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Det här är en maskinköparguide från oss på Prodib över Silcas sortiment av nyckelmaskiner.
Det är ett stort och heltäckande sortiment som vi nu framgångsrikt representerat i 40
år.
När man köper en nyckelmaskin skall man tänka på livslängden för det är ju till sist det
som bestämmer hur priset var.
Är priset 10% billigare på en alternativ vara, men livslängden bara 50% då blir ju det
”billigare” alternativet VÄLDIGT MYCKET DYRARE.
Under de många år jag varit verksam har jag sett kunder som gjort ”utflykter” till andra varumärken och modeller, men väldigt snart återvänder man till Silca.
Man trodde man skulle få ungefär samma, men till ett lägre pris, men det visade sig
väldigt snart vara bara en dröm
Fördelen med Silca är att vi har reservdelar på lager, tekniker som är välutbildade och
får kontinuerlig uppdatering på fabriken, en välutrustad verkstad som gör det enkelt
och snabbt att reparera och serva maskiner.
Vi har en stor installerad bas av maskiner vilket gör att vi har råd att hålla oss med alla
dom resurser som det kräver för en professionell servicefunktion och vi har ett rykte
som en bra leverantör som tar ansvar, och det ryktet är vi mycket rädda om, det gör att
vi alltid kommer att anstränga oss max för att fortsatt förtjäna detta.

KEYWAY NEWS NORGE
Prodib AS
Tronstadveien 4
1820 SPYDEBERG
90 95 66 66
post@prodib.no
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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Välkommen att göra en bra affär!

CYLINDERMASKINER

NEW!

PROTECH

UNOCODE F900

Protech är en semi-industriell
nyckelmaskin som fräser, graverar
och sorterar. Maskinen behöver
bara startas så körs den utan
operatör. Om så önskas kan
maskinen enkelt övervakas via
en smartphone. Protech jobbar
med med både Assas ASM och
Cadware. Detta medför att hela
flödet från låssystem till färdiga
nycklar sker helt digitalt. Alltså blir
det inga manuella inmatningar
och därför tas risken för sådana
fel bort. Varje maskin är unik och
byggs helt efter varje köpares
önskemål om vilka nycklar man
vill tillverka.

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 märkstation för
dubbelsidig märkning på greppet.

CODE

UNOCODE F600

NEW!

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..

NEW!

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

CODE

NEW!

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

CODE

CODE

UNOCODE F800

UNOCODE F400

FUTURA PRO
ENGRAVING
Datastyrd nyckelfräsmaskin
som fräser och dekodar
laserskurna bilnycklar på kod,
borrade nycklar på kod och
cylindernycklar på kod och
kopia.
Med Engraving Kit kan du
gravera nycklar och brickor.
Nu kan du fräsa nyckeln och
gravera den i samma jobb.

CODE
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CYLINDERMASKINER
FUTURA PRO

FUTURA EDGE

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

Liten och smidig datastyrd
nyckelfräsmaskin som fräser
och dekodar bilnycklar och
cylindernycklar på kod.

CODE

CODE

FUTURA PRO
AUTOMOTIVE KIT
Liten och smidig datastyrd nyckelfräsmaskin som är specialiserad
för bilnyckeltillverkning. Fräser
och dekodar laserskurna bilnycklar på kod, borrade nycklar på
kod och cylindernycklar på kod
och kopia.

CODE

UNOCODE 199
Unocode 199 Basic är en
datastyrd budget nyckelfräsmaskin för cylinder,
bil, mc och båtnycklar
som är utrustad med
optisk läsare. Med en PC
och Silca key program får
man tillgång till miljontals
koder.

CODE

UNOCODE 199 D12

BRAVO W-MAX

Unocode 199 Basic är en datastyrd budget nyckelfräsmaskin
för cylinder, bil, mc och båtnycklar som är utrustad med optisk
läsare. Med en PC och Silca key program får man tillgång till
miljontals koder.
Levereras med specialback för d-12.

Otroligt lättarbetad nyckelmaskin
med hårdmetallfräs!
Har vändbara backar och
elektronisk kalibrering.

CODE

4
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CYLINDERMASKINER
BRAVO W-MAX D12

BRAVO MAXIMA #2

Otroligt lättarbetad nyckelmaskin med
hårdmetallfräs! Har vändbara backar och
elektronisk kalibrering.
Levereras med specialback för d-12.

Halvautomatisk nyckelmaskin för
cylinder och bilnycklar.
Vändbara backar och elektronisk
kalibrering.

BRAVO EVOLUTION #2

RED REKORD

Halvautomatisk nyckelmaskin för
cylinder och bilnycklar, vändbara
backar. Med kodverk för ASSA 500
och 700 . Kan kompletteras till
kodmaskin.

Halvautomatisk nyckelmaskin i proffsklassen för cylinder och bilämnen.
Med fyrsidiga backar.

RED REKORD D12

SPEED

Halvautomatisk nyckelmaskin i proffsklassen för cylinder och bilämnen.
Levereras med specialback för
d-12, samt standardsida A och B.

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

FLASH 008

Nyckelmaskin för tillverkning av både tillhållare och cylinder!
Perfekt för dig som inte gör så många nycklar.

Manuell nyckelmaskin för cylinder och bilnycklar. Utrustad med fyrsidiga
backar. Väger lite och är kompakt, så den är perfekt för den lilla verkstaden
och enkel att montera i servicebilen. Det medföljande stödet gör att du
kan montera fast maskinen på din verkstadsbänk för maximal stabilitet
under fräsning.

FLASH MOBILE
Manuell nyckelmaskin för cylinder och bilnycklar.
Utrustad med
fyrsidiga backar.
Väger lite, är
kompakt och är
batteridriven så
den är perfekt för
den lilla verkstaden och enkel
att montera i
servicebilen.

En gång om året har vi ÖPPET HUS i Sverige, då är du välkommen att gå på kurser, träffa oss, våra leverantörer och ta del av
NYHETER!

- Väkommen att göra en bra affär!

TOPP OCH SIDOFRÄS
PROTECH

TRIAX PRO

Protech är en semi-industriell
nyckelmaskin som fräser, graverar
och sorterar. Maskinen behöver
bara startas så körs den utan
operatör. Om så önskas kan
maskinen enkelt övervakas via
en smartphone. Protech jobbar
med med både Assas ASM och
Cadware. Detta medför att hela
flödet från låssystem till färdiga
nycklar sker helt digitalt. Alltså blir
det inga manuella inmatningar
och därför tas risken för sådana
fel bort. Varje maskin är unik och
byggs helt efter varje köpares
önskemål om vilka nycklar man
vill tillverka.

Uppgraderad Triax med en
mängd nya funktioner, bl.a.
stor färgskärm, förbättrad design och snabbare
tillverkning och gravering
av nycklar. Tillverkar även
sidokurvan på ASSA DP &
D-12.
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TOPP OCH SIDOFRÄS
FUTURA PRO
ENGRAVING
Datastyrd nyckelfräsmaskin
som fräser och dekodar
laserskurna bilnycklar på kod,
borrade nycklar på kod och
cylindernycklar på kod och
kopia.
Med Engraving Kit kan du
gravera nycklar och brickor.
Nu kan du fräsa nyckeln och
gravera den i samma jobb.

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

CODE

CODE

FUTURA PRO
AUTOMOTIVE KIT

MATRIX PRO

Liten och smidig datastyrd nyckelfräsmaskin som är specialiserad
för bilnyckeltillverkning. Fräser
och dekodar laserskurna bilnycklar på kod, borrade nycklar på
kod och cylindernycklar på kod
och kopia.

Toppfräsmaskin av bästa
kvalitet. Elektronisk kalibrering
är standard. Ny ergonomisk
design och förbättrade backar.

CODE

MATRIX EVO

MATRIX EVO S

Toppfräsmaskin av bästa kvalitet. Elektronisk
kalibrering är standard. Ny ergonomisk design
och förbättrade backar.

Toppfräsmaskin av bästa kvalitet.
Elektronisk kalibrering är standard.
Ny ergonomisk design och
förbättrade backar.
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TOPP OCH SIDOFRÄS
MATRIX ONE

TWISTER #2

Toppfräsmaskin av bästa kvalitet.
Fjädrande sökarspets.
Elektronisk kalibrering är
standard. Ny ergonomisk design.

Toppfräsmaskin av god kvalitet.
Basmaskin som klarar av att
kopiera toppfrästa och laserskurna nycklar.

SWIFT PLUS

När du väljer Prodib som din leverantör får du en pålitlig
partner. Med över 30 år i branchen kan vi göra skillnad för våra
kunder.

Enkel toppfräsmaskin av god
kvalitet. basmaskin som kopierar
toppfrästa och laserskurna nycklar.
Dessutom klarar den att göra
tubularnycklar.

- Välkommen att göra en bra affär!

Vi har 3 st heltidsanställda
servicetekniker,
specialutbildade
i Italien, redo att
hjälpa dig med
årsservice och
reparation av din
nyckelmaskin.
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TILLHÅLLARMASKINER
IDEA

OMNIA MAX

Datorstyrd nyckelfräsmaskin för tillhållar och kassaskåpsnycklar. Styrs från
PC via Silca key program som innehåller koduppgifter och fräsdata.
Kan kompletteras med en mängd
adaptrar.

Nyckelmaskin för tillhållar och kassaskåpsnycklar. Innovativ design er ett
flertal nya smarta funktioner. Denna variant klarar även av att köra spår på
sidan av nycklarna.

CODE

OMNIA

FAST BIT

Nyckelmaskin för tillhållar
och kassaskåpsnycklar.
Innovativ design ger ett
flertal nya smarta funktioner.
Har bra belysning.

Enkel nyckelmaskin för
tillhållar och kassaskåpsnycklar. Liten och
smidig i designen.

FASTBIT 2

DUO PLUS

Nyckelmaskin för
tillhållar och kassaskåpsnycklar.
Liten och smidig
till designen.
Klarar även att
tillverka Abus
granit nycklar.

Nyckelmaskin för tillverkning av både tillhållare och cylinder!
Perfekt för dig som inte gör så många nycklar.

Keyway maskinskötarguiden 2022
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Saxat ur KeyWay News
Många är kunderna som under årens lopp valt Silca och Prodib som samarbetspartner. Här nedan finns ett axplock
av glada och nöjda nyckelmaskinsköpare.

- Ska du bli nästa nöjda kund?

Låspunkten i Stockholm

Lås & Larmteknik Hudiksvall

Sanistål Billund Danmark
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Öviks Låsteknik Örnsköldsvik

Certego Strängnäs

Kalmar Låsservice

Alingsås Lås & Larmservice

Optimera Eksjö

Lås & Säkerhetsteknik Bollnäs

SPECIAL/MULTIMASKINER
PROTECH
Protech är en semi-industriell
nyckelmaskin som fräser, graverar
och sorterar. Maskinen behöver
bara startas så körs den utan
operatör. Om så önskas kan
maskinen enkelt övervakas via
en smartphone. Protech jobbar
med med både Assas ASM och
Cadware. Detta medför att hela
flödet från låssystem till färdiga
nycklar sker helt digitalt. Alltså blir
det inga manuella inmatningar
och därför tas risken för sådana
fel bort. Varje maskin är unik och
byggs helt efter varje köpares
önskemål om vilka nycklar man
vill tillverka.

FUTURA PRO
ENGRAVING
Datastyrd nyckelfräsmaskin
som fräser och dekodar
laserskurna bilnycklar på kod,
borrade nycklar på kod och
cylindernycklar på kod och
kopia.
Med Engraving Kit kan du
gravera nycklar och brickor.
Nu kan du fräsa nyckeln och
gravera den i samma jobb.

CODE

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

CODE

FUTURA PRO
AUTOMOTIVE KIT
Liten och smidig datastyrd nyckelfräsmaskin som är specialiserad
för bilnyckeltillverkning. Fräser
och dekodar laserskurna bilnycklar på kod, borrade nycklar på
kod och cylindernycklar på kod
och kopia.

CODE

DELTA MULTICOPY

DELTA FORD

Nyckelmaskin för kopiering av Ford Chubb,
Abloy lilla & stora, Abus Granite/Plus,
Anchor mm.

Nyckelmaskin för tillverkning av FORD
Tibbe & Jaguar nycklar efter kod.

Keyway maskinskötarguiden 2022
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SPECIAL/MULTIMASKINER
DELTA ABUS

RED REKORD ABLOY

Nyckelmaskin för
tillverkning
av ABUS X-Plus
nycklar efter kod.

Manuell nyckelmaskin i proffsklassen för tillverkning av
lilla och stora ABLOY
nycklar efter kod.

MÄRKMASKINER
MARKER

ETA

Märkmaskin för nycklar, cylinder, brickor etc. Enbart med
tangentbord eller PC styrd med
program. Skriver med olika
stilar, höjder och bredder.

Gravyrmaskin i proffsklassen med en mängd olika specialbackar såsom
för nycklar, hänglås, cylindrar, skyltar, brickor mm
som tillbehör. Tillhörande program på svenska.

ELEKTRONISK AVLÄSNING
OPTIKA

OPTIKA LIGHT

Läser av dina nycklar på några sekunder! Du ser vilken profil din nyckel
har och även
delningen.
Stand alone
eller med program till PC.

Optika Light, helt stand alone, ingen PC
behövs, stoppa bara in nyckeln och läs av.
Det tar bara några sekunder. Sluta slösa bort
dyrbar tid med att bläddra i kataloger.
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TRANSPONDER & PROGRAMMERING
SMART PRO
Verktyg för att programera nycklar med startspärr/transponder samt fjärrkontroll till de flesta bilar. Stor och tydlig LCD skärmen beskriver steg för steg
proceduren vilket gör den lättanvänd även om du är ovan att jobb med programering av startspärr/transponder och fjärrkontroller.

RW4 PLUS
Uppgraderad transpondermaskin som kopierar alla TEXAS med Fix & Crypto
kod och alla med Fix kod, och även Philips Crypto II, ID46.

FAST COPY PLUS
Uppgraderad transpondermaskin som kopierar alla TEXAS med Fix &
Crypto kod och alla med Fix kod, och även Philips Crypto II, ID46.

M-BOX

Programmeringskabel för Android Smartphone

Tillsats som uppgraderar din transpondermaskin RW4 Plus och FAST COPY Plus som gör
att du kan kopiera
bilnycklar med
transponder för ID48,
över 200 bilmodeller.

Keyway maskinskötarguiden 2022
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- Vad är din bil utan nycklar?
- INGENTING!
SILCA YOUR GLOBAL PARTNER IN LOCKSMITHING

Programmering av bilnycklar i bilen
Om man vill gå ett steg längre än att bara kopiera bilnycklar så kommer vi till Advanced Diagnostics maskin MVP. Den kan kort
beskrivas som en multimaskin som fungerar på de flesta nyare bilar för att lägga till transpondernycklar och fjärrkontroller.
Den här maskinen kräver att användaren är lite mer insatt än om man endast tänker kopiera bilnycklar, men den är fortfarande
enkel att använda med tydliga menyer och beskrivningar hur man ska gå till väga, både i pappersform och via internet.
Det finns otroligt många användare jorden runt, och genom en gigantisk kunskapsbas i form av forum på Advanced Diagnostics hemsida kan man ta del av tips och tricks.

Originalnycklar med -och utan fjärrkontroll
Vi lagerför idag ett stort antal originalämnen för i princip hela Sveriges bilpark, ca 300 st olika till de vanligaste förekommande
bilmodellerna. Om någon nyckel inte skulle finnas på lager får vi snabbt hem den på några dagar.
Det finns många sätt att hjälpa kunderna med hjälp av dessa exempelvis renovering av en befintlig nyckel bara genom att
flytta elektronik eller transponder. I vissa fall kan ni lägga i vår nyaste transponder GTI i ett originalgrepp, klona den och sedan
lägga till fjärrkontrollen med hjälp av en manuell procedur i bilen.

Utbildning
När du bestämt dig att satsa på programmering av bilnycklar kan du känna dig trygg, då vi på Prodib har en specialresurs,
Mattias Widén som enbart arbetar med detta. Han håller i utbildning av MVP och supportfrågor, det är bara att ringa!

- Väkommen att göra en bra affär!
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Du väljer Nyckelmaskinen Vi gör resten!
- Din kontakt till en bra affär

Prodib Sverige & Norge - Vi finns här för DIG!
Prodib AB Säljavdelning

Jan Fröjdman

Gustav Holmberg

Micke Bengtsson

gustav.holmberg@prodib.se

micke.bengtsson@prodib.se

Säljare Mitt
tel 070-676 98 22

Mats Johansson

Mattias Widén

Säljare Syd
tel 070-676 96 85

Säljare Norr
tel 070-676 98 08

Säljchef
tel 070-676 98 23

Bilnyckelexpert
tel 070-676 98 24

jan.fröjdman@prodib.se

mats.johansson@prodib.se

mattias.widen@prodib.se

Prodib AB Order/Lageravdelning

Pär Höglund

Niklas Johansson

Martin Håkansson

par.hoglund@prodib.se

niklas.johansson@prodib.se

prodib@prodib.se

Innesäljare/Order
tel 016-16 80 00

Innesäljare/Order
tel 016-16 80 00

Lagerman
tel 016-16 80 00

Per Borgkvist

Lagerman
tel 016-16 80 00
prodib@prodib.se

Prodib AB Serviceavdelning

Fredrik Söder

Servicetekniker
tel 070-676 98 43

fredrik.soder@prodib.se

Mårten Lindberg

Jonas Eklund

Servicechef
tel 070-676 96 72

Servicetekniker
tel 070-676 96 82

marten.lindberg@prodib.se

jonas.eklund@prodib.se

Daniel Löfberg

Tina Johansson

Lagerman
tel 016-16 80 00

Order/Lagerchef
tel 070-676 96 97

prodib@prodib.se

tina.johansson@prodib.se

Prodib AB Teamleader/Ekonomichef

Benny Hansson
Teamleader/VD
tel 016-16 80 00

benny.hansson@prodib.se

Fredrik Stenström
Ekonomichef
tel 070-676 96 74

fredrik.stenstrom@prodib.se

Prodib AS Teamleader

Philip Høyer

Customer Support/Order

tel 90 95 66 66

philip.hoyer@prodib.no

Børre Larsen

Säljare
tel 915 16 569

borre.larsen@prodib.no

Kerim Saidi

Torodd Folkøy

kerim.saidi@prodib.no

torodd.folkoy@prodib.no

Service/Order
tel 415 44 929

www.prodib.se, Tel 016-16 80 00  www.prodib.no, Tlf 90 95 66 66

Teamleader
tel 917 08 123
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Adressetikett

AVS:
Prodib AB
Box 34
631 02 Eskilstuna

B

Sverige
Porto betalt
PORT PAYÈ

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!
Mårten Lindberg
Servicechef
marten.lindberg@prodib.se

Med 1 års mellanrum från den månad din nyckelmaskin är köpt från oss, får du en service inkallelse.
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 heltidsanställda
servicetekniker,
specialutbildade
i Italien, redo att
hjälpa dig med
årsservice och
reparation av din
nyckelmaskin.

