lindberg
Servicechef

marten.lindberg@prodib.se
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          NYCKELTILLBEHÖR - NYCKELSIGNAL

                          Se hela sortimentet på www.prodib.se

Heltäckande Butikslösningar från Prodib AB

Art.nr:
PRO0236

Art.nr:
PRO0237

Art.nr:
PRO0238

Art.nr:
PRO0239

Art.nr:
PRO0240

Art.nr:
PRO0241

Art.nr:
PRO0242

ART NR: GBM3636

Ett litet bordsställ i snurrmodell med 4-sidor. 
Stället har 24 krokar som passar även den 
minsta butiken för att exponera till exempel 
nyckelbrickor. 
Levereras med 4 st tåliga toppskyltar i hård-
plast, men utan produkter.

BUTIKSTÄLLSilver 7 SEVEN 

Material Metall
Färg Grå
Bredd 300 mm
Tjocklek 300 mm
Höjd 334 mm

Stället säljs tomt,

utan produkter

Öppet hela 
sommaren!

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

Artikelnr:
0AC2-0101

Mycket praktiskt multiverktyg i rostfritt stål, tar liten plats. Med flas-
köppnare, hylsnyckel 1/4, 5/16, 3/8, skruvmejsel både spår & kryss 
och ekernyckel. Hela verktyget är en kraftig karbinhake med 30 mm 
nyckelring. Säljs styckvis i blisterförpackning.

Artikelnr:
0AC2-0201

Kvalitéts key-bak ø42 mm, från USA med kevlar-
vire och kraftig karbinhake i metall. 
Har en rakbladskniv med fjäder som gör att bla-
det åker in i handtaget om du släpper knappen 
på kniven. Levereras styckvis i påse eller i hel 
låda om 12 st.

Artikelnr:
0KBP-0012

Kvalitets snabbkoppling från Key-Bak i metall med 25 mm stålring i 
båda ändarna. Levereras styckvis i säljande blisterförpackning.

Artikelnr:
0301-121PAC

Liten smidig kvalitets karbinhake från Key-Bak. Klarar många nycklar. 
Öppnas brett för enkel fastsättning, nedre ringen roterar för att 
nycklarna ska ligga bekvämt. Levereras styckvis i säljande blisterför-
packning.

Artikelnr:
0309-903PAC



Fra Sverige til Norge - Vi er her for DEG!

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

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.

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

prodibas

Prodib har en modern serviceavdelning, både i Norge och Sverige, allt 
för att din nyckelmaskin ska få den bästa servicen.

I Spydeberg ligger Prodib AS lager och kontor i ljusa och trevliga 
lokaler.

Kerim Saidi
Tel: 415 44 929
E-post: kerim.saidi@prodib.no

Team Prodib AS

Torodd Folkøy
Tel: 917 08 123
E-post: torodd.folkoy@prodib.no

PRODIB AS
Tronstadveien 4 · 1820 SPYDEBERG 

90 95 66 66 · post@prodib.no 
www.prodib.no

Børre Larsen
Tel: 915 16 569
E-post: borre.larsen@prodib.no

Philip Høyer
Tel: 90 95 66 66 
E-post: philip.hoyer@prodib.no

Alltid nær deg! 
For at du som kunde skal ha tilgang til best 
mulig service og støtte.

Ønsker du å se på de siste 
produktnyhetene, er interessert i 
en maskindemo, eller trenger hjelp 
med å gå gjennom utvalget for 
påfyll. Bestill et besøk hos en av 
våre selgere.

Vi reiser regelmessig og er 
alltid i nærheten.
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prodibasHemsedal Låsservice

Hemsedal Låsservice er en en-
mannsbedrift oppe i fjellheimen. 
Helge Halbjørhus som er inne-

haver investerer stadig i nytt utstyr. Han er den eneste låsesme-
den i distriktet. 
Har nå kjøpt Futura Edge, Red Record og Flash 008 av Prodib.

Kjøper også alt av emner og tilbehør av Prodib.
Har innredet en bod i hjemmet sitt som verksted.
Han startet med lås hos et firma som heter Hav (alarm og vakt-
selskap og fortsatte etter hvert med dette  hos Monter. Begge 
selskaper i Hemsedal  før han i 2015 startet for seg selv som 
låsesmed.

Lykke til med de nye maskinene!

Nordland Lås & Sikkerhet

 
Nordland Lås & Sikkerhet, Mo i Rana har freshet opp 
butikken sin med nye TVSS selvvalgsprodukter nøkkel-
tilbehør.
Steinar er veldig fornøyd!
Snyggt!



Security Tech Germany

VÄDERSKYDDADE
HÄNGLÅS
  Mässingshänglås med dubbel-
förreglad bygel av rostfritt stål.
  Helkapslat låshus och bygel 
som skyddar mot smuts och vatten.
    Perfekt som lås till släpvagnslås, 
2 nycklar/lås ingår. 
 Levereras styckvis i box.

  

Art.nr: 
70IB/50HB80

ABUS - Den goda känslan av säkerhet

  Totalt väderskyddat 
låshus och cylinderöppning 
med rostfri bygel av stål. 
 Förseglad bygelförslut-
ning. Automatisk eller tving-
ande låsning med hjälp av 
Z-bar.
    Levereras styckvis eller i 
hel ask om 6 st lås

Art. nr: 
83WP-IB53
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prodibas

Ett säljande stativ med TVSS produkter har levererats till Ingeborg Beslag & 
Låssystemer i Jissheim av vår duktige Philip på Prodib AS i Spydeberg.  

Ett perfekt alternativ när du vill exponera ett komplett sortiment av nyckeltill-
behör och kanske har ont om plats. Våra populära golvstativ finns med 2, 3 eller 
4- sidor för att passa just din butik.

Åpne hele sommaren!

prodibas



Karbinhake i färgad aluminium med kraftig 
ledlampa från Silca. Lyser i 3 olika lägen, 
starkt, svagt och blinkande. 
Säljs styckvis i osorterade färger eller i säl-
jande butiksförpackning om 12 st lampor.

Art.nr: AVK404091

Karbinhake led

prodibas
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Låssenteret avd. Follo

 
Nøkkeltilbehør er tatt frem i ny forpak-
ning for Låssenteret.
Her har Connie fått på plass varene i 
butikken.
Snyggt!
 

Hos PRODIB AS hittar du 
lösningar för alla storlekar av 
företag. Har du ont om plats 
kanske ett golvställ i snurrmo-
dell är lämpligt för dig, eller en 
hel modul med väggtavla för 
ämnen och hylla för nyckelma-
skin. Smidigt och snyggt!

Vår Norske stjärnsäljare Børre 
bjuder på lite bilder från sina 
otaliga resor runt om i landet!

 

Børre Larsen
Salgskonsulent

borre.larsen@prodib.no
En lösning är att “gömma” nycklarna innanför dörrarna 

på skåpet om det är ont om plats
Ett snurrstativ med tillbehör eller 
nyckelämnen tar liten plats
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                                        Heldekkende butikkløsninger fra Prodib    
-70 ulike produkter
-Karabinhaker
-Nøkkelkjeder
-Dørspion
-Wire
-Nøkkelringer 
& Vaktmesterringer
-ID-kortholdere
-Flytende nøkkelholdere
-Etuier
-Nøkkel jojo
-Nøkkelkapper & Merkeringer
-Nøkkelbrikker
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prodibasSom selger 
hos Prodib 
får mann sett 
mye av det 
fine landet 
Norge :)
 

Børre Larsen
Salgskonsulent

borre.larsen@prodib.no
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ART NR: GBM3636

Ett litet bordsställ i snurrmodell 
med 4-sidor. Stället har 24 krokar 
som passar även den minsta bu-
tiken för att exponera till exempel 
nyckelbrickor. Levereras med 4 
st tåliga toppskyltar i hårdplast, 
men utan produkter.

 

Material Metall
Färg  Grå
Bredd  300 mm
Tjocklek 300 mm
Höjd  334 mm

Silver 7 SEVEN 
BUTIKSTÄLL

Stället säljs tomt,

utan produkter

Security Tech Germany

ABUS - Den goda känslan av säkerhet

ABUS CYKELLÅS 
BORDO 6500/85

ABUS CYKELLÅS 
Ramlås 5850NR/-BL

 Mycket lämplig för skydd av 
värdefulla cyklar
 5,5 mm tjocka länkar av 
specialhärdat stål
 ABUS Plus cylinder för högt 
skydd mot manipulation ex 
dyrkning.
 Verktygsfri montering 
 Två nycklar medföljer, hållare 
och en transportväska

 8,5 mm stålbygel
 I härdat stål
 Nyckeln kan tas ur låset vid öppet läge
 Rekommenderas att man har ytterligare ett lås 
till cykeln

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



 -NYCKELBRICKOR-
Nyckelbricka i metall med 
motiv, 25 mm nyckelring. 
Levereras styckvis.

VK4103-4520, Green mosaic
VK4103-F4820, Pirat 
VK4103-4720, Cykel
VK4103-F4020, Comics
VK4103-F4120, Donuts
VK4103-F4220, Wild west
VK4103-F5020, Floral
VK4103-F4320, Flamingo
VK4103-F4420, Fruits
VK4103-F4620, Home
VK4103-F4920, Diamond & skulls
VK4103-F5120, Cupcakes
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Envägsskruv
- Omöjlig att få bort?
Nei icke, bara bruk 
våra envägsbits!

Art.nr: 1130.1

Bits med smal skal-
le, typ FIX

Art.nr: 1130

Bits med bred 
skalle, typ ASSA

Art.nr: 1133
För djupliggande 
skruv, typ 
ABLOY GUARD X, 
ASSA 703

Art.nr: 1231

Lösa ersättningsstift, 
säljs parvis

Art.nr: 1233

Handtag för 
envägsbits

Mjuk nyckelbricka i plast med 15 mm 
stålring. Levereras i ask om 
200 st i 8 olika färger: Vit, Gul 
Orange, Lila, Röd, Grön, Blå & 
Svart.

Nyckelbricka

Art.nr:  0205



AVS:
Prodib AB
Box 34
631 02 Eskilstuna B Sverige

Porto betalt
PORT PAYÈ

- men det visste du väl redan...

Adressetikett

Kvalitéts mini key-bak från USA med stålring samt stark nylonlina. 
Clipsfäste för bältet. Levereras  styckvis i blisterpack.

Artikelnr:

0051-005

Key-Bak

Vinnare väljer


