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Jaha, då har vi kommit ända till 
nummer 139 av KEYWAY NEWS, och 
det här blir nummer 3 för 2022.
Denna gång samarbetar vi med Silca 
återförsäljaren Agenturcentret a.s. i 
Danmark och distribuerar tidningen 
även till Danska kunder. 
I det här numret presenterar vi många 
kundköp både i Sverige, Norge och 
Danmark. Det är roligt att se att så 
många har tillförsikt och fortsätter att 
investera.

Vi presenterar också den nya 
transpondermaskinen RW5 som 
innehar en hel del fördelar, läs om 
dessa i detta nummer.

Vi har också ett litet reportage om vår 
utställningsbuss och historien runt 
den.

Serviceavdelningen pushar för en 
service vi erbjuder, nyckelmätning 
och justering av nyckelmaskin, något 
som alla som innehar ISO 9000 eller FR 
2000 skall göra med regelbundenhet 
för att garantera kvaliteten på de 
nycklar man tillverkar.

Vi har klarat av flera event och mässor, 
Prodib Öppet Hus, Certegodagarna 
och Skydd 2022, vilket för oss varit 
väldigt bra event med mycket 
besökare.

I detta nummer finner du även en hel 
del nya nycklar.

Serviceavdelningen ger dig värdefulla 
tips på sid 36-37.

Sen kommer en ny serie artiklar som 
heter Historien om lås, som kommer 

att fortgå över ett stort antal nummer 
av KEYWAY NEW´s.

PRODIB, vi vill vara det personliga 
företaget. Mycket jobb kan göras på 
WEB och på videokonferens, men vi 
har en absolut tro på det personliga 
mötet, därför fortsätter våra säljare 
att resa intensivt till dig, våra tekniker 
svarar i telefon och vi har kunniga 
ordermottagare som hjälper dig till 
rätta om du skall beställa eller har 
frågor om produkter.

Vi kommer därför också att presentera 
våra medarbetare i KEYWAY så du får 
lära känna oss lite bättre, det tror vi är 
en bra framgångsfaktor.

Allt i Världen är lite krångligt just nu, 
man spår att 2023 skall bli ett krångligt 
och svagt år. Då är det lätt att känna 
lite misströstan, men då tänker jag på 
att jag under mina 40 år i branschen 
gått igenom minst 8 olika kriser, 
allt från devalveringskris, IT-bubbla, 
fastighetskris, pandemi, mm mm, och vi 
har alltid kommit ut på rätt sida.
Dom flesta kriser har varit som 
bortblåsta inom 2 år.

Lås och säkerhetsbranschen är ju 
på så sätt en bra bransch. En väldigt 
stor del av affären, lås/låsservice är ju 
reparation och utbyte, 60% har jag 
läst någonstans, och lås går ju sönder i 
både bra och dåliga tider.

Ökad osäkerhet och ökad kriminalitet 
gör ju också att behov av säkerhet ökar.
Blir det som man spår, så blir det väl 
ett litet hack i skivan, men branschen 
som så, har växt i 40 år och kommer 
så att göra även i framtiden, så fortsätt 
att vara proaktiv, jobba framåt och att 
investera i din verksamhet.

Numera får jag ofta frågan från 
kompisar, kunder och kollegor, ”Hur 
länge ska du köra på”, det vet jag inte! 
Det jag vet är att jag har NOLL sug efter 
att bli pensionär, det ligger liksom inte 
för mig, det här är alldeles för intressant 
och roligt att hålla på med. Jag är 
mer inne på spåret, vad blir nästa fas i 
PRODIB´s utveckling?

Ha det bra tills vi ses eller hörs igen!

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

Keyway news 

Benny Hansson

Teamleader Prodib
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VAD TYCKER DU?
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BELO ELEKTRISKA BORLÄNGE

Tobias på Belo Elektriska i Borlänge hade tröttnat på att lägga 
ned tid på att leta runt i nyckelkataloger för att hitta rätt 
nyckelämnen. 

”Det finns vettigare saker att lägga tid på” menade han. 
Lösningen på detta för hans del var att 
investera i en Optika.

Med den så får han snabbt fram rätt 
ämne och kan lägga tid som annars 
skulle gå åt till nyckelletning på mer 
lönsamma saker. 

Efter installation av program och en 
utbildning på maskinen av Fredrik 
Söder från Prodibs serviceavdelning, 
var det en nöjd Tobias som nu har 
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Tobias med sin nya medarbetare

adderat en Silca-maskin bredvid sin gamla pålitliga Unocode 
Classic. 

Vi tackar för förtroendet och önskar all lycka till!

NORRSKYDD SKELLEFTEÅ

Vår utsände Mattias Widén har besökt Norrskydd i 
Skellefteå där en ny butik öppnats.
Två begagnade nyckelmaskiner installerades 
och förevisades för personal på plats. De olika 
funktionerna hos Futuran gicks igenom och 
efterhand dök det upp intressanta frågeställningar 

som vi löste.

 Vi hade 
trevligt och 
stämningen 
var god. 
Däremot var 
det svårt att få 
folk att posera 
vid den nya 
maskinen 

Malin har fått nya medarbetare

framför kameran, så det ansvarsfulla uppdraget fick Malin Höök stå för 
ensam. 

Vi önskar lycka till med nya butiken!

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



Prodib kundköp

BRAVIDA TIDAHOLM

Så skulle äntligen den efterlängtade nyckelmaskinen Furura PRO Engraving 
levereras till Henrik hos Bravida i Tidaholm. Efter att ha tagit hjälp av sina 
kollegor i Falköping under en period så var det alltså dags för dem att kunna 
sköta ruljangsen själva.

Henrik, som var väl medveten om hur Futuran fungerade, hade inga problem 
att sätta igång med tillverkningen och efter en genomgång hur man skapar 

egna gravyrmallar så var han mer än 
nöjd och belåten.  

Leverans och installation fixades av 
serviceman Fredrik från Prodib.

5

Henrik med den efterlängtade medarbetaren

GREAT SECURITY UPPLANDS 
VÄSBY

En Triax PRO med R13 för experT samt OEM 
Client för ASSA dp, Triton och Neptun har 
levererats till Agnes och hennes medarbetare 
i Upplans Väsby. 
Det var Jonas, vår serviceman som fick äran

Agnes poserar med den nya nyckelmaskinen 

 att leverera och installera maskinen med tillhörande backar, fräsar och 
program. 

Ett mycket stort tack för ett bra köp, önskar vi på Prodib!

Hatten av för ett bra köp! Vi på Prodib 
tackar för förtroendet!

Ordning på bänken, och på väggen! Mycket snyggt!
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SKOMAGEREN ROSENGÅRDCENTRET 
DANMARK

I samband med att Allan och Sarah besökte oss på vårt 
Öppet Hus passade dom på att köpa två nya nyckelmaskiner. 
Det blev en Rekord Pro och ytterligare en Swift Plus, en 
sådan hade dom sedan tidigare. Säljare Micke tog hand om 
våra danska gäster och såg till att dom hade det bra!

Maskinerna packades på en pall, tillsammans med annat som 
inhandlades under Öppet Hus och levererades till Danmark. 

Sarah och Allan är nöjda över de nya nyckelmaskinerna

GRÖNA BODEN TIBRO

Vår duktige säljare Gustav har varit i Tibro hos Gröna Boden 
och levererat en nya Bravo W-Max. 

Börje tog glatt emot den nya nyckelmaskinen som gjorde sig 
bra på bänken tillsammans med övriga Silcamaskiner och en 
välfylld nyckeltavla!

Stort tack för förtroendet, och hatten av för ett bra köp!

 Börje med sin nya medarbetare

All lycka till, och tack för förtroendet hälsar vi i 
Eskilstuna Sverige!
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Dala Lås & Larm i Falun

DALA LÅS & LARM

En tripp till Dalarna stod på agendan där 
första stopp var hos Lotta på Dala Lås & 
Larm i Falun. Det var dags för henne att 
byta ut sin gamla trotjänare Triax eCode, 
och valet hade då fallit på en ny Futura 
ONE. 
Detta blev smidig installation 
där Lotta snabbt kände igen 
tillverkningsförfarandet från hur hon 
gick till väga med Triaxen och Silca Key 
Programs. 

Då Mats på Dala Lås & Larm i Mora ska 
börja tillverka egna sidkoder för ASSAs dp, 
Triton och Neptun så hade han investerat i 
Silca OEM Client för detta. Lottas Triax från 
Falun skulle också upp till Mora för detta 
ändamål. I samband med installationen av 
Futura ONE hos Lotta i Falun så passade vi 
på att ta med oss hennes Triax eCode och 
köra upp den till Mats i Mora. 

Väl där installerades gamla maskinen 
och nya programmet och vi såg till att 
dessa ihop med Mats befintliga maskiner 
skapade ett effektivt och lättarbetat flöde.

Tack Dala Lås & Larm för att ni väljer Silca 
och Prodib!

Prodib kundköp

Dala Lås & Larm i Mora

SOC-line i Mora



Security Tech Germany

ABUS - Den goda känslan av säkerhet

ABUS LÅSSPRAY 50 ml
PS88, PS88BULK

 Smörjande och skyddande låsspray

  Levereras styckvis, med eller utan 
blisterförpackning

8 Keyway news #3 november 2022

Behåll greppet i vinter!

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

SKODUBB 
Art.nr: 3000B-10
Skruvdubb för skor och avsedd att sitta fram på fotbladet, 
3.5mm utstick. 
Levereras i påse om 10 st.

Art.nr: 3200
Verktyg med fast handtag och två grova armar passande 
3000B. 
Levereras styckvis.



Ett kraftigt Klass 3 hänglås med standardbygel tillverkat i härdat stål, lämpligt för låsning av båtar, motorcyklar, mopeder, vägbommar 
och dyl. Designat för montering av ovalcylinder. Finns i olika utföranden såsom standardbygel, högbygel , löstagbar bygel, skyddad bygel 
och med väderskydd. Levereras styckvis.

KLASS 3, OVAL, STD BYGEL
830-3B28 Anchor Kl.3 Oval STD bygel

830-3LB28 Anchor Kl.3 Oval STD löstagbar

830-3B28WP Anchor Kl.3 Oval STD väderskyddad

834-4 Anchor Kl.3 Oval skyddad bygel

834-4L Anchor Kl.3 Oval skyddad löstagbar

KLASS 3, OVAL, HÖG BYGEL 50 mm
830-3B50 Anchor Kl.3 Oval 50 mm bygel

830-3LB50 Anchor Kl.3 Oval 50 mm löstagbar

830-3B50WP Anchor Kl.3 Oval 50 mm väderskyddad
Keyway news #3 november 2022 9
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XL BYGG KALIX

Ibland är det snabba puckar som gäller! När vår säljare Micke var 
på väg norrut passade han på att plocka med sig en begagnad 
Unocode 399 i bilen för leverans till Kalix. Affären blev klar på 
fredagen, och på måndagen fanns maskinen installerad och klar 
hos XL Bygg! 

Hatten av för ett stabilt val, önskar vi på Prodib!

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

Låssmed Fredrik Boberg bekantar sig med den nya medarbetaren



NY TRANSPONDERMASKIN -RW5-
Nya RW5 ersätter RW4 Plus & Fastcopy Plus

Vi kan presentera en intressant nyhet för alla er som klonar bilnycklar! 
Silca har precis släppt sin nya kloningsmaskin RW5.
RW5 arbetar med en något annorlunda teknik jämfört med sina före-
gångare, då den i betydligt större utsträckning använder sig av Silcas 
Server för att utföra kalkyleringar i kopieringsprocessen. 

RW-seriens maskiner har avancerat under åren som gått. När Silca har 
haft nya mjukvaror för kloning av ytterligare bilnyckelsystem så har 
dessa kunnat uppdateras gratis. Däremot har vissa transpondersys-
tem krävt ny hårdvara, och det är då vi sett generationsskiften från 
t ex RW2-RW3- RW4- PBox/RW4 Plus etc. RW5 är inte ytterligare en 
maskin i den raden, utan står för ett nytt koncept, och den kommer 
därför inte att bli gammal på samma vis.

Okänslig för nya program i framtiden
Kopieringsprocedurerna känns igen, ungefär samma arbete kommer 
att utföras av dig som ska gör en ny bilnyckel. Men informationen och 
instruktionerna maskinen ger, presenteras i en större och tydligare 
färgskärm. 
Maskinen sänder all data om nyckeln och eventuellt även bilen, om vi 

använt snoop i proceduren, till Silcas server, där beräkningarna görs. 
Silcas server skickar sedan tillbaka det färdiga resultatet till RW5, som 
avslutar proceduren med den nya nyckeln.
Detta gör att RW5 är tämligen okänslig för nya mjukvaror i framtiden, 
eftersom den låter Silcas server göra den tunga biten av jobbet. Det 
är hos Silcas server eventuella förändringar kommer att ske i framti-
den, inte hos RW5.

U-snoop räcker
De båda äldre snooparna har ersatts av den gula U-snoopen som 
klarar såväl ID46 som ID48 och vissa ID49-transpondrar. 
En annan nyhet är att maskinen innehåller ett internt batteri, så den 
kan flyttas trådlöst i butiken, eller t o m till en annan plats för att 
utföra arbetet. Allt som krävs är att maskinen har tillgång till internet, 
t ex via en mobiltelefon.

Ny transponder GTI Pro
Men vi har fler nyheter i den nya transpondern GTI Pro. 
GTI Pro är liksom den gamla GTI-transpondern en multitransponder, 
men täcker fler transportyper. Faktum är att den täcker de flesta 
vanliga transpondertyper vi ofta jobbar med, inklusive T5, men inte 
T48-transpondern.
Priset för GTI Pro är detsamma som för GTI Wedge, och transpondern 
kan även användas till RW4 Plus och Fastcopy Plus.
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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 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 Mitt

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

Transponder

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

Team Norr

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

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

Team Syd



Från bokbuss 
till showbuss
Benny berättar med egna 
ord om hur bussen kom i 
hans ägo.

Runt 1995, när vi precis hade flyttat till 
Montörgatan i Vilsta och gjort vår dittills 
största investering i vårt nya hus, började 
jag på allvar leta efter en utställnings-
buss. Idén hade jag haft sedan 1984 då 
jag såg en jättesnygg buss på infarten till 
Malmö.
Maskinerna hade blivit tyngre och tyngre 
och det fungerade inte lika bra att köra 
dom i en VAN och sedan bära in dom på 
ett hotell för att ha små lokala utställ-
ningar runt om i landet.

Jag hade tänkt mig något i klass 
med Mercedes typ 6-8 meter, och letade 
förbrilt efter något sådant, när det här 
monstret dök upp på TV 4 anonssida, jo 
TV 4 hade som blocket, anonnser på TV 
på den tiden.

Bussen var utsprungligen byggd 
som bokbuss för Norrköpings stad och 
var ”state of the art” för den tiden, med 
handikapphiss för rullstol mm, verkligen 
top notch.
Med bussen följde en typ av körjournal, 
där ner till varje glödlampsbyte var note-
rat och allt från det.

En rolig incident var att när vi något 
10-tal år senare ställde ut på Heden i 
Göteborg, kom det fram en man och 
knackade på dörren och berättade att 
han var en av dom som byggde bus-
skarossen 1980, den är byggd i bara ett 
exemplar, beställd av en väldigt petig 
dam på kommunen i Norrköping, hade 

han att berätta.

Senare kom bussen att gå som för-
säljningsbuss för fiskeredskap runt om i 
landet, med utgångsort, Stora Sundby, 
utanför Eskilstuna, där jag också fann 
bussen.

Jag besökte säljaren en lördag och 
vi tog en provrunda, jag blev såld direkt 
och slog till, 500,000:- gav jag, och det 
var en jättesumma då. Kunde inte mot-
stå, ”big” är ju ”beautiful”.
Ett problem var att bussen var bussre-
gistrerad och det hade jag inte körkort 
för. Först tänkte jag att jag tar ett bus-
skörkort men sedan visade det sig att 
vi kunde omregistrera bussen till tung 
lastbil och det hade jag körkort för.

I ett antal år körde jag bussen själv, 
men vart efter det blev mer och mer 
jobb på firman blev det ohållbart, då 
erbjöd jag Per på lagret: -Tar du körkort 
för bussen, så betalar jag, sedan får du 
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STORBUSSENS HISTORIA



köra bussen 6 veckor på sommaren, och 
se hela Sverige från Norr till söder. Sagt 
och gjort, så blev det.

Hela inredningen är handgjord och 
skräddarsydd efter mina egna ideer som 
jag ritade själv. Och den gjorde en mycket 
duktig kille som jag senare anställlde, Leo 
Sereni, en riktig trollkarl med plåt och 
svets.

När vi skulle dekorera bussen, var vi 
ju ett gäng unga grabbar, så det blev 
bestämt att den skulle ha en GLAD utsida, 
därför blev den väldigt färgsprakande. 
Runt 2010 (då var vi lite äldre) bestämde 
vi oss för att omdekorera bussen och då 
blev det lite mer seriöst, kanske.

När vi övertog bussen hade den 2 vå-
ningssängar, toa och dusch samt en liten 
köksdel, sängarna har fått ge plats för ett 
litet kontor med utställning av nyheter.

Bussen är 18 meter lång, väger 18 ton 
och drar 3,5 liter diesel per mil om man 
kör sansat. Den är förvånanvärt lättkörd i 
och med att det är styrning på sista axeln 
så den följer fint i kurvorna, växellådan 
som är 10 växlad kräver helst dubbel-
tramp på koppling för att gå smidigt 
något man lär sig.
Eftersom den är lite äldre så saknar den 
dom hastighetsspärrar som moderna 
tyngre fordon har, så vid några enstaka 
tillfällen har vi varit uppe i 120 km/h , 
då flyger man förbi trailers och långtra-
dare. 
Man åker 5 pers bekvämt i hytten.

Vi har turnerat i Sverige, Norge och 
Danmark med bussen i många år, men nu 
har det varit stopp i 3 år pga corona, men 
snart är det dags igen. Trots att bussen nu 
är 42 år, så har den bara gått 25000 mil 
sedan ny och som bokbuss gjorde den 
inte många mil per år, stod ju mest still, så 
den är i absolut toppskick! 

Det betyder att vi kommer att kunna 
ha den många år till, ett väldigt bra sätt 
att komma ut i landet, nära er kunder för 
att visa våra varor.

Bussen har eget elverk så alla maski-
ner och dyl kan provas live, det upplever 
vi är en stor fördel, egen separat oljebän-
nare för värme har den också, då det är 
varmt och gott i bussen när vi står still, 
utan att motorn behöver gå.
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FAKTARUTA:

Årsmodell 1980
Vikt  18 ton
Längd  18 meter
Miltal  25000
Toppfart 120 km/h
Antal växlar 10 st
Bränsletyp Disel
Bränsleförbr. 3,5 L/100 km
Antal stolar 5 st

Benny hansson
Teamleader

benny.hansson@prodib.se

Två ansiktslyft har bussen genomgått under Prodibs regi

Det gäller att inte ställa sig för långt ifrån pumpen...



Detta är citat från verkliga patientjournaler. 

Hur människor överlevt dessa journalrapporter är dock fortfarande ett mysterium...

● Detta var de patienter som blev liggande på mitt skrivbord

● Smärtan i ryggen kommer när patienten ligger raklång med båda benen på rygg

● Ont i vänster växellåda

● Patienten tycker att höger stortå hänger ned något jämfört med de andra fingrarna

● Ibland mår patienten bättre, ibland sämre. Ibland mår hon inte alls

● Aktuella mediciner: Vet inte vad de heter

● Patient röker en cigarett i veckan. Uppmanar honom att dra in på rökningen

● En hel del bekymmer med sina fötter, kan inte sjunga för halsen

● Använder käpp och håller sig på vägarna

● Söker för allergiska besvär. Samtal via magen som tolkar

● Lastbilschaufför med god kondition som åker en mil utan att bli andfådd i vanliga fall

● Änka sedan 1980 då patienten dog i hjärtinfarkt

● Rekommenderas återkomma om besvären återkommer och ringer då en månad innan

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

● Söker för misstänkt blodtryck

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

● Mat får han från sonen som ligger infryst

● Lungorna låter rena och får åka hem

● Patienten beskriver huvudvärken som spännande

● Ny remiss från sonen som är släkt med patienten 

● Patienten är en 65-årig kvinna som ramlade och föll omkull ute på gatan. 

Fallet komplicerades av att en lastbil därefter körde över henne

● Patienten ligger på britsen som en strandad val

● Idag till lunch får patienten akuta diaréer

● Det döva ögat var tidigare det bästa örat

● Patienten kräktes upp en hel rondskål

● Polis, gift med polis. Stora bra testiklar

Ett gott skratt kan alla behöva ibland...

14 Keyway news #3 november 2022
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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.

Företag:

Kontaktperson:

Telefonnummer:

Nyckelmaskin:

Mårten Lindberg
Servicechef

marten.lindberg@prodib.se



Nya produkter

NYHETNYHET 

Art.nr: PRO0301 Art.nr: PRO0302 Art.nr: PRO0303 Art.nr: PRO0304 Art.nr: PRO0305 Art.nr: PRO0306

Art.nr: PRO0307 Art.nr: PRO0308 Art.nr: PRO0310 Art.nr: PRO0311 Art.nr: PRO0312 Art.nr: PRO0313

Art.nr: PRO0314 Art.nr: PRO0315 Art.nr: PRO0316 Art.nr: PRO0317 Art.nr: PRO0318 Art.nr: PRO0319

Art.nr: PRO0320 Art.nr: PRO0321 Art.nr: PRO0322 Art.nr: PRO0323 Art.nr: PRO0324 Art.nr: PRO0325

Art.nr: PRO0326 Art.nr: PRO0327 Art.nr: PRO0328 Art.nr: PRO0329 Art.nr: PRO0330 Art.nr: PRO0331

Nu finns det fler LockPro förpackningar. Bland annat nyckelband, flytande nyckel-
hållare, karbinhakar och d12 nyckelkappor.



NYHETNYHET 
Nya produkter

Art.nr: PRO0332 Art.nr: PRO0333 Art.nr: PRO0334 Art.nr: PRO0335 Art.nr: PRO0336 Art.nr: PRO0337

Art.nr: PRO0338 Art.nr: PRO0339 Art.nr: PRO0340 Art.nr: PRO0341 Art.nr: PRO0342 Art.nr: PRO0343

NYHETNYHET 
ABUS Alarmbox 2.0 är ett 2-i-1-larm- och låssystem.

Den elektroniska enheten är ett intelligent, stöt- och rörelsekänsligt larm för dina ägodelar – oavsett om du vill 
skydda cykeln, grillen eller verktyg. Dessutom går det att ansluta ytterligare ABUS adapterkättingar eller -kablar 
till larmboxens hölje som tillbehör och därigenom säkra ytterligare 
föremål. Alarmbox 2.0 kan enkelt fästas på runda rör, t.ex. en cykelram, 
och låsas med en nyckel. En kort, 5sekunder lång, varning ljuder vid 
små stötar eller rörelser. Vid längre stöldförsök utlöses ett 100dB starkt 
larm.
När en tjuv är på jakt vill han dra till sig så lite uppmärksamhet som 
möjligt. 
Och det är just där som det bärbara larmsystemet ställer till det.

Art.nr:  ALARMBOX
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Nu finns det fler LockPro förpackningar. Bland annat nyckelband, flytande nyckel-
hållare, karbinhakar och d12 nyckelkappor.
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Rätt svar Keyway News NR 2-2022

nnare vinnare vinnare vinnare vinnare vinnare vinnare vinn

Tack för alla svar till korsordet! 
Ny chans får ni på sidan 44 i detta nummer.
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Lars Bengtsson  Avarn Låsteknik Göteborg

Maria Krull  Certego Katrineholm

Caisa-Stina Heribertsson Certego Katrineholm

Jan Alkehed  Låssmeden Norrköping

Aziz Dogan  Sko & Mästerservice Kållered

Birgit Andersson  Rikstvåas Lås Uddevalla

Jan Lennartsson  Sala Larm & Teknik

Eva Lagerqvist  Axlås Skärholmen

Zakarias Hallquist  Låspunkten Sundbyberg

Jimmy Klingström  Göteborgs Lås

Rikard Tiensuu  Certego Kiruna

Gabriel Gallo  Gebros Sko Löddeköpinge

Berith Olsson  Telge Lås Södertälje

Matilda & Björn  Sollefteå Låsservice

Linda Nilsson  Vadsbolås Skövde

Casper Mårt  Låspunkten Sundbyberg

Kajsa Caris-Ekefall  Askersunds skoshop

Kim Nilsson  AB Harry Persson  

Grattis till er som vann!
Grattis till er som vann!
Grattis till er som vann!

Tina Johansson
Order/Lagerchef

tina.johansson@prodib.se
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Vilken 
nyckel?
Vet du vilken nyckel det är 
på bilden?

Skicka in ditt svar till 
prodib@prodib.se

Rätt svar ger vinst!

Elementnyckel för luftning av element, 5 mm. Elementnyckel för luftning av element, 5 mm. 
Art.nr: 323Art.nr: 323

ElementnyckelElementnyckel



prodib på mässa

Certegodagen

Äntligen kunde Certegodagen 
komma till skott igen efter att ha 
blivit inställd pga pandemi.

 Vårt huvudnummer i år var så 
klart den helt nya Unocode-
serien. Vi fick bara plats med 
en av modellerna så valde 
att visa F-600. Den fräser och 
märker nycklarna i en enda 
körning vilket blir väldigt 
arbetssparande. 

En annan produkt vi visade som 
väckte en del uppmärksamhet 
är Certego´s egna produktlinje 
som vi tillhandahåller. Vi har ca: 
130st produkter packade med 
Certego´s egna logo på. 

En trevlig mässdag och en lika 
trevlig kväll med god mat/dryck 
och riktigt bra underhållning.

Det bjöds på underhållning till middagen

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

NyckelbrickaNyckelbricka

Art.nr:  0205

Mats Johansson
Säljchef

mats.johansson@prodib.se

Mats från Prodib är redoMånga, många glas...Gustav demonstrerar Unocode F serien Gustav och Benny i samspråk med en 
besökare

 Tack Certego för ett superbra genomfört event!

Prodibteamet

På vår hemsida, www.prodib.se kan du se bilderna från Certegodagen
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Nya produkter

RW5
● Upp till 3x gånger snabbare kloning* 
tack vare kraftfull serverkapacitet vid kalkyle-
ringsprocessen

● Steg-för-steg guidade procedurer på 
färg-displayen

● Integrerad med MYKEYS Pro-systemet för att 
gekomplett information om allt som behövs 
för att duplicera den hela bilnyckeln 

● Framtidssäkrad: Uppdateringsbar, inga inter-
na minneskapacitetsbegränsningar

● Kompatibel med all SILCA-teknologi: nuva-
rande transpondrar, U-Snoop, TE-ämnen etc.

● Kraftfullare antenn för en omedelbar och 
pålitlig anslutning

● Anslutningsbar via WiFi och Bluetooth

● Portabel med ett inbyggt, uppladdningsbart 
batteri

● Utvecklad och tillverkad i Italien

● CE-certifiered 

*Procedure ID46 compared to the RW4+

Ny multi-transponder GTI PRO
● Bred teknologisk täckning reducerar lagret av transpondrar

Keyway news #3 november 2022



prodib uppmärksammar

Keyway news # juli 2022 21

Arbetsskadad?
Det borde definitivt vara fler än jag som på semester 
eller lediga stunder mer eller mindre omedvetet 
låter blickarna vandra till lås och nycklar, eller? 

Allra lyckligast blir jag nog över gamla nycklar och 
lås! 

Som i fallet på bilden, nyckeln till domkyrkan i 
Linköping! 
Vilket hantverk, helt underbart!

På sidan 46-47 kan du läsa första delen om "Historia om nycklar"

KVALITET FRÅN ITALIEN

BETA TOOLs från Italien är ett 
premiumbrand på verktyg av alla de 
slag.
Äntrar du en bilverkstad i sydeuropa, 
så är det till 99% säkerhet att dom 
jobbar med BETA verktyg.
Mest känt är BETA inom motorsport, 
där man har en lång tradition. Under 
många år var man sponsor av Ferrari 
F1 och under ett antal år hade man ett 
eget F1 stall, är fångat på bild i depån 
på Anderstorp raceway 1977.

I dag är BETA officiell 
verktygsleverantör till Ferrari F1 samt 
till många stall inom MC  racing på 
både nationell och internationell nivå.

Nu kan du köpa Betaverktygen hos 
oss, dom finns både i löspack eller i 
snygga konsumentförpackningar.
Du hittar alla BETA verktyg i vår 
webshop under låssmedsverktyg.

Depån i Anderstorp 1977

- Vi har de ämnen
du behöver!
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UNOCODEUNOCODE
F SeriesF Series

F900 F800 F600 F400

Copy by code

Decoding & copy by original

Engraving

Feeding & sorting OPTIONAL OPTIONAL
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UNOCODEUNOCODE
F SeriesF Series

F900 F800 F600 F400

Copy by code

Decoding & copy by original

Engraving

Feeding & sorting OPTIONAL OPTIONAL

The Silca Unocode F Series Range



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

IdkorthållareIdkorthållare

Art.nr:  11411-5154F

Prodib uppmärksammar

Mattias Widén
Transponderexpert

mattias.widen@prodib.se

Keyway news #3 november 202224

TRANSPONDERUTBILDNING HOS LÅSSMEDEN KAN LÅS
Prodib höll under sensommaren en utbildning i transponderteknik hos Kan Lås i Hudiksvall. Kan Lås har 
en del nya anställda och bilnycklar är ett område de behövde ett lyft på. 

De flesta ansiktena var nya för Prodibs transpondertekniker Mattias Widén, men lokalerna har vi varit i 
tidigare.
Precis vid tidpunkten för besöket i Hudiksvall nåddes vi av nyheten att den nya transpondermaskinen 
för kloning av transponderchip; RW5 lanseras.

Så det kom att bli så att Kan Lås köpte Sveriges första RW5 till sin butik i Ljusdal.

Stort grattis till er!

Christer, Lisa, Micke och Micke fick en uppdatering i transponderteknik 

Nya RW5



- Vad är din bil utan nycklar?
- INGENTING!

SILCA YOUR GLOBAL PARTNER IN LOCKSMITHING

Keyway news #3 november 2022 25

Använd fingret för att öppna! Ett fingeravtryck är allt som behövs för att öppna ditt ABUS Touch 57-hänglås. 
Snabbt, bekvämt och säkert. Unik design, lång livslängd tack vare CR2-batteriet och komponenter med låg 
förbrukning, motståndskraftig tack vare de härdade Nano Protect-byglarna. Skydd för medelstora värden med 
medelhög risk för stöld, lämplig för användning inomhus och utomhus.

Art.nr:  57/45TOUCH

Bygelhöjd  23 mm
Bygeltjocklek 6,5 mm
Bredd  45 mm

Art.nr:  57/50TOUCH

Bygelhöjd  36 mm
Bygeltjocklek 8 mm
Bredd  50 mm

Nya produkter
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NYHETNYHET 
Abus KeyGarage 787 Nyckelskåp med Bluetooth

Abus KeyGarage 787 Smart-BT ger snabb och smidig tillgång 
av nycklar, kort och mindre föremål med 6-siffrig kod eller 
länk via mobilen. Via appen kan administratören bland annat 
skapa olika koder för olika personer samt skicka länk som via 
Bluetooth låter gästen låsa upp skåpet. Perfekt för t.ex. gäster 
i en semesterbostad, arbetare, städservice, vårdtjänster med 
mera.
Ett annat alternativ är att skicka en åtkomstlänk via appen till 
användaren. Använder HomeTec Pro appen för iOS 

och Android. Bluetooth-anslutningen skyddas av säker 
AES128-kryptering. Stort, stabilt metallhus med plats för 20 
nycklar, 3 bilnycklar eller 30 passerkort. 6-siffrig kod med 
inbyggd belysning. Automatisk låsning. Utrustad med hål för 
väggmontering. Drivs 2x AA-batterier (ingår). Batterierna kan 
bytas när som helst utan att behöva öppna KeyGarage 787 
Smart-BT. 

Yttermått: 82,5x120x63 mm.
Art.nr: 787SMART

NYHETNYHET 



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. 

Art.Nr: KEYSAFE - nyckelgömma
Art.Nr: STAND-PUCK - ställ till KEYSAFE

På Prodibs hemsida hittar du en film om PUCKSAFE

NyckelgömmaNyckelgömma

prodib uppmärksammar 

Entreprenörsgalan - här är Lerums Kommuns 
vinnare!

Följande stod att läsa på nätet: 

I fredags, den 28e oktober, avgjordes 2022 års 
Entreprenörsgala på Öijared Resort. Galan äger rum vartannat 
år och pga pandemin uteblev förra årets gala. Nu lyftes 
kommunens entreprenörer och företagare och 190 sittande 
gäster njöt av underhållning, mat och dans. 

Vi vill givetvis gratulera vår kund Fikri, på Skor & Väskor i Lerum, 
som vann titeln ÅRETS TJÄNSTEFÖRETAG i Lerum!

Stort Grattis!!!

Fikri visar stolt upp sitt diplom

Presenter och blommor till vinnaren!

REKOMMENDERAS AV PROFFS:
Ett hänglås du kan lita på

Security Tech Germany

Keyway news #3 november 202226
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prodib på mässa

Prodib AB på Skydd 
2022

Här står vår säljare Micke 
Bengtsson och berättar om 
nyheter i sortimentet. 

Som vanligt hade vi många 
nyfikna besökare i vår monter 
där vi bland annat visade två 
typer av vår helt nya Unocode-
serie, F-600 och F-900. 
Beroende på modell så kan 
dessa maskiner helt automatiskt 
fräsa, märka och sortera 
nycklarna utan att operatören 
behöver göra något utom att 
fylla på magasinet. 

Ett stort tack till alla som besökte 
vår monter!

Prodibteamet

Micke från Prodib omringad av besökare

Mats Johansson
Säljchef

mats.johansson@prodib.se

Gustav demonstrerar Protech Plus Benny tar emot besökare i montern Micke visar nyckelmaskiner

Glada besökare i Prodib montern Benny i samspråk med besökare Mattias visar nya RW5 för en besökare

Security Tech Germany

På vår hemsida, www.prodib.se kan du se bilderna från Skyddsmässan



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 AB BOX 34, 631 02 ESKILSTUNA  www.prodib.se tel. 016-16 80 00, mail: prodib@prodib.se
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Service på plats roadtrip - Danmark
Service av en Silcamaskin är viktigt och något som många av 

våra kunder är duktiga på att göra regelbundet. För de av våra 
Protech-kunder som har tecknat serviceavtal på sin maskin 
så åker en av våra servicetekniker ut till dem i förutbestämda 
intervaller och servar maskinen. 

Detta var det hög tid för I mitten av oktober när det hade 
det blivit dags att ta sig över sundet och besöka två av våra 
danska kunder i Köpenhamns utkanter med varsin Protech; 
G.S. Låseservice och Danzafe. G.S Låseservice har haft sin 
Protech sedan 2016, så detta var det sjätte besöket vi gjorde 
hos dem. Danzafe i sin tur köpte sin maskin så sent som förra 
året, så detta var första servicebesöket för deras del. Båda två 
är mycket nöjda med sin maskin och ser våra återkommande 
besök som ett välkommet inslag. 

Regelbunden service av era nyckelmaskiner är alltid viktigt. 
När vi servar dem här i verkstaden hos oss, eller som i det 
här fallet på plats hos er, så går vi alltid igenom maskinen 
noggrant utifrån ett serviceschema framtaget för respektive 
maskin. Utifrån detta så kontrollerar vi bland annat en mängd 
vitala delar där slitage kan uppstå och vi rengör noggrant och 
smörjer upp där det behövs. 

Med en regelbunden service av era maskiner så ser vi på så 
vis till att öka på driftsäkerheten på maskinen och minimera 
era risker för eventuella problem eller i värsta fall ovälkomna 
driftstopp.

G.S Låseservice fick ta emot service på plats för 6:e gången sedan 2016Ett första besök för service på plats blev det hos DanZafe

Fredrik Söder
Servicetekniker

fredrik.soder@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 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 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



 -TORKRUMSKÅPA- -TORKRUMSKÅPA-
Monteras över befintlig cylinder, och kan sedan 
låsas med tvättstugecylindern.  Hindrar effektivt 
stölder av tvätt. Tillverkade i rostfritt stål.

Levereras styckvis

Art.nr:
2030-0 För Osby och Miele
Hålmått: 23,5 x 18 mm

Art.nr:
2031-0 För Wascator
Hålmått: 19,5 x 18 mm

Art.nr:
2032 För hänglås
Hålmått: 6,5 mm

Art:
2032

Art:
2030-0

Art:
2031-0
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VÄSTERVIKS LÅSHUS AB

Vår säljare för syd distriktet, Jan Fröjdman, har varit hos 
Fredrik och Anders på Låshuset i Västervik och hjälpt till att 
ordna butikens väggar. 

Genom att plocka om och organisera har man frigjort mer 
yta och gjort butiken mer inbjudande för kunderna som 
snabbt och enkelt nu hittar det dom behöver. 

Fredrik & Anders framför den "nya" väggen

Abusväggen innan omplock och 
påfyllnad Det färdiga resultatet - överskådligt

Ett sortiment med ABUS, KEVRON, KEY-BAK och LOCKPRO fick 
också komplettera övriga sortimentet hos grabbarna.

Vi tackar för förtoendet och hoppas 
ni blir nöjda!

Jan Fröjdman
Säljare Syd

jan.frojdman@prodib.se



Kvalitets Key-Bak från USA med kevlarlina och karbinhake för upp 
till ca 15 st nycklar.

Levereras styckvis i blisterpack.

Artikelnr:

0488-0803

Kvalitet från USA

Karbinhake med nyckelring, hålls samman av ett starkt 
nylonband. Kan lätt fastas i bälteshällor, handväskor, 
ryggsäckar eller liknande. 

Levereras styckvis i blisterförpackning, eller i hel kartong 
om 12 st.

Artikelnr:
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SÖDERTÖRNS LÅS AB 
NYNÄSHAMN

Ännu en butik har fått hjälp av vår 
säljare Janne med att organisera 
bland butiksprodukterna på väggen. 
Denna gång var det Södertörns Lås i 
Nynäshamn. Även ett större sortiment av 
konsumetförpackade LOCKPRO artiklar, 
ABUS, KEVRON och KEY-BAK fick plats på 
väggen som nu är lätt att överskåda, både 
för kunder och personal!

Vi tackar för förtroendet och hoppas ni blev 
nöjda med 
resultatet!

Jossan kommer lätt att hitta bland alla produkterna på "nya" väggen

Jan Fröjdman
Säljare Syd

jan.frojdman@prodib.se



32 Keyway news #3 maj 201134 Keyway news #3 maj 2011

Se mer : 
www.prodib.se 
www.silca.biz

VI JOBBAR FRAMÅT MED VÅRA 
PRODUKTER OCH SERVICE.

PRODIB ABPRODIB 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



Se mer : 
www.prodib.se 
www.silca.biz

VI JOBBAR FRAMÅT MED VÅRA 
PRODUKTER OCH SERVICE.

PRODIB ABPRODIB AB - MOTORVÄRMARÄMNEN -

BT2 BT2R BT5R GEA 4 LF12 SEL1LF23R

VO12

OBS! Bilder ej i skala 1:1

WAS14R

ASS181 SS10

HD1RHD1

CN1

HN1

BH4 YH21R

HY7RHY7

HY5RHY5

HY6

- SNÖSKOTERÄMNEN -

- SNÖSKOTERÄMNEN -

ACTIVE  HY5, HY5R, BH4
ARTICAT  CY12R, CY14,  
  HD1, HD1R, YH14,  
  YH14R, YH23R 
 
LYNX  HY5R, CN1
OCKELBO HY5, HY5R, HY6, 
HY7, HY7R
POLARIS  CY12, CY12R,  
  CY13R, CY14R
SKI-DOO, mfl CN1
YAMAHA VIKING YH21R
Piratlås mfl HN1

FRT4R

CY14RCY14

CY13R

CY12RCY12

YH14 YH14R YH23 YH23R

prodib uppmärksammar

- ULTRALITE 
- Lätta
- Starka
- Allergivänliga
- Finns i 10 färger
- Säljs styckvis

Art.nr: VK4103-4820

 - ASS52R ULTRALITE & NYCKELBRICKA - - ASS52R ULTRALITE & NYCKELBRICKA -

Art.nr: VK4103-F4920 Art.nr: VK4103-F4620

Art.nr: ASS52RSKY

Art.nr: ASS52RBLUE



ID5 - Standard
Brick storlek 56x30mm
Skrivyta 37x21mm
Ring storlek 19mm

Kevron Key Tags - Guide 

ID30 - Big
Brick storlek 74x38mm
Skrivyta 50x31mm
Ring storlek 25mm

Alla brickor levereras i många olika färger och förpackningsstorlekar. Välj mellan blandade färger eller enfärgat, 
i ask eller ”godisburk” eller i blisterförpackning. Du hittar alla alternativ i vår webbshop, www.prodib.se

ID35 - Extra Big
Brick storlek 118x54mm
Skrivyta 87x46mm
Ring storlek 25mm

ID10 - Jumbo
Brick storlek 95x56mm
Skrivyta 70x45mm
Ring storlek 25mm

ID34 - Exlusiv Hotel
Brick storlek 107x61mm
Skrivyta 91x56mm
Ring storlek 30mm

ID36 - Premier Hotel
Brick storlek 93x47mm
Skrivyta 82x41mm
Ring storlek 25mm

ID4 - Bagage
Brick storlek 200x52mm
Skrivyta 73x47mm
Ring storlek

ID33 - Pet
Brick storlek 39x27mm
Skrivyta 37x19mm
Ring storlek
Vattentålig insida



prodib service tipsar

Kort.nr

dp 2880

Triton 3822

Neptun 345

Twin 345

d12/d13 1200 & 1300 2854

d12 * 1200 Sidkod 3046

Industri 8450/10450 588

DPI/EPS Spetsplaning 1877

DPI/EPS Gamla kortet 666

ICS * 3134

3KS/3KS+ * 1419

Akura 44 * 5166

DCS 355

DCN 419

DMS 419

RS8 Back V216 2990

Alfa, GEGE, Alfa Flex 420

Alfa ANS, ANS Flex 674

Pextra/Pextra + 3706

KABA 14 1760

KABA 14 S 852

Titan/Combi/Aura 1610

experT * 1607

experT plus * 3670

DE-JONG DJ - SE 355

* Dessa kort är låsta och kräver godkännande från respektive låstillverkare för åtkomst

Mårten Lindberg
Servicechef

marten.lindberg@prodib.se
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Nyckelmarkeringar för att färgmärka Nyckelmarkeringar för att färgmärka 
EVVA EPS nycklar. EVVA EPS nycklar. 

Finns i 7 olika färger, Orange, Grön, Svart, Lila, Finns i 7 olika färger, Orange, Grön, Svart, Lila, 
Ljusblå, Gul och Röd och säljs i 100-pack, mixa-Ljusblå, Gul och Röd och säljs i 100-pack, mixa-
de eller enfärgade.de eller enfärgade.

Nyckelkappe EVVANyckelkappe EVVA

36 Keyway news #3 november 2022
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UPPDATERING AV NYCKELMASKIN

Får du detta felmeddelande när du ska skicka över jobb från Silca Key 
Programs till din nyckelmaskin?
Detta beror på att Silca Key Programs och maskinen har olika 
programversioner och maskinen behöver uppdateras

Detta löser du genom att först gå in på maskinlistan i Silca Key Programs:

Välj sedan maskin genom att dubbelklicka eller markera raden för aktuell 
maskin och klicka på ”Modifiera”.

Välj ”Uppdatera mjukvara”

Fortsättning på nästa sida



Magnetisk spiral
HPC-MAG2

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

Keyway news #3 november 2022 37

1. Klicka på ”(5) TEST AV KOMMUNIKATION”
2. Den Maskin Data Version som finns i maskinen 
syns nu och knappen ”(6) UPPDATERA MASKINEN" 
tänds upp.
3. Klicka på ”(6) UPPDATERA MASKINEN”.

prodib service tipsar

1.

2.

3.Har du en Triax Quattro eller Triax Pro så ersätts ”(6) UPPDATERA 
MASKINEN” med ”Förbered USB PEN”.
Klicka på den knappen så får du upp instruktioner i skärmen att 
följa för att slutföra uppdateringen av maskinen.

På övriga maskiner klickar du på ”(6) UPPDATERA MASKINEN”. En varning om att nycklar i 
kö kommer att raderas kommer upp. Klicka ”Ja”.

Uppdateringen startas och en ny ruta med blå staplar kommer upp. 
Rutorna i fältet nere till höger bockas i allteftersom de blir färdiga. När 
rutan med de blå staplarna försvinner och alla rutor är bockade så är upp-
dateringen klar och du kan klicka på ”Avsluta”.

Nu har maskinen och Silca Key Programs samma programversion och du 
kan återigen skicka över jobb till maskinen.

Mårten Lindberg
Servicechef

marten.lindberg@prodib.se



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

Prodib NYA ÄMNENNYHET!

VI13 MTK15R IE26P HON85MP HON87MP HON89MP HON88RMP

HIT1R KOL1R KOM2 VLV1 KLE7X MXU2EU24



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, allt i en stadig väska.

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

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

Prodib NYA ÄMNEN NYHET!

PHF9R HU106T

OLT45AU11
KIA8RS8

NSN14P30
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Protechleverans till Danmark

Det är mycket som ska klaffa för att få in en närmare 2m hög 
och 600kg tung nyckelmaskin! Leveransen av Protech Plus till 
Låsekompagniet i Danmark gick via fraktbolag från Sverige, 
för att senare installeras på plats av en servicetekniker från 
Prodib. En utbildning är också inplanerad vid installationen. 

Vi tackar Anders Mathiasen för bilderna, och ser fram emot 
bilder från insallationen längre fram!

En tillfällig ramp fick byggas för att hjälpa den dyrbara lasten in i butikenEn Protech på väg in Trångt i dörrhålet

 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.

PROTECH

40 Keyway news #3 november 2022
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prodib service tipsar

Ändra material mellan stål/mässing på 
Idea

För att ändra material mellan Stål och Mässing på 
Idea så trycker du in ”Shift” och ”?” samtidigt när du 
är vid menyn där du kan välja ”Start” för att fräsa 
nyckeln. 

Detta gäller enbart när du slår in delningen direkt 
på maskinen. Jobbar du från Silca Key Programs så 
ändrar du det inne på 
kortet i fältet för ”Materi-
al” innan du skickar över 
jobbet till maskinen

ITALIENSK PRECISIONITALIENSK PRECISION
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.

Nyfiken på mer?
Kontakta oss för 
mer information

prodib@prodib.se
016-16 80 00

eller kontakta din Prodibsäljare

Mårten Lindberg
Servicechef

marten.lindberg@prodib.se



Förnicklade och guldfärgade nyckelringar lin-
dade i fjäderstål. Levereras i ask om 50/100 st.

Art.nr:
ST-RING12 12 mm  100-pack
ST-RING14 14 mm  100-pack
ST-RING16 16 mm  100-pack
ST-RING20 20 mm  100-pack
ST-RING25 25 mm  100-pack
ST-RING25G 25 mm  100-pack
ST-RING30 30 mm  100-pack
ST-RING30G 30 mm  100-pack
ST-RING35 35 mm  100-pack
ST-RING38 38 mm  100-pack
ST-RING50 50 mm  50-pack

Nyckelringar
i metall i olika storlekar

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

ART NR: GBM3634

Ett litet bordsställ med 6 krokar som passar även 
den minsta butiken för att exponera till exempel 
nyckelbrickor. 
Levereras med en 
tålig toppskylt i 
hårdplast, men 
utan produkter.

 

Material MetallMaterial Metall
Färg  GråFärg  Grå
Bredd  150 mmBredd  150 mm
Tjocklek 110 mmTjocklek 110 mm
Höjd  332 mmHöjd  332 mm

Silver 7 SEVENSEVEN  
BUTIKSTÄLL

Stället säljs tomt,

utan produkter



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

30 mm hänglås i rostfritt, anpassade för marin- och annan utomhusmiljö. 

Levereras i blisterförpackning om 2 st lås i likalåsning, 3 nycklar ingår.

Hitta fler BEMA lås på www.prodib.se

RF-030RF-030
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Skicka ditt svar till Prodib, 
Box 34, 631 02 Eskilstuna 

eller mail prodib@prodib.se

Företag:    Stad:

Ditt 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!

KEYWAY KORSORD KEYWAY KORSORD 3-20223-2022
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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.

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

Prodib Sverige & Norge - Vi finns här för DIG!

ROBUST, UNIVERSELL OCH PÅLITLIG
Brett sortiment från ABUS

Security Tech Germany

Fler AGA produkter 
hittar du på www.prodib.se

TREKANTS
NYCKEL

AGA Trekantsnyckel 
finns i 4 storlekar 
6, 7, 8 & 10 mm
Säljs styckvis.

FYRKANTS
NYCKEL

AGA Fyrkantsnyckel 
finns i 4 storlekar 
6, 7, 8 & 10 mm

Säljs styckvis.

AGA
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prodib Öppet Hus 

PRODIBS ÖPPET HUS 2022, 25 & 26 September

Så var det äntligen dags för Prodibs Öppet Hus! Efter två långa års uppehåll 
slog vi åter upp dörrarna för våra kunder och leverantörer! 
Många var ni som kom och hjälpte oss fira HELA 40 ÅR SOM PRODIB!!! 
Kurserna var välbesökta och uppskattade, detsamma som Benino´s bar 
där det bjöds på en enorm parmesanost på närmare 8(!) kg, parmaskinka, 
lasagne, öl, vin, prosecco och tårta och kaffe förstås! 
Ingen ska gå hungrig härifrån!

Vi tackar er alla som hjälpte oss att göra Öppet Hus möjligt, och hoppas vi 
ses snart igen!

Tack även till fotograf Mats Boussard 
som hjälpte oss att dokumentera 
helgen med fina bilder!

Fler bilder från vårt Öppet Hus hittar 
du på vår hemsida, www.prodib.se/
event

Glada miner på Öppet Hus!En vinst på lotteriet minsann! Ännu en vinst delas ut till en besökare! Det fyndades på Torget

Abus representant berättar om lås Jonas på serviceavdelningen ska hålla kurs Nåt för min butik, månne? En besökare får information om lås



prodib Öppet Hus

Fler glada miner på Öppet Hus! Micke håller kurs om konsten att hitta nycklar

Tipspromenaden lockade många! Mattias myser med tjejerna! Säljare Jan tar hand om kunderna Förväntansfull besökare!

Torget lockade många besökare som ville vara med och fynda! Välbesökt bland montrarna

Återkommande besökare på Öppet Hus! Kerim, Prodib AS pratar med Per, Prodib AB Säljare Gustav demar en maskin Lås-Arne ville inte missa Öppet Hus!



prodib Historia om nycklar - del 1

Från romerska 
bronsringar till 
anancerade 
bilnycklar
Än en gång vill vi berätta den 
spännande historian om våra 
oumbärliga nycklar

Från och med detta nummer av Keyway 
News bjuder vi på historielektion om 
nycklar! Följ med och läs Raine Borgs 
artikelserie om nyckelns historia.

Definition Av Nyckel
Vi hanterar dagligen en eller flera nycklar, 
till bostaden, väskan, garage, bilen, 
arbetsplatsen, datorn m fl. Det gör vi 
vanligen utan att reflektera över hur 
komplicerad och sammansatt en nyckel 
egentligen är. Men vad är en nyckel och 
hur kan man definiera den? 

Enligt Norstedts svenska ordbok är 
en nyckel ”ett litet metallredskap som 
är noga anpassat för att öppna eller 
stänga ett visst lås, vanligen med en 
karaktäristisk form lämpad för den 
normala vridningsrörelsen”. 

Svenska Akademins ordbok, band 16, 
tryckt i Lund 1942 anser att en nyckel 
är ”redskap av metall för öppnande och 
stängande av lås, bestående av en efter 

låskonstruktionen särskilt anpassad 
del och ett vanligen rundat (ofta mer 
eller mindre ringformigt) handtag, ofta 
förbundet med nyckelaxet genom en 
ihålig eller massiv del, nyckelskaft”.

Vår svenska Nationalencyklopedi är 
väldigt kortfattad, ”Mekanisk del till lås 
bestående av grepp och blad”.

Blad betyder i det här sammanhanget ax. 

Min Definition Av En Nyckel
Nyckeln är ett instrument som är 
programmerad eller kodad genom att 
axets form är anpassad till låsets inrikten 
och spärrar. 

Nyckeln utgör en komplicerad 

kombination av teknik, mekanik, form 
och val av material för huvuduppgiften 
att förflytta en låsregel till öppet eller 
stängt läge, vanligen genom vridning. 
D v s överföra vridkraften från axet till 
låshusets regel. 

Nyckeln formades för ett bestämt lås 
vid en bestämd historisk epok som 
samtidigt avgjorde dess stil. 

Nyckel som begrepp kan även uppfattas 
symboliskt. 

Om Ordet Nyckel Eller Nyckelns 
Morfologi 
Ordet nyckel uppträder i en hel rad 
olika sammanhang, som inte direkt har 
med den tekniska företeelsen lås och 
nyckel att göra. Ordet används som 
exempel om nyckelbarn, nyckelben, 
nyckelställning, nyckelroman, 
nyckelfigur, Himmelrikets nycklar, 
nyckelmakt eller nyckelpiga. 

Varifrån Kommer Ordet Nyckel?
Det finns redan i en fornsvensk form 
lukia som bildats av instrumentalsuffixet 
il av ett germanskt ord lukan, besläktat 
med lucka, lock. Även verbet lycka har 
samma ursprung. 

Lukan förändrades till lykil eller nykil och 
senare ti1l nyckel. 

Avain, det finska ordet för nyckel, 
engelskans key och ryskans kljuc samt 
det tyska Schlüssel tillhör andra 
språkgrupper.

NYCKELNS HISTORIA



1150
Borrmall

Borrmall för modullås med skjutbar stolpe. 
För sym/osym, samt med märkhål för täckskyltar. 
Stolpe ingår. 

1603
Borrmall

Borrmall för innedörrslås när du ska byta från 
ett enkelt innedörrslås till ett med cylinder och 

trycke. Stolpe ingår. Fler verktyg från HUVAB hittar du 
i PRODIBS webbshop: 

www.prodib.se

Verktyg för låsproffs
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prodib Historia om nycklar - del 1

Nyckel För Tanken
En nyckel är symbol för alla krafter 
som öppnar och stänger, binder och 
löser. Den står också för befrielse och 
ibland för motsatsen. En nyckel är alltid 
kopplad till företeelsen att låsa eller 
låsa upp.

Stadens nycklar till stadens portar 
var symboler för invånarnas 
självbestämmanderätt. Om staden 
tvingades kapitulera för en belägrande 
armé markerades detta genom att 
stadens nycklar överlämnades till 
segraren. 

På Pradomuseet i Madrid finns en fyra 
meter lång målning utförd av Diego 
Velázquez 1634-35, Bredas kapitulation 
(1625). Målningen skildrar Bredas 
holländska guvernör Justin de Nassau i 
det ögonblick han ödmjukt överlämnar 
stadens nyckel till den spanske 
generalen Ambosio de Spinola. 
Broderad på Bayeuxtapeten finns en 
scen från mitten av 1000-talet, där 
hertigen Conan, instängd i staden 
Dinas borg, uppgivet erbjuder 
stadens nycklar till de belägrande 
Normandernas anförare, hertig Vilhelm 
Erövraren. För säkerhets skull håller 
Conan nycklarna hängande i den 
slipade spetsen av lansen. Vilhelm 
verkar acceptera kapitulationen genom 
att fånga upp dem på sin lans. 

Många städer har ansett sig vara 
"nyckelstäder" och markerat detta 
med en eller ett par nycklar i sina 
stadsvapen. Ett exempel på en sådan 
nyckelstad är Gibraltar, nyckeln till 
Medelhavet som i sitt stadsvapen visar 
en fästning med tre torn och en nyckel. 

En annan maktsymbol är Erik XIV:s 
Riksnyckel som ingår i de svenska 
riksregalierna. 

En eller två nycklar är ju även St 
Petrus, himlaportens väktares, attribut. 
Hans efterföljare på den Heliga 
stolen, påven, har sedan 1200-talet 
två korslagda nycklar i sitt vapen. 
Av den anledningen kallas också 
soldaterna i hans schweiziska garde för 

”nyckelsoldater”.

Under 1700- och 1800-talen markerade 
en kammarherrenyckel den höga 
position en kammarherre hade i ett 
kungligt hov eller hos adeln.

...forts. i nästa nummer!

Källa: Raine Borg
www.lashistoria.se

Scen ur Bayeuxtapeten
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prodib Öppet Hus Tipspromenad

Prodib har ett eget butiks-
sortiment, vad heter det?

1   Lock Bro 
X  Pro Lock 
2   Lock Pro

1 2
Vad heter de ultralätta 
färgade ämnen du kan köpa 
av Prodib?

1   Ultralite
X   Ultralätt 
2   Ultralight

Vad är tumlare för 
djur?

1   En fågel som finns i södra 
Europa 
X   Ett stort fiskdjur som finns i 
havet i Sverige 
2    Ett kattdjur som lever på 
savannen 

3 4
Vad heter den 

senaste Unocode serien 
från Silca?

1   A serien
X   U serien 
2   F serien

5
När kom den första 
iphonen?

1   2001
X   2005
2   2007

6
Vilket land förbjöd 
serien Kalle Anka för 
att han inte hade några 
byxor på sig?

1   Finland
X   Norge
2   Sverige

7
Hur många ben har en 

spindel?

1   8 st

X   2 st

2   alldeles för många!

8
Från vilket land kommer 
KEVRON KEYTAGS?

1   Australien
X   Albanien
2   Algeriet

9
Vilken blomma är det på 
bilden?

1   Ros
X   Pelargon
2   Azalea

Hos oss kan du köpa nyckel-
ringar med EMOJI motiv. 
Hur många olika motiv 
har vi?

1   ca 30 st
X   ca 40 st
2   ca 50 st

10 11 Prodib ger ut en 
egen tidning 3-4 
gånger per år, vad 
heter den?

1   Prodib News
X   Silca News
2   Keyway News

12
Vad betyder ”PÅVE” på 
latin?

1   Helighet
X   Pappa
2   Frälsare

Vad heter ABUS serie med 
nyckelförvaring?

1   Keybox
X   Keygarage
2   Keystore

13 Vem, förutom Benny 
har jobbat längst på 
Prodib?

1    Mats Johansson
X    Fredrik Stenström
2    Per Borgqvist

14 15
Vad heter Souber Tools 
representant hos oss idag?

1    Pete
X    Paul
2    Puck

16
Prodibs stora showbus 
hade ett annat ”yrke” 
innan 
Prodib, vad?

1   Skolbuss
X   Campingbuss
2   Biblioteksbuss 

17
Vilket år hade Steven 
Spielbergs film Jurassic 
Park premiär?

1   1993
X   1995
2   1998

När skapades Facebook?

1    2008

X    2004

2    2000

18

19
För att din nyckelma-
skin ska åka säkert, 
har Prodib tagit fram 
en transportbox. 
Vad heter den?

1   Bluebox
X   Safebox
2   Blackbox

20
Vilket år vann ABBA eurovi-
sion Song Contest med låten 
Waterloo?

1    1984
X    1978
2    1974

21
Hur många nycklar i 
minuten präglar maskinen 
med kund logo?

1   60 st
X   45 st
2   30 st

Hur många år har Prodib 
funnits?

1    30 år
X    40 år
2    50 år

22 23
Vilket hav täcker 1/3 av 
jordens yta och är där-
med det största havet på 
jorden?

1   Stilla havet
X   Atlanten
2   Indiska oceanen

24
Vilken maskin är det på 
bilden?

1     Lector
X    Optika
2    ETA

Silca har en egen serie 
med hänglås, vad heter 
dom?

1    Stam
X    Steam
2    Stem

25 26 Vem i svenska 
kungafamiljen är 
född 1979?

1    Madeileine
X    Carl-Philip
2    Viktoria

PRODIBS ÖPPET HUS 2022,  24 & 25 September

Under Öppet Hus hade vi en mycket uppskattad tipspromenad. Här kan du se de rätta svaren. Ingen hade alla rätt, däremot var 
det 4 st som hade 25 rätt. Så genom att gissa närmast på utslagsfrågan gick vinsten till KIM NILSSON, AB HPB i SÖLVESBORG, 
vinsten kommer i brevlådan!
 
Vi gratulerar så mycket, och tackar för att så många tog sig tid att svara på frågorna.

UTSLAGSFRÅGAN: 
224 st

Kim Nilsson AB HPB   228 st 
Rita Larsen Askim Låsservice AS 217 st 
Glenn Eilertsen Askim Låsservice AS 192 st 
Espen Haugan Låssmed E. Haugan 168 st
  

NYCKELBRICKA



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

- DET ÄR KLIMATKOMPENSERING PÅ RIKTIGT- DET ÄR KLIMATKOMPENSERING PÅ RIKTIGT

ID35AC30BAS MOTEL

Stor och kraftig nyckelbricka i plast med 21 mm stålring. 
Kan skrivas på båda sidor och öppnas utan  att tas av från 
nyckelringen. 
Levereras i ask om 30 st brickor i osorterade färger.

Brick storlek 120 x 54 mm

Skrivyta 86 x 47 mm
Antal 30 st
Färg Osorterade

NYCKELBRICKA
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MED EGEN LOGOTYPE

Nyckelsignal d12 200-pack
Ring eller kappa, för att färgmärka nycklar. Stor variant, passar bland annat till ASSA d12, 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. Båda sorterna levereras i säljande ask att ställa på disken.

27.200.50
Kappe

15/45.200.50
Ring

ART NR: STAND4 

Smart exponering av dina nyckeltillbehör såsom 
nyckelbrickor och nyckelsignaler. Passar perfekt 
för 6 st Kevronaskar eller 4 st multiboxar nyckel-
signaler. Passar på disken utan att ta för stor plats. 
Säljs styckvis inkl. toppskylt.

BUTIKSTÄLLSilver 7 SEVENSEVEN  

Material Metall
Färg Grå
Längd 470 mm
Bredd 210 mm
Höjd 630 mm

Stället säljs tomt,

utan produkter
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 prodib personal

Servicechefen får svara på 
lite frågor om sig själv

PR
ODIB PROFILEN

Mårten Lindberg
Mårten Lindberg

Hur länge har du arbetet på Prodib?
Sedan 2001

Vad har du för arbetsuppgifter?
Servicechef

Vad gjorde du innan du började på Prodib?   
Jag jobbade som stationschef på en Shellstation i 
Eskilstuna

Vad är det bästa med Prodib?
De varierade arbetsuppgifterna samt en trygg och 
stabil arbetsplats

Vad tycker du är mest intressant på jobbet just 
nu? 
Silcas helautomatiska nyckelmaskin Protech Plus

Vart bor du?
2 mil utanför Eskilstuna mot Arboga, i en villa

Familj?
En sambo och 2 "barn" på 20 och 25 år

När du tittar på TV, vad ser du helst då?
Dokumentärer och bilprogram

Vad lyssnar du på för musik?
Hårdrock! Som Accept, AC/DC och Udo

Vilken film såg du senast?
Solance med Anthony Hopkins
 

Vad har du för favoritprodukt?
Ultralite serien av ämnen

Vad gör du helst på fritiden? 
Mekar med min hobbybil, en Plymouth Cuda från 
1971 

Det här viste ni inte om mig:
Innan jag köpte den bilen jag har nu, så körde jag 
Dragracing med en Camaro från 1969.

Bästa tid på 402m:
9.57 sekunder
228 km/h
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prodib uppmärksammar 

Så här tycker man på Botkyrka lås om den nya BURR 
borren för att borra upp cylindrar:

Emil på Botkyrka Lås ringer och vill beställa nya fräsbor-
ren B0350AS
Han var otroligt nöjd över borren som fräste genom 
cylindern på 1 minut!
Helt klart den bästa borren dom kört med och rekomme-
derar den varmt!

Ännu en nöjd kund, Orsa Lås Jonas Karlbom har också 
testat borren ock skickade oss denna bild med texten:
Provade, funka!!!

Ett måste för låssmeden! Souber tools specialborr för uppborrning av 
cylindrar, finns i ett flertal olika storlekar och modeller.

Kit med 8 st fräsborrar, 3 st B0350AS (fräsborr 3 x 50 mm för cylinder), 2 st 
B0360AS (fräsborr 3 x 60 mm för cylinder), 2 st B0350P (fräsborr 3 x 50 mm för stål, 
mässing, aluminium) och 1 st B0360FB (fräsborr 3 x 60 mm flat) allt i ett praktiskt 
fodral. 

Måste användas med Dremel. 
Garanti kan ej lämnas på skärande verktyg.

Art.nr: MK-BURR

Vill du också köpa en Burr borr och prova, gör det direkt!

Vi lovar att du blir lika nöjd som Botkyrka Lås & Orsa Lås!



 prodib personal

Vår nya lagerkvinna ska få 
svara på lite frågor 

PR
ODIB PROFILEN

Fredrica Von Celsing
Fredrica Von Celsing

Hur länge har du arbetet på Prodib?
Sedan juni 2022

Vad har du för arbetsuppgifter?
Plockar och packar ordrar, coinar nycklar dvs tillverkar 
nycklar med kundlogotype på, lägger lås och fräser 
nycklar

Vad gjorde du innan du började på Prodib?   
Studerade och hade extrajobb på Exacta, 
återförsäljare av bastu, samt tog studenten

Vad är det bästa med Prodib?
Fantastisk gemenskap där teamkänslan är hög! Alla 
hjälper varandra och alla är lika mycket värda

Vad tycker du är mest intressant på jobbet just 
nu? 
Att få utvecklas! Jag har nyss fått lära mig lägga lås 
och coina - göra nycklar med logotype

Vart bor du?
Jag bor på en hästgård i Gillberga, utanför Eskilstuna

Familj?
Mamma, pappa, lillasyster och pojkvän samt 7 st 
hästar, 2 hundar och 4 katter

När du tittar på TV, vad ser du helst då?
Jag tittar på mycket sport, men även Viaplay´s olika 
serier t.ex Morden i Sandhamn

Vad lyssnar du på för musik?
Jag lyssnar på det mesta, men mest hiphop och rap

Vilken film såg du senast?
Gåsmamman
 
Vad har du för favoritprodukt?
ETA - gravyrmaskinen är min favorit! Det är så häftigt 
att man kan bestämma precis hur det ska se ut och 
föreviga sitt verk på en skylt eller bricka eller nyckel 
med för den delen!

Vad gör du helst på fritiden? 
Umgås med familjen och alla djuren

Det här viste ni inte om mig:
Att jag tagit Lag SM Guld inom hästhoppning samt 
kommit 5:a inviduellt!
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prodibas

www.prodib.no
Nøkler  Maskiner  Hengelås  Låsprodukter

UNOCODE F900 UNOCODE F800

Samme løsning som Samme løsning som 
sin storebror F900, sin storebror F900, 
men uten kamera men uten kamera 
for identifikasjon av for identifikasjon av 
nøkkel og delning.nøkkel og delning.
Automatisk stengning Automatisk stengning 
og åpning av bakk og åpning av bakk 
og frontkåpe, 10” og frontkåpe, 10” 
touchskjerm, magasin, sorteringsstasjon og merkestasjon med touchskjerm, magasin, sorteringsstasjon og merkestasjon med 
dobbeltsidig gravering på greppet.dobbeltsidig gravering på greppet.

La oss få presentere Silcas Unocode F-serie!La oss få presentere Silcas Unocode F-serie!
Den eksklusive Unocode F900 er en alt-i-ett løsning Den eksklusive Unocode F900 er en alt-i-ett løsning 
når det gjelder å kode og kopiere nøkler med stil. når det gjelder å kode og kopiere nøkler med stil. 

Superraskt kamera for avlesning av delning ved kopiering samt kvalitetskontroll. Superraskt kamera for avlesning av delning ved kopiering samt kvalitetskontroll. 
Automatisk stengning og åpning av bakk og frontkåpe, 10” touchskjerm, magasin, Automatisk stengning og åpning av bakk og frontkåpe, 10” touchskjerm, magasin, 
sorteringsstasjon og merkestasjon med dobbeltsidig gravering på greppet.sorteringsstasjon og merkestasjon med dobbeltsidig gravering på greppet.

UNOCODE F600
På Unocode F600 finner du automatisk På Unocode F600 finner du automatisk 
fresing på kode og kopi, gravering på fresing på kode og kopi, gravering på 
begge sider av greppet.begge sider av greppet.
Superraskt kamera for avlesning av Superraskt kamera for avlesning av 
delning ved kopiering samt kvali-delning ved kopiering samt kvali-
tetskontroll.tetskontroll.
Automatisk stengning og åpning av Automatisk stengning og åpning av 
frontkåpe, 10” touchskjerm.frontkåpe, 10” touchskjerm.

UNOCODE F400
Automatisk fresing på kode og kopi. Automatisk fresing på kode og kopi. 
Superraskt kamera for avlesning av Superraskt kamera for avlesning av 
delning ved kopiering samt kvali-delning ved kopiering samt kvali-
tetskontroll.tetskontroll.
Automatisk stengning og åpning av Automatisk stengning og åpning av 
frontkåpe, 10” touchskjerm.frontkåpe, 10” touchskjerm.

När kunden undrar

om du kan göra det lite ”billigare”



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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prodibasDørhåndvrkeren

Dørhåndvrkeren, Rolf, har trykt til og kjøpt Bravo W-max D12, 
brukt RW4+Pbox og Demo Matrix Evo!

Vi ønsker lykke til!

Många nya nyckelmaskiner hos Dørhåndverkeren

Certego Gjøvik

Silcas Unocode serie F fortsätter att göra 
succe runt om i Norge! Denna gång har 
en F600 levererats och installerats hos 
Certego i GjØvik.

Vi vet att ni kommer bli mycket nöjda 
över valet av nyckelmaskin, och önskar 
all lycka till!

Dørhåndvrkeren

På vår hemsida, www.prodib.no 
hittar du alla våra begagnade nyckelmaskiner

Da har Certego Gjøvik endelig fått ny maskin de og! 



prodibas

Låsesmeden Larvik

När det var dags för en uppgradering av en krånglande Lector, gick valet 
till en ny Optika för Espen, Låsesmeden Larvik. Optika är ett mycket bra 
verktyg för att ta reda på vilken nyckel kunden har och snabbt kunna få 
fram ämnet med hjälp av Silca programmet! 

Gratulerer med et 
godt valg fra oss på 
Prodib!

Nu kan Espen leta nycklar igen

Norlock kjøper Unocode F600

Norlock i Kristiansand er spesialist på å levere 
komplette løsninger og spesialdører.

Nå var tiden inne til å effektivisere på systemav-

Terje og Morten

delingen, og valget falt på nye Unocode F600, som både sliper nøkler og 
graverer systemnummer.

Vi gratulerer med et godt valg fra oss på Prodib!



MARKNADSFÖR DIG MED MARKNADSFÖR DIG MED 
ÄMNEN MED DIN LOGOÄMNEN MED DIN LOGOprodibas
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Låshuset Sikkerhetssenter 
kjøper Unocode F800

 
Låshuset Sikkerhetssenter er en av Nor-
ges eldste låsesmedfirmaer, og holder til 
i Oslo sentrum.

På deres systemavdeling produseres det 
mye nøkler og sylindre av Jan Erik og 
Kyrre.
Nå var tiden inne for å bytte ut deres 
Unocode 399 med magasin.

Valget falt på nye Unocode F800.

Vi gratulerer!
 

Jan Erik og Kyrre, samt Philip fra Prodib

Lås & Sikring kjøper Unocode F800

En varsam kram till den efterlängtade nyckelmaskinen!

Ännu en F800 har blivit levererad och installerad i Norge! 
Turen gick denna gång till Lås & Sikring i Elverum.

Vi vet att ni kommer bli mycket nöjda över valet av nyckelmaskin, 
och önskar all lycka till!

Gratulerer med et godt valg fra oss på Prodib!



MARKNADSFÖR DIG MED MARKNADSFÖR DIG MED 
ÄMNEN MED DIN LOGOÄMNEN MED DIN LOGO

- Hur går det till?- Hur går det till?
* Din logo Du skickar in din logotype till oss, och vi gör ett 
förslag som vi skickar till dig, via mail.

* Du godkänner Du godkänner förslaget och vi kontaktar 
Silca som börjar producera verktyget, verktygskostnaden ingår i 
priset.

* Du väntar tills verktyget kommer hem till oss. Vi tillverkar 
cylinderämnen med din logo på Prodib AB i Eskilstuna Sverige, vilket 
ger snabb leverans. Tillhållare, artkeys och ultraliteämnen tillverkas 
i Italien och tar lite längre tid att producera.

- Vad kan jag beställa?- Vad kan jag beställa?
* TRIOVING, TR1, TR2, TR3, TR4, TR5 & TR8
* Öppnare

Tillverkas på Prodib, minsta antal = 250 st/sort (första gången 1000 st)

* TRIOVING ULTRALITE

Tillverkas i Italien, minsta antal = 1000 st
1000 st x 1 färg, 500 st x 2 färger, 250 st x 4 färger

* FAS 309 metall
* FAS 309 med plast
* FAS 309 Ultralite
* Eget önskemål?

Tillverkas i Italien, minsta antal = 1000 st
1000 st x 1 färg, 500 st x 2 färger, 250 st x 4 färger
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Rekord Pro d-12

Halvautomatisk nyckelmaskin i proff-
sklassen för cylinder och bilämnen. 
Levereras med specialback för d-12, 
samt standardsida A och B.
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D12 ARTKEYS
45 olika motiv finns att välja mellan, du hittar alla i vår 
webshop under:
- Ämnen med bild 
- Färgade ämnen med motiv
 - D12

Köp till ett ställ!
Köp till ett ställ!

Säljs endast till NORSKA kunderSäljs endast till NORSKA kunder 63

prodibas
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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

  prodibas



AVS:
Prodib AB
Box 34
631 02 Eskilstuna B Sverige

Porto betalt
PORT PAYÈ

- men det visste du väl redan...- men det visste du väl redan...

Adressetikett

SILCA informerar 

Maskiner & reservdelar

Silca strävar efter att hålla reservdelar till 
alla sina maskiner, 10 år efter att vi sålt 
den sista av en specifik modell.

Från 1/3 2023 kommer reservdelar att 
vara slut eller väldigt begränsat till 
följande äldre modeller av Silca maski-
ner.

Har du en äldre maskin och behöver du 
byta eller ha någon del i reserv så beställ 
omg.

Vinnare väljerVinnare väljer


