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I detta nummer finner du nya snygga
bygellås från ABUS och ett godkänt
ROSTFRITT lås från BEMA.
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Mattias berättar också om hur man kan
jobba med FLIP KEYS.
ABLOY från både Sverige och Finland
har besökt oss och Silcas nya chef
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besök / inspektion.
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Hej !
Här kommer Keyway igen!

Vi presenterar också 2 nya
medarbetare på Säljavdelningen som
snart är ”flygfärdiga”
Sist men inte minst så berättar vi och
visar bilder från en ROADSHOW vi
gjorde på 60 olika platser i Norge med
våra Norska kollegor.

Här kommer KEYWAY nr 117.
ANSVARIG UTGIVARE
Benny Hansson
Prodib AB

I det här numret presenterar vi
ytterligare några nöja maskinkunder
som fått leverans.

TRYCK
Strands Grafiska
Lindesberg

I vår kundundersökning NKI som vi
genomförde för ett tag sedan fick vi
en del kritik och förbättringsförslag.
En punkt som kom ofta, var kritik mot
vår E-handel och sökfunktionerna.

KEYWAY NEWS SVERIGE
Prodib AB
016 - 16 80 00
prodib@prodib.se
KEYWAY NEWS NORGE
TrioVing
233 73 000

www.prodib.se

Vi har nu jobbat i ett antal månader
med en ny E-handel som introduceras
inom kort så om du är en av dom som
gett oss kritik , här kommer inom kort
beviset på att vi lyssnar på dig.
Vi har en lista av förbättringspunkter
från vår undersökning som vi betar av
punkt för punkt, så det kommer mer
förbättringar.
Mattias, vår TRANSPONDER MAN
har hållit kurser och utbildningar
och också börjat skriva reportage i
tidningen , i detta nummer är det ett
antal nyttiga informationer.
Assas nya system TRITON och NEPTUN,
EVVAs nya system, KABAs nya system
och sist men inte minst GE-GEs nya
system är vi klara med i våra maskiner
och service avdelningen har gjort en
”kort lista” som du kan kopiera av.
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Det var 3 bussar som var över i en
vecka och vi reste totalt 700 mil på 6
dagar

Trevlig läsning, så ses vi och hörs vi
snart igen
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prodibkundköp
UNOCODE 399 TILL
BORÅS LÅSSERVICE
När det var dags för Borås Låsservice att
stärka sin maskinpark föll valet på en
begagnad Unocode 399 med d12-back.
Vill du fynda begagnade maskiner i
toppskick? Du hittar våra begagnade
maskiner på www.prodib.se.

ice.

rt Borås Låsserv
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Patrik och Ro

GRUNDA KÖPER TRIAX
QUATTRO OCH SOC
Grunda AB i Ulricehamn köpte en Triax Quattro
och Silca OEM Client för att köra ASSA dp och
d12. När man köper en Triax Quattro får man en
maskin med stor färgskärm, förbättrad design,
snabbare tillverkning av nycklar och en mängd
nya funktioner gentemot föregångaren.

Thomas & Jörg

en på Grunda
AB

ÖRESUNDS LÅS KÖPER OPTIKA OCH TRIAX QUATTRO
Nu spar Öresunds Lås tid genom sitt köp av en ny Optika. Att leta nycklar har
aldrig varit enklare. Och med en uppgraderad Triax, nämligen Triax Quattro, med
en mängd nya funktioner, bl.a. stor färgskärm, förbättrad design och snabbare
tillverkning och gravering av nycklar så har Öresunds Lås köpt en maskin i absolut
världklass. Vi på Prodib gratulerar till två stycken kanonmaskiner.

Jonas & Daniel

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

prodibkundköp
SÖDRA VÄGENS LÅS KÖPER
UNOCODE 399EVO
Uppföljaren till kanske världens populäraste
maskin Unocode 399 har landat hos Södra
Vägens Lås i Göteborg. Unocode 399EVO har
en tydlig display, patenterade friktionsbackar
och en suverän kavlitét. Dessutom sker
läsning och fräsning samtidigt vilket gör
den mycket snabb. Grattis till ett maskinval
i världsklass.

Södra Vägens

maskinpark.

Ett snyggt led

med Silcamas

kiner.

NYCKELKOPIA SPAR TID MED
EN NY OPTIKA
Nu är det dags att ta bort alla kataloger
och göra plats för en maskin som
letar fram dina nycklar på bara nån
minut. Gör som Nyckelkopia i Åkers
Styckebruk. Köp en Optika. Du kommer
spara massor med tid som du kan lägga
på annat än att leta nycklar. För du vet
ju hur det är. TID ÄR PENGAR. Grattis
önskar vi på Prodib.

OPTIKA LIGHT

En av årets nyheter, Optika Light! Den enda maskinen
på marknaden som identifierar cylindernycklar, kassaskåpsnycklar, laserskurna nycklar och nycklar av Kaba-typ
helt stand alone, ingen PC behövs.
För mer info gå in på www.prodib.se
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RED REKORD d-12
Halvautomatisk nyckelmaskin som
fräser cylinder och bilämnen, utrustad med fyrsidiga backar, ergonomisk
design och dessutom säkerhetsspärr på
vaggan. Levereras med specialback för
d-12.

Vanliga Slitdelar:

Art. nr: D700875ZR
Fräs 80 x 5 x 16 mm

Art. nr: D701267ZB
Stålkrats Ø 80 mm

För mer information om maskinen och priser, gå in
på www.prodib.se eller ring på 016-16 80 00
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Art. nr: D701840ZB
Krats Kolfiber Ø 80 mm

Security Tech Germany

TVAC18000

Trådlöst övervakningsset med 2 kameror
•

Innehåller 2 st kameror för inne eller utomhus montering,
samt en inspelare

•

Kan kompletteras med ytterligare 2 st kameror

•

Installeras enkelt via gratis app, Apple eller Andoid

•

Integrerad, professionell rörelsesensor, PIR-sensor med larmfunktion

•

Inspelningarna kan sparas på microSD-kort (max 32 GB)
eller på en extern hårddisk (upp till 2 TB) via USB-port

•

8 GB microSD-kort medföljer

• TVAC18010

Trådlös extra kamera till setet

ABUS - Den goda känslan av säkerhet

Keyway news #3 maj 2012



Kvalitéts key-bak från USA med
rostfri kjedja. Har ett kraftigt clips
för bältet. Levereras styckvis i blisterpack.
Längd 600mm
Diameter 52mm

Art nr. 5

Kvalitéts key-bak från USA med
kevlarlina och karbinhake för upp
till ca 15 st nycklar. Levereras
styckvis i blisterpack.
Längd 1200mm
Diameter 52mm

Art nr. 488B-HDK

Kvalitéts key-bak från USA med kevlarwire.
Spinnerfunktion samt har en låsning som hindrar wiren att
åka ut vid användning av många nycklar.
Kraftigt clipsfäste. Levereras styckvis i blisterpack.
Fler modeller och
storlekar hittar du i
Prodibs webbshop
www.prodib.se

Art nr. S48

AIR4

Kombinerad med en cool design,
den allra senaste tekniken och
tre olika varianter, tillåter Air4 dig att
kopiera de flesta fjärrkontrollerna på
marknaden.
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För mer info gå in på www.prodib.se

w

Lägg din order via vår

webshop!

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Unikt inlogg, nu sparas all adressdata.
Lättare att beställa.
Ni kan se er orderhistorik.
Ni kan se era fakturor, både betalda och obetalda.
Ni kan själva ta hem fakturakopior.
Bättre och tydligare bilder på produkterna.
Mer information om produkterna.
Mer lättnavigerad.
Ett stort sortiment med ämnen med bild.
Mycket lättare att beställa reservdelar och fräsar till din maskin, även äldre
maskiner och andra märken än Silca.

Gör din beställning via vår webshop

www.prodib.se
Keyway news #2 juni 2015



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

80 mm
120 mm
45 mm

ABUS - Den goda känslan av säkerhet

Wood Working Tools

C.I FALL

SWEDEN - SINCE 1894

INSTALLATIONSBORR
Specialborr för installation
av elledningar och kablar i
dörrar av trä, spånskivor eller
stål. Komplett sats.

Art nr: 909.00

10
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Fler verktyg från C.I FALL hittar du i PRODIBS webbshop:
www.prodib.se

Security Tech Germany

Fräsar till nyckelmaskiner

Art.nr:
D705933NI
Yttermått: 60.4 mm
Tjocklek: 5.25 mm
Hålmått: 9.52 mm

Kvalitetsverktyg från England

Art.nr: SHIM STOCK
Dyrkshims i förpackning om 24 st.

Art.nr: SHIMHOLDER
Hållare till shims.
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I detta nummer av Keyway News är det vår säljare
Jan Fröjdman som utsätts för frågor.
Arbetsuppgift på Prodib?
Säljare på distrikt norr.

tidigare och bor sedan drygt ett år bägge
två i egna lägenheter.

Hur länge har du jobbat på Prodib?
Sedan 16:e mars 2015

Sport?

Vad är det bästa med Prodib?
Arbetskamraterna, gemenskapen samt att
det är ordning och reda på allt.
Vad tycker du är mest intressant på
jobbet just nu?
Att få lära känna alla mina blivande kunder
och att lära sig allt om våra produkter.

Bor?

I egen villa i Hallstahammar.

Familj?

Min fru Agneta och tre barn varav den yngsta
Sofie som är 15 år är ”mitt eget”. Lina 22 år
samt Fredrik 20 år är min frus barn sedan

12
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Den sport jag själv utövar är promenader
om det räknas som sport. I min ungdom
spelade jag innebandy och har tidigare
år spelat golf på hobbynivå men tagit ett
”break” med golfen sedan ett par år, men
får se om lusten faller på med att börja
med golfen igen.

TV?

Jag tittar gärna på internationell
toppfotboll typ Champions league och
andra topp matcher i de europeiska
fotbollsligorna. Gillar även På spåret som
jag har följt genom åren.

Musik?

Inom musik är jag en allätare och lyssnar
egentligen på allt utom Jazz.

Vilken film såg du senast?

Har inte varit på bio på flera år men tittar
ibland på film hemma och den film jag såg
senast var Micke & Veronica.

Favoritprodukt?

Min favoritprodukt hittills är Key-Bak
sortimentet som jag tycker är bra
produkter till en stor målgrupp, men det
kanske ändrar sig när jag satt mig in i hela
sortimentet.

Vad gör du helst på fritiden?

Umgås med familj och vänner. Vintertid
spelar vår dotter innebandy så där är
jag engagerad i samband med deras
hemmamatcher som sekretariat ansvarig
och som skjutsande förälder till deras
bortamatcher.

Security Tech Germany

Kombinationslås

145/20C

Finns i färgerna
Blå, grön, röd, lila, gul, orange

145/30C

Finns i färgerna
Blå, grön, röd, lila, gul, orange

145/40C

Finns i färgerna
Blå, grön, röd, lila, gul, orange
ABUS - Den goda Känslan av Säkerhet

Keyway
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prodibtransponder
Transpondernycklar
– var redo för kunden
Den stora fördelen med att
klona transpondernycklar är
att det går fort och att det ger
bra förtjänst för en relativt
liten arbetsinsats.
Att identifiera kundens nyckel
och konstatera vilket ämne
som ska användas tar inte mer
än en minut med hjälp av Silca
Transponder Program.
Snabbt och enkelt
Standardförfarandet vid kopiering av transpondern går också
mycket fort, vid ID46 tar det en
aning längre tid, men fortfarande talar vi om några få minuter.
Jag får ofta frågor om vad man
bör ha i lager, vilka ämnen man
ska ha hemma på tavlan, eller
om man ska beställa ämnen när
de efterfrågas av kund. Prodib
levererar ju som regel mycket
fort.
Ha ämnet hemma
Om man funderar lite kring
denna affärsidé, så kommer
man ganska snabbt fram till en
bra och rimlig arbetslinje. Med
tanke på hur fort det går att
tillverka den nya nyckeln så ska
man absolut inte förstöra den

14
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snabba och fina kundservicen
genom att be kunden komma
tillbaka en annan dag för att
man måste beställa hem ämnesbladet som ofta bara kostar 65
kr att beställa. Dessutom kanske
kunden av olika anledningar
inte kommer tillbaka, och då
missade man affären helt och
hållet.
Så därför kommer här ett par
enkla tips på hur man kan göra
sig redo för de flesta scenarion.
Väl rustad – för en liten peng
Ungefär hälften av bilnycklarna vi kan göra idag utgår
från transponderämnen ur
Silcas MH-serie. Multi Head,
som MH står för, innebär att
det räcker med att ha ett fåtal
transpondrar av typen MH-90,
eller GTI med MH-TA hemma

i lager. De olika nyckelbladen
som man monterar MH-90 eller
GTI med kostar bara 65 kr, så
man kan ta hem t ex ”Topp-10”
eller Topp-15”, d v s ett av varje
av de 10 mest sålda bladen, och
lagerkostnaden blir inte mer än
650 kr.
Med de 10 eller 15 vanligaste
bladen på nyckeltavlan är chansen stor att kundens nya nyckel
blir gjord omedelbart. Det betyder att redan den första sålda
nyckeln i princip bekostar hela
lagret av MH-nyckelblad.
• Den omedelbara vinsten
för dig är en snabb och enkel
förtjänst, och för kunden snabb
och bra service.
• På längre sikt bidrar det även
till att kundkretsen lär sig vart

prodibtransponder
man ska vända sig för att snabbt
och smidigt att få fram en ny
nyckel till bilen, och att det är
ett bra alternativ till att gå till
bilfirmorna både prismässigt
och tidsmässigt. Just att vara
snabb är en jättefin service när
det gäller bilnycklar.
Attrahera med alternativ
För inte så länge sen så var en
eftermarknadsbilnyckel mest ett
nyckelblad med ett grepp som
rymmer transpondern. Kanske
kan man säga att bilnycklarna
designmässigt var lite tråkiga,
eller att marknaden ännu inte
upptäckt vad man kan hitta på
för att höja produktens attraktionsvärde. Den tiden är förbi!
Idag kan vi, förutom standardnycklar, erbjuda nyckelämnen
särskilt designade att likna originalnyckeln: Look-A-Like, en serie
nya nyckelämnen från Silca. I
många fall kan det vara både
praktiskt och snyggt att kunna
erbjuda en ny SILCA-nyckel som
är näst intill identisk med kundens originalnyckel.

l: CFHP-TA
Flip-key, artike

Men inte nog med det, i och
med att MH-90 idag finns som
en liten glastransponder GTI, så
kan man enkelt montera den i
vad som helst, t ex en Silca Flip
Key. Det är fortfarande samma
transponder, med samma typ av
skurna blad, fast i en snygg hållare med flip-funktion, dvs man
kan fälla in bladet. Kostnaden
för en komplett Flipkey är inte
mycket större än för en standard
MH-nyckel.

ler två T5 transpondrar i lager är
man för en rätt så liten kostnad
ännu bättre rustad för kundens
behov.

Slutsats: Ha gärna en Flipkey
hemma att visa upp som ett
alternativ, valmöjligheten i sig
är attraktiv för kunden.
Bra att tänka på: Transponder T5
Av de transpondernycklar som
inte görs med GTI så innehåller
många den vanliga transpondern T5. Eftersom MH-seriens
blå transponderhållare även
gjorts för plasttranspondrar, så
passar ju även en T5 i plast in i
ett MH-ämne, och så klart även i
ett Flip Key-ämne. Så med en el-

Artikel: MH-T
A

Mattias Widén

Transponder
mattias.widen@prodib.se
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Eta fräsar

M19150C025
ETA fräs 0.25 mm

M19150C025/150
ETA fräs 0.25 mm LÅNG

M19150C050
ETA fräs 0.50 mm

M19150C050/150
ETA fräs 0.50 mm LÅNG

M19150C10
ETA fräs 1.00 mm

M19150C10/150
ETA fräs 1.00 mm LÅNG

M19150C050/150
ETA fräs 0.50 mm LÅNG

M19150C10
ETA fräs 1.00 mm

M19150C10/150
ETA fräs 1.00 mm LÅNG

Gravera - vad du vill!

Nyfiken på mer?

Nycklar, hänglås, ovalcylindrar,
runda cylindrar, europacylindrar,
plastbrickor, skyltar.
Ja möjligheterna är många som
synes!

På vår hemsida, www.prodib.se,
finns en mycket informativ film
som visar ETA i sitt arbete med alla
olika backar. Missa inte den!

Keywaynews
2012
Keyway
news#3
#3maj
maj2011
2011

Prodib AB - återförsäljare av Italienska Cielle

GLASSKIVELÅS

AGA 150

AGA 150 LL

AGA 155

AGA 155 LL
•

•

•

•

•

•

•

•

AGA 151

•

•

AGA 156

•

•

•

•
GLASSKIVELÅS

•

•

AGA 158

AGA 160

GLASSKIVELÅS

•

•

AGA 158-6

AGA 260

Fler AGA
produkter
hittar du på
www.prodib.se
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Först igen….
Nu finns lösningen för er som har Silca maskiner att
fräsa de nya nycklarna ifrån ASSA, Triton & Neptun.

För er som har tillverkat kompletta ASSA dp nycklar tidigare behövs:
En ny programvara, SOC (Silca OEM Client) för DP/Neptun & Triton.
En ny fräs
W 324
Det är samma back som för dp.
Uppdatering på Silca Key Program för Unocode och Triax/Quattro för att korten till de nya
nycklarna skall finnas i programmet.
För er som endast vill fräsa toppdelningen på dessa nycklar:
Nu finns de nya korten för Triton & Neptun i Silca Key Programs.
Givetvis finns även möjligheten att överföra Dat. filerna ifrån ASM till Silca Key Program om man
vill fräsa toppkoden och märka nycklarna.
ASSA Neptun			
ASSA Triton			

Ssn: 4532				
Ssn: 4530				

Kort: 345
Kort: 3822

För er som inte tillverkat DP tidigare kontakta er säljare för mer information om tillverkningen
av dessa nycklar.

Har ni redan beställt så bara lugn, då kommer det automatiskt till er så fort vi
har fått hem programvaran.

18
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Unocode
Triton
Neptun
dp
d12
d12
d12 *
Twin
Twin MAX
Industri
Industri gammal
Industri väldigt gammal

DCS
DCN
RS-8
IX6 *

Toppkoden
Toppkoden
Toppkoden
1200
1300
1200 Sidkod

8450/10450
12 djup
16 djup

Back V216
Profil 241

DPI/EPS
DPI/EPS
ICS *
3KS/3KS+ *

Spetsplaning

Alfa, GEGE, även ALFA Flex
ALFA ANS, ALFA ANS FLEX
Pextra/Pextra +
DE-JONG
DE-JONG
KABA 14
KABA 14 S
KABA TITAN/TITAN COMBI
KABA ExperT *
KABA ExperT *
KABA ExperT pluS *

DJ
SE

Kort

Sn

3822
345
2880
2854
2854

4530
4532
3931
3928
4062

345
345
588
350
577

2299
2156
2839
1343
2066

Kort

Sn

355
419
2990

3837
3838
4004

Kort

Sn

666
1877

3414
3385

Kort

Sn

420
674
3706
355
355

2131
2638
4430
4052
4263

EU koder

QC/Triax
Kort

Sn

3046

1166

Kort

Sn

3204

1253

Kort

Sn

3134
1419

1216
256

Kort

Sn

1760
852
1610
1607
1607
3670

61
15
60
569
1542
1425

* Dessa kort är låsta och för att få tillgång till dessa måste ni få ett godkännande ifrån respektive låstillverkare.
Leveransadress
Prodib AB
Montörgatan 16
632 29 Eskilstuna

Postadress
Prodib AB
Box 34
631 02 Eskilstuna

Övrigt
Tel: 016 – 16 80 00
Fax: 016 – 14 55 90
E-post: prodib@prodib.se
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Kvalitétsverktyg från England
Borr Carbide 6 x 60mm. Souber tools fyrkantig
specialborr för härdat material. Spets av karbid.

Material: Stål (Härdat)
Längd: 60 mm
Diameter: 6 mm

Art.nr: D0660

20
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Hänglås
Art.nr
Bredd
Bygelhöjd
Bygeltjocklek

TC 20
20 mm
11 mm
3,2 mm

Art.nr
Bredd
Bygelhöjd
Bygeltjocklek

TC 25
25 mm
12 mm
4,5 mm

Art.nr
Bredd
Bygelhöjd
Bygeltjocklek

TC 38
38 mm
18,5 mm
6 mm

tri-circle lås 32 mm

tri-circle lås 20 mm
Art.nr
Bredd
Bygelhöjd
Bygeltjocklek

tri-circle lås 25 mm

TC 32
32 mm
17 mm
5,4 mm

tri-circle lås 38 mm
Fler TRI-CIRCLE lås hittar du på www prodib.se

Security Tech Germany

NEW!

Nya slanglås för cykel
Abus slanglås för ett standard skydd där låg risk för stöld föreligger. Modern design med ”soft tuch”
övérdrag som skyddar cykelns lack. Längd 65 cm, tjocklek 8 mm, 2 st nycklar per lås ingår. Levereras
styckvis eller om 6 st i en hel låda.
Artnr: 560/65-PI

Artnr: 560/65-YE

ABUS - Den goda känslan av säkerhet

Artnr: 560/65-BLA

STÄLL FÖR NYCKELTILLBEHÖR

12- kroks ställ
inkl. toppskylt

40- kroks ställ
inkl. toppskylt

24- kroks ställ
inkl. toppskylt

48- kroks ställ
inkl. toppskylt

(produkter ingår ej)

Snyggt, mycket säljande
Ordning & reda
Snygg toppskylt ingår
4 st olika storlekar
12, 24, 40 & 48 kroks
22
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SilverSEVEN

EGRET
MADE IN SHANGHAI. CHINA

Mässinghänglås med std bygel
Artnr

Storlek

161-20

20 mm

162-25

25 mm

164-40

40 mm

163-30

30 mm

165-50

50 mm

166-60

60 mm

167-75

75 mm

Mässinghänglås med lång bygel
Artnr

Storlek

164-40L 40 mm
MADE IN

163-30L 30 mm
165-50L 50 mm

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

EGRET
CHINA

ID30G50 NYCKELBRICKA
Neonfärgad stor och kraftig nyckelbricka i plast med 21 mm stålring.
Kan skrivas på båda sidor och öppnas utan att tas av från nyckel
ringen. Levereras i ask om 50 st enfärgade brickor.

Brick storlek

73 x 38mm

Skrivyta

50 x 30 mm

Antal

50 st

Färg

Neongrön

Vi har de ämnen du behöver!
- Prodib AB
Keyway news #3 maj 2011
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Artnr: HPC-NDPK
Dyrkset i snyggt läderfodral
med 16 delar.

Artnr: HPC-NDPK32

Dyrkverktyg

Dyrkset i snyggt läderfodral
med 32 delar.



Artnr: HPC-PIP 15

Artnr: HPC-PIP 13

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

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

Artnr: HPC-ES2000

Artnr: HPC-EZ 6

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

Innehåller 4 st utdragare.
Nålarna ligger löst i greppet.

Kvalitéts key-bak från USA med
rostfri kedja och brunt läderskydd
som skyddar kläderna. Levereras
styckvis i blisterpack.
Virens Längd: 600 mm
Diameter: 52 mm

Art nr. 9

Kvalitéts key-bak från USA med
kevlar lina och läderskydd som
skyddar kläderna. Även utrustad
med Hus-Key som tillåter ett stort
antal nycklar att bäras utan att
kedjan dras ut. Levereras styckvis
i blisterpack.
Virens Längd: 600 mm
Diameter: 52 mm

Art nr. 1BSC-FH

Kvalitéts key-bak från USA med
rostfri kedja och plastklämma. Har
självhäftande baksida för enkel
uppsättning. Levereras styckvis i
blisterpack.
Virens Längd: 600 mm
Diameter: 52 mm

Art nr. 7LSC

Kvalitéts key-bak från USA med
kevlarlina och läderskydd som
skyddar kläderna samt ”tystar”
nycklarna. Levereras styckvis i
blisterpack.
Virens Längd: 1200 mm
Diameter: 52 mm

Fler modeller och storlekar
hittar du i Prodibs webbshop
www.prodib.se
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visste du att...
… man kan hitta de flesta maskinmanualerna till Silcas maskiner i
Silcas program SKP?
Klicka på ”Hjälp” och välj ”Dokumentation”, sedan ser du listan över
manualerna som finns tillgängliga.
När man klickar på en maskin kommer en dokumentlista upp, välj
”Maskinmanual”, så får du fram den
eftersökta informationen i form av
ett PDF-dokument.
Detta är praktiskt av flera skäl:
• Manualen finns alltid till hands, du
behöver inte leta i lådorna efter den.
• Du spar tid eftersom du slipper
ringa till Prodibs support och fråga
om nåt som går fortare att hitta i
manualen själv.
• Manualerna i SKP uppdateras när
du uppdaterar ditt Silca Key Program, så det är alltid den senaste
utgåvan som finns där.

FRÄS TILL UNOCODE 399EVO

Artnr: D734910ZB
Bredd 60.4 mm
Tjocklek 5.25 mm

26
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Ge din Silcamaskin
en ny fräs.
Den förtjänar det.

visste du att...

Transponder T33
Nu är den här, Silcas nya transponder T33. Den nya transpondern är
en glastransponder i det lilla formatet, och många vet säkert redan att
det finns två standardstorlekar på
glastranspondrar.
Senast vi såg en ny transponder från
SILCA så var det den välkända GTItranspondern som verkligen mottagits
bra. Skillnaden mellan GTI och den nya
T33 är att GTI är en multitransponder
som kan användas istället för en rad
andra transpondrar (T3, T4, T7, T8, T13,
T14, T16, T17, T18, T19, T21, T22, T31
och T32) och den är gjord i det större
formatet.
T33 däremot täcks inte av GTI, den är
en egen sort, och den är visserligen
en glastransponder liksom GTIn, men

den är alltså tillverkad i det mindre
formatet, diameter 3mm och längd
endast 13mm. SILCAs nyaste transponder T33 används till ID 48-A och 48-K,
och detta möjliggör för oss att kopiera
transpondernycklar till ytterligare bilar
som vi förut inte kunnat nå. En annan
term som ibland används för ID 48-A
och 48-K är; ”ID 48 LIGHT”.
Bryter ny mark
De bilfabrikat som T33 täcker är
Chevrolet-Daewoo, Kia, Pontiac samt
några av Skoda-modellerna, och en
mer detaljerad lista över bilmodellerna
finner du här på sidan. Det är med stor
glädje vi nu presenterar denna trevliga
nyhet, för ID48 har länge legat högt
på önskelistan för alla oss som arbetar
med transpondernycklar. Vad vi nu ser
kan alltså vara ett första steg in på en
ny väg, där SILCA och PRODIB ligger i
framkant med den senaste tekniken.
Din RW4 Plus eller Fast Copy Plus är re-

dan klar att användas med T33, ingen
extra utrustning krävs och ID 48-A och
ID 48-K kräver inte att Snoop används.
Som vanligt är det alltid bra att uppdatera din RW4 Plus eller Fast Copy Plus
via ditt Silca Key Program, och detta
rekommenderar vi att du gör en gång
i kvartalet.
Finns T33 i fasta transpondernycklar?
-Nej, T33 har man istället valt att göra
mångsidig och utnyttja alla de smarta
lösningar som redan designats för
GTI. Det betyder att alla MH-blad med
MH-TA-greppet, Look-A-Like-serien,
och Flipkeys-serien passar för T33, så
att vi kan erbjuda ett brett utbud av
snygga lösningar till dina kunder. T33transpondern finns redan nu i lager
hos PRODIB.

Transponderc
hi

p T33

Mattias Widén

Transponder
mattias.widen@prodib.se
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Nya produkter

Nytt hänglås från Abus
Med dubbelförreglad bygel av rostfritt stål.
Helkapslat låshus och bygel som skyddar mot
smuts och vatten. Perfekt lås till släpvagnar,
2 nycklar/lås ingår.
Levereras styckvis.

Artikelnr: 70IB/50HB80

ABUS - Den goda känslan av säkerhet

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

Art nr. 0KB1-0A21

Fler modeller och storlekar
hittar du i Prodibs webbshop
www.prodib.se

RF-360
RF-360
Det enda rostfria låset på marknaden som är tillverkat HELT i
rostfritt stål! Extremt tåligt mot vatten, salt och korrosion.
Det optimala låset för marin- och annan utomhusmiljö, klass 3 .
Har 2 st dräneringshål för fukt.
28
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Nya produkter

NYCKELSIGNAL STOR!
Nyckelsignal för att färgmärka nycklar.
Stor variant, passar bland annat till ASSA D-12
och nycklar med stort grepp. Levereras i
sortimentask om 200 st i 8 st olika färger.

Artikelnr: 15/45.200.50

4-KANTIG NYCKELSIGNAL
Fyrkantig nyckelsignal för att färgmärka
nycklar. Passar bland annat till ASSA TWIN
COMBI och EVVA DPI. Kan användas både
liggande och ståendes för att passa fler
nyckelgrepp. Levereras i sortimentask om
200 st i 8 st olika färger.
Artikelnr: 16.200.50

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

ABUS - Den goda känslan av säkerhet

1/1

Unocode 399 EVO
Varför ska jag köpa en Unocode 399 Evo?
Om jag vore låssmed skulle
jag efterfråga följande:
• Driftsäker, vi har sålt över 600 st
Unocode.
• Maskinen är snabb och lättarbetad vid backbyten mm.
• Största databasen av koder och
kort, det du vill göra finns där.
• Tredje generationen av Unocode
(Den första kom 1988) Det,
förfinadmed den senaste tekniken
och därför finns inga
barnsjukdomar.
• Silca är snabba och har stora
resurser för maskin och mjukvara,
kommer det en ny nyckel så
kommer den snabbt till våra
maskiner.
• Är olyckan framme eller om ni valt
årsservice på maskinen så finns
det en fullutrustad serviceverkstad
med 5 tekniker till förfogande.
• Mycket tillbehör för alla typer av
nycklar. (Roterande back, magasin,
mm)
För mer information
om maskinen
priser, gå in
Silca
Unocode
399och
EVO
på www.prodib.se eller ring på 016-16 80 00
Cylindermaskin

30
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• Programvaran enkel att använda
och gör så ni kan jobba ihop med
Marker och Optika.
• Om ni vill ha uppdatering så finns
den i två versioner, via internet
eller skiva. Om ni har via skiva
kommer den alltid tre gånger per
år. Med internetversionen kan du
uppdatera när du vill. För 329 kr i
månaden håller du maskinen i trim
med alla programnyheter och har
alla senaste koder och nyckeluppgifter.
• Om du gillar touch är programmet
förberett för det och du behöver
bara köpa en touchskärm
(ca: 2 000kr)
• Våra maskiner drivs med en extern
dator för att ni lätt ska kunna
uppdatera om det behövs så inte
maskinen blir omodern efter
några år.

MVP Pro

FUNKTIONER

MVP Pro Nyckelprogrammeringssystem

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

- Täcker alla bilmärken
- Läser ECU-ID (Startspärr)
- Rensar nyckelminne
- Programmerar nya nycklar
- Programmerar Fjärrkontroller
- Identifierar ECU
- Läser felkoder
- Rensar felkoder
- Visar pågående data
- Komponentaktivering
- Mjukvaruuppdatering
- Nedladdningsbara Token
- Teknisk support
- USB PC gränssnitt
- Ökat minne
- Standard och testprogramvara
- Justerbar kontrast

Security Tech Germany

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

Artnr: 501/160-BLA

Artnr: 501/160-YE

Artnr: 501/160-WH

NEW!
Längd: 230mm

ABUS - Den goda känslan av säkerhet

Diameter: 13mm
Keyway news #3 maj 2011
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VARFÖR VÄLJA SILCA
FÖRST SOM SIST?
4 Fabriksdiplomerade tekniker till din
tjänst - Gör att du alltid kan prata
med någon som verkligen kan.

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

Stort komplett reservdelslager värt
miljoner - Gör att vi kan ta delar direkt
från hyllan och reparera en maskin
och inte behöver invänta delar från
Italien.

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

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

Vi har en 400 m² permanent Utställning
där du kan känna och se på allt vi säljer.
32
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Prodib håller utbildninga
- Betyder att du kan utbi
förkovra dig, Gratis.

ar och Kurser
ilda och

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

2-års
garanti

Silca maskiner har 2 års garanti
- Betyder extra trygghet.

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

En expert på transponder och
programmering av bilar.

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

Beprövade maskiner, mest sålda i Skandinavien,
under lång tid - Gör att du kan känna dig säker under
lång tid med ditt köp.
Keyway news #2 juni 2015
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PROTECH

PRIMA LASER

QUATTROCODE

UNOCODE 399
34

Keyway news #2 juni 2015

IDEA

TRIAX-e.cod TRIAX QUATTRO

399 EVO

FUTURA

ORIG

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

			

www.prodib.se
www.silca.biz

GINALEN
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Softshellväst
Modellen är något längre så den inte
åker upp när du böjer dig. Praktiskt
med flera fickor, sidofickan har en
dold D-ring för nycklar eller passerkort. 94% polyester och 6% spandex.
Färg svart med tryck på vänster sida.
Beställningsvara, leveranstid ca 1
vecka.
HERR:
DAM:

FV29, str S-XXXL
WV29, srl XS-XXL

Fleece Jacket
Ett mordernt lager-två-funktionsplagg som med sin unika strech i
fleecen gör den smidig och bekväm.
Förstärkta detaljer. Färg grå/svart
med tryck på vänster sida. Beställningsvara, leveranstid ca 1 vecka.

HERR:
DAM:

FJ46, str S-XXXL
WJ46, srl XS-XXL

Servicebyxa
En servicebyxa i 65% polyester
och 35% bomull. Plagget har
dolda knappar, perfekt om du
arbetar med känsliga saker och vill
undvika repor. Klarar industritvätt
i 85 grader. Färg svart med tryck
på vänster sida. Beställningsvara,
leveranstid ca 1 vecka.
HERR:

PF26, str C44-62,
C146-156,
D88-120

DAM:

WP26, srl C32-46

Keps Line svart/röd
Lågprofilkeps i borstad heavy
bomullstwill. Kepsen har tre
broderade dekorränder på skärmen
samt tryck till vänster på kepsen.
Kardborrespänne bak.
99-292

Hooded Cardigan
Har många fina detaljer som reglerbar
luva med kontrast färg på insidan, distinkta sömmar, modern passform och
dolda fickor med blixtlås. Som gjord
för att synas i! 60% polyester och 40%
bomull. Färg svart med tryck på vänster sida. Beställningsvara, leveranstid
ca 1 vecka.
HERR:
DAM:

HC06, stl XS-XXXL
WC06, stl XS-XXL

SVART:
RÖD:

Crew Cardigan
En lite mer dressad cardigan med
snyggta detaljer. En lite längre
bröstficka med blixtlås, herrvarianten har även en ficka på ärmen.
Skönt figursydd passform som
passar alla i teamet. Färg svart med
tryck på vänster sida. Beställningsvara, leveranstid ca 1 vecka.
HERR:
DAM:

99-200-S, str XS-XXXXL
99-200-R, str XS-XXXXL

Piké
En piké i exklusivare kraftigare bomull
med längre rygg och vita inslag på både
kragens in- och utsida samt på ärmarna,
tryck på vänster sida. Beställningsvara,
leveranstid ca 1 vecka.

SW02, stl XS-XXXL
SWW2, stl XS-XXL

Bälte & bältesspänne
Bälte i äkta skinn med texten ”LOCKSMITH”
instansat och ett handemaljerat bältersspänne i
metall i klara färger. Spänne och bälte säljs separat
och bältet kan beställas i önskad längd, leveranstid
ca 1 vecka.
3436

T-shirt
Unisex t-shirt i 100% bomull i en något
smalare modell. Finns i svart eller röd färg
med tryck på vänster sida. Beställningsvara, leveranstid ca 1 vecka.

Keyway news #2 juni 2015Spänne:

Bälte:

SVART HERR:
RÖD HERR:

P05-S, str S-XXXL
P05-R, str S-XXXL

SVART DAM:
RÖD DAM:

PSW5-S, str XS-XXXL
PSW5-R, str XS-XXXL

Kvalitetsverktyg från England

Art.nr: UMK/L

Multiverktyg lång. Har 3 st olika
fyrkantsnycklar, mätning för EURO
cylinder, snabböppnare/stängning av
EURO och OVAL cylinder,
tryckes dimensionsmätare/öppnare och
insexnyckel för t.ex dolda skruvar för
trycken

Art.nr: UMK/S

Multiverktyg kort. Har 3 st olika
fyrkantsnycklar, mätning för EURO
cylinder, snabböppnare/stängning av
EURO och OVAL cylinder och
flasköppnare.

SPEED

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

För mer info gå in på www.prodib.se

Keyway news #3 maj 2011
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Artkeys i ASS52R

Baksida

Framsida
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UNOCODE 199
Unocode 199 Basic är en datastyrd budget
nyckelfräsmaskin för cylinder, bil, mc och
båtnycklar som är utrustad med optisk läsare.
Maskinen är snabb och har en låg ljudnivå.
Med en PC och Silca key program ansluten
till maskinen får man tillgång till miljontals
koder. Vikt 43 kg.

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

38
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Heltäckande Butikslösning från PRODIB AB

Nyckelbricka i plast med stålring.
5 st / förpackning.
Art.nr:
PRO0227 - blandade färger
PRO0221 - röd
PRO0222 - blå
PRO0223 - gul
PRO0224 - grön
PRO0225 - svart
PRO0226 - orange

-Se hela sortimentet på
www.prodib.se39
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prodibtransponder

Flipkey - Enkel att montera
Kopiera eller programmera en
transpondernyckel till bil, varför
inte använda en Flipkey istället
för ett vanligt MH-ämne?
Silcas Flipkey erbjuder samma
fördelar som det vanliga MHämnet, plus några till.
Flipkey kan laddas med samma
urval av transpondertyper som
det vanliga MH-ämnet; stora
glastransponder (t ex GTI), lilla
glastranspondern samt plasttranspondern.
För bilägaren är Flipkey inte
bara en snygg nyckel, den är
även snällare mot insidan av en
ficka eftersom bladet är infällt
och alltså inte riskerar att repa
tyget.

1

5

2

6

3

7

4

8

Som en extra flirt med ögat levereras också nyckelämnet med
två olika färger på bakstycket;
rött eller svart.
Bredvid följer några bilder som
illustrerar hur enkelt det är att
montera både en GTI-transponder och en plasttransponder.

Mattias Widén
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Transponder
mattias.widen@prodib.se
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FUTURA
Med en portabel 10” touchskärm guidar
den dig steg för steg genom jobbet.
Den har en kompakt användarvänlig
utformning som passar perfekt för små
utrymmen. Fräser och dekodar laserskurna nycklar, borrade nycklar och
cylindernycklar. Med optisk läsare, LEDbelysning och Silcas fantastiska design
gör den jobbet.

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

1132
Brytjärn
Låsöppningsverktyg för att bryta bort
ovalcylindrar. Klassat som dyrkverktyg,
licens erfodras.

1150
Borrmall
Borrmall för smalprofillås typ ASSA
13787, 1361, 1362, 1385, 13585 samt
motorlåset 8087.
	

1320-0
Cylinderroddar stopp
Förhindrar att roddaren roterar när bara
en cylinder används på godkända låskistor.
	
42 Keyway news #2 juni 2015

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

Security Tech Germany

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

Klass 1

Klass 2

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

Art nr: 83/45S-2SB
Snowman

ABUS - The good feeling of security
Rostfritt tillbehör för dina nycklar, Secure-a-key håller nycklarna
säkert men ändå lättillgängligt.
Fästes lätt med bältes clip. Levereras styckvis i blisterförpackning,
eller i hel kartong om 12 st

Art nr. 0600-007

Annons Keybak
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.

Art nr. 0308-201

Fler modeller och storlekar
hittar du i Prodibs webbshop
www.prodib.se 43
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Nyckelband Sverige
Slitstarkt nyckelband med säkerhetsknäppe och en liten karbinhake på
30 mm. Levereras styckvis eller på
säljande karta om 12 st nyckelband.
Art.nr:
		
		
SVART

RF-360
RF-360

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

- Rostfritt hus
- Rostfri bygel
- Rostfria innerkomponenter
Godkänt klass 3
Lämplig för agressiv miljö
- Båtar
- Bryggor
- Grindar
44
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NEW!

12-MD8962E - Sverige BLÅ
12-MD8962D - Sverige GUL
12-MD8962C - Sverige

ABLOY FINLAND BESÖKER PRODIB
KIM ROLANDSEN och STIG KARLSSON kända profiler från Abloy Sverige
besökte under våren PRODIB tillsammans med 3 utvecklingsingengörer på
mjukvara från ABLOY Finland.

Det här är ett viktigt arbete /samarbete för dig som brukare av våra varor,
att veta att vi alltid ligger i framkant
och att vi räknas som en god
referenspunkt bland tillverkare.

Meningen med mötet var att gå
igenom framtida plattformar för
mjukvara till maskiner och till Silcas
utrustning i stort för att garantera
att dom framgent kommer att vara
komplatibla och erbjuda brukaren ett
effektivt arbetssätt.

ABLOY är ett intressant företag med en
liten hemmamarknad och export till
mer än 90 länder.

Det var ett långt och trevligt möte
där vi visade våra alternativ och också
diskuterade framtid.

Hos oss är dem kända för sina
utmärkta produkter och hög kvalitet.
Vi tror att mötet var intressant och
utvecklande för alla 3 parter.

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

Art nr: KB-15

Art nr: KB-40

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

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

Art nr: KB-20

Art nr: KB-50

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

Bredd: 230 mm
Höjd: 300 mm
Djup: 90 mm
Antal krokar: 50 st

JOMA - The result of experience and innovation

Kvalitéts key-bak från USA med
kedja och läderskydd som skyddar
kläderna. Även utrustad med HusKey som tillåter ett stort antal nycklar att bäras utan att kedjan dras
ut. Levereras styckvis i blisterpack.
Längd 600mm
Diameter 52mm

Art nr. 1BSC-FH

Kvalitéts key-bak från USA med
kevlarlina och nylonskydd som
skyddar kläderna samt ”tystar”
nycklarna. Levereras styckvis i
blisterpack.
Längd 900mm
Diameter 50mm

Art nr. 481BPN-SDK
Fler modeller och storlekar
hittar du i Prodibs webbshop
www.prodib.se

ID6RTL NYCKELBRICKSLIST
Praktisk list med kevronbrickor. Färdig att monteras, skruv
medföljer.

Brick storlek

260 x 60 mm

Skrivyta

37 x 20 mm

Antal

8 st

Färg

Sorterade

ID5AC150AS NYCKELBRICKA
Kraftig nyckelbricka i plast med 17 mm stålring Kan skrivas på
båda sidor och öppnas utan att tas av från nyckelringen.
Levereras i ”godisburk” i plast om 150 st brickor i sorterade färger.
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Brick storlek

55 x 30 mm

Skrivyta

37 x 20 mm

Antal

150 st

Färg

Sorterade

RED REKORD d-12
Halvautomatisk nyckelmaskin som
fräser cylinder och bilämnen, utrustad med fyrsidiga backar, ergonomisk
design och dessutom säkerhetsspärr på
vaggan. Levereras med specialback för
d-12.

Vanliga Slitdelar:

Art. nr: D700875ZR
Fräs 80 x 5 x 16 mm

Art. nr: D701267ZB
Stålkrats Ø 80 mm

Art. nr: D701840ZB
Krats Kolfiber Ø 80 mm

För mer information om maskinen och priser, gå in
på www.prodib.se eller ring på 016-16 80 00
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MVP Pro
MVP Pro Nyckelprogrammeringssystem
48

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

Ett måste för att göra
dagens och framtidens
bilnycklar

Keyway news #2 juni 2015

FUNKTIONER
- Täcker alla bilmärken
- Läser ECU-ID (Startspärr)
- Rensar nyckelminne
- Programmerar nya nycklar
- Programmerar Fjärrkontroller
- Identifierar ECU
- Läser felkoder
- Rensar felkoder
- Visar pågående data
- Komponentaktivering
- Mjukvaruuppdatering
- Nedladdningsbara Token
- Teknisk support
- USB PC gränssnitt
- Ökat minne
- Standard och testprogramvara
- Justerbar kontrast
- Program på Svenska

SILCAS CHEF BESÖKER PRODIB AB
PETRO BARTISELLI Silcas nya chef och
MARCO RADICI Silcas area manager
besökte PRODIB under våren.
Som ny chef för Silca reser PIETRO runt
till olika återförsäljare i världen för att
skaffa sig en bild av marknaden, i
besöket ingår även att kolla servicenivå , lagerhållning, kompetenser,
organisation och kundnöjdhet.
PRODIB fick toppbetyg i alla grenar
och räknas som en av dom bästa i
världen.
Det blev 2 intensiva dagar där allt
gicks igenom och bra för oss var att vi
just hade avslutat vår NKI Nöjd Kund
Index undersökning så vi med
statestik kunde visa vad mer än 500
kunder tycker i verkligheten , vi kunde
också diskutera dom förbättringspunkter som vi fann i undersökningen,
där ni kunder inte var fullt så nöjda.
En stor punkt i undersökningen som
ganska många var mindre nöjda med
var vår hemsida / E-handel och vi har
nu jobbat i 6 månader med en ny ,
som du kommer att se inom kort.

En fördel med att få ett besök från en
större leverantör som är mycket
frammåt och effektiv är att dom ger
oss ”större bilder” och ”målbilder” vart
vi behöver sträva.
Vi får också idéer från andra
marknader, kanske passar inte allt hos
oss rakt av , men man kan modifiera
lite så funkar det bra.

Vi har de ämnen du behöver!
- Prodib AB
Keyway news #2 juni 2015

49

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

ASS 52R-GV

ASS 52R-GW

ASS 52R-GX

ASS 52R-GY

ASS 52R-3320

ASS 52R-3420

ASS 52R-3520

ASS 52R-3620

ASS 52R-C05

ASS 52R-C06

ASS 52R-C07

ASS 52R-300

ASS 52R-096

ASS 52R-P02

ASS 52R-P01

ASS 52R-058

ASS 52R-294

ASS 52R-292

ASS 52R-194

ASS 52R-218

ASS 52R-219

ASS 52R-122

ASS 52R-361

ASS 52R-282

ASS 52R-123

ASS 52R-185

ASS 52R-318

ASS 52R-323

ASS 52R-335

ASS 52R-334

ASS 52R-F19

ASS 52R-3720

Perfekt till ARTKEYS
Art.nr: STÄLL 48
Snyggt och praktiskt trådställ i lackad
metall. Kan även hängas upp på väggen.
Levereras med bakstycke.
(Ämnen ingår ej.)
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ARTKEYS i profil HH, ASS 52R
Fler Artkeys hittar du på www.prodib.se

ASS 52R-319

ASS 52R-184

ASS 52R-329

ASS 52R-332

ASS 52R-330

ASS 52R-FK

ASS 52R-R01

ASS 52R-R02

ASS 52R-334

ASS 52R-333

ASS 52R-295

ASS 52R-427

ASS 52R-430

ASS 52R-431

ASS 52R-2420

ASS 52R-2520

ASS 52R-2020

ASS 52R-2120

ASS 52R-2220

ASS 52R-2320

ASS 52R-2920

ASS 52R-3020

ASS 52R-3120

ASS 52R-3220

ASS 52R-2620

ASS 52R-2820

ASS 52R-M01

ASS 52R-M02

ASS 52R-M03

ASS 52R-A10

ASS 52R-A11

ASS 52R-C11

Perfekt till ARTKEYS
Art.nr: STÄLL 32
Snyggt och praktiskt ställ i metall, komplett
med 32 krokar med plats för
maximalt 320 st ämnen.
(Ämnen ingår ej.)
Keyway news #2 juni 2015
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Eta gravyrmaskin
Eta från italienska Cielle är en gravyrmaskin i absoluta
proffsklassen. Eta har en rad olika backar för gravering
av nycklar, brickor, skyltar, cylindrar och mycket mycket
mer. Eta har dessutom ett tillhörande program på svenska
vilket gör den väldigt kraftfull och enkel att använda.

1

Back för Europacylindrar

2

Back för Ovalcylindrar/Runda cylindrar

3

Back för skyltar

6

5

4

Back för plastskyltar/brickor

Back för nycklar

Back för Hänglås

Gravera - vad du vill!

Program på svenska

Nyfiken på mer?

Nycklar, hänglås, ovalcylindrar,
runda cylindrar, europacylindrar,
plastbrickor, skyltar. Ja möjligheterna är många som synes!

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

På vår hemsida, www.prodib.se,
finns en mycket informativ film
som visar ETA i sitt arbete med alla
olika backar. Missa inte den!
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maj2011
2011

Prodib AB - återförsäljare av Italienska Cielle

Begagnat

Se mer maskiner på www.prodib.se

UNOCODE 199 d-12

SILCA OMNIA

REKORD 2000

Maskintyp:
Cylindermaskin

Maskintyp:
Tillhållarmaskin

Maskintyp:
Cylindermaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad och genomgången.
Kalibrerad.

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad och genomgången.
Kalibrerad.

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad och genomgången.
Kalibrerad.

Pris: På förfrågan

Pris: 39.500 ex.moms

Pris: 12.000 ex.moms

SILCA MATRIX SLX

ORION ECODRILL

UNOCODE CLASSIC

Maskintyp:
Toppfräsmaskin

Maskintyp:
Cylindermaskin

Maskintyp:
Cylindermaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad och genomgången.
Kalibrerad.

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad och genomgången.
Kalibrerad.

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad och genomgången.
Kalibrerad.

Pris: 35.000 ex.moms

Pris: 15.000 ex.moms

Pris: 23.000 ex.moms

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

Brick storlek

140 x 50 mm

Skrivyta

45 x 65 mm

Antal

30 st

Färg

Sorterade

Art.Nr: 2625
Längd: 65 mm
Bredd: 32 mm

Hasplås

Art.Nr: 2630
Längd: 80 mm
Bredd: 32 mm

Art.Nr: 2640
Längd: 105 mm
Bredd: 40 mm

Art.Nr: 2645
Längd: 120 mm
Bredd: 40 mm

Saturnus

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

FUTURA

Datastyrd nyckelfräsmaskin som styrs med det inbyggda
programmet vilket hanteras på den smidiga 10” touchskärmen.
Liten och smidig maskin som fräser och dekodar laserskurna
bilnycklar på kod, borrade nycklar på kod och cylindernycklar på
kod och kopia.
För mer info gå in på www.prodib.se

54

Keyway news #2 juni 2015

Security Tech Germany

Wire Cobra 10 m 10/1000
Plastad wire från Abus. Lämplig för t ex. Släpkärror, båtar och trädgårdsmöbler.

10/500

10/200

12/120

5m

2m

1,2 m

ABUS - Den goda Känslan av Säkerhet

ABUS - The good way of feeling security

Keyway
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#3 maj 2011
2011
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Unocode 399 Evo
Nyckelmaskin för proffsen!
Halvautomatisk nyckelmaskin
för cylinder och bilnycklar.
Med justerbar sökare, säkerhetsspärr på vaggan och vändbara
backar - bara några av Proffessionals fördelar.

Vanliga Slitdelar:

Art. nr: D705933ZB
Fräs U01W STD

Art. nr: D705933XX
Fräs för nickelfria ämnen

Silca Unocode 399 Evo
Cylindermaskin
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Art. nr: D736732ZB
Back d-12

gh
r
e
B
l
e
i
D an
Mitt
m
a
e
T
Säljare

I detta nummer av Keyway News är det vår säljare
Daniel Bergh som utsätts för frågor.
Arbetsuppgift på Prodib?
Säljare på mellan distriktet
Hur länge har du jobbat på Prodib?
Jag har jobbat på Prodib AB sedan 16 mars
Vad är det bästa med Prodib?
Det är ett härligt gäng som jobbar här
Vad tycker du är mest intressant på
jobbet just nu?
Eftersom jag är ny så är allt spännande
och intressant, men jag gillar att träffa nya
människor och ser fram emot att träffa mina
kunder.

Bor?

Jag bor i Kjula ca 10km utanför Eskilstuna

Familj?

Jag är gift sedan 20 år tillbaka och vi har en
dotter som är 12 år och en son som är 9 år
gamla.

Sport?

Ingen sport människa men gillar skidor
och att cykla MTB.

Vad gör du helst på fritiden?

På fritiden spelar jag mycket gitarr och
snickrar på huset.

TV?

Jag har ett mycket tråkigt svar men jag har
inget speciellt tv-program/tv-serier jag
följer.

Musik?

Stereon både hemma (när familjen inte är
hemma) och i bilen går ofta på högvolym.
Lyssnar på allt men just nu är det Dirty
Loops.

Favoritprodukt?

Nyckeln med Modo motiv är en klar favorit

Vilken film såg du senast?

De senaste filmerna är de tre
Hungergames filmerna och en massa
Harry Potter med barnen.
Keyway news #2 juni 2015
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MATRIX PRO

För mer information om maskinen och priser gå in
på www.prodib.se eller ring på 016-16 80 00
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Den nya Matrix Pro har som
standard tiltbara backar, vilket
innebär att du kan vinkla dem.
Standardbacken klarar många
referenser som tidigare
behövde en separat adapter,
som exempelvis HU 66.
Maskinen har en patenterad
LED-lampa som automatiskt
tänds när man börjar köra
maskinen. Utöver detta så finns
det ett flertal nya finesser, och
dessutom är designen på topp.

Security Tech Germany

• TVAC15000 3,5” set, monitor med trådlös kamera
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lättanvänd plug & play enhet
Logisk meny på Engelska
Kan hantera upp till 4 st kameraenheter
Inspelningsfunktion
Infraröd nattfunktion med 10 meters skärpdjup vid mörkerläge
Ljudavisering vid rörelsedetektering
TFT skärm med integrerade högtalare, klarar ca 3,5 tim trådlös
användning
Trådlös IR kamera med VGA upplösning, IP66 klassad, 2,4GHz
med ca 100 m räckvidd
4GB SD-kort medföljer samt TV A/V utgång & coaxialkablar

• TVAC15010

Trådlös extra kamera till 3,5” set

ABUS - Den goda känslan av säkerhet
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SILCA ROADSHOW I NORGE
13-17 APRIL 2015
Det var med stor entusiasm och
förväntan, tidigt på morgonen
den 12/4 som vi begav oss
mot grannlandet i väst.
På tur i Norge skulle det bli, för
att under fem dagar understödja våra norska kollegor.
och upp till Steinkjer och
ner till Kristiansund, Molde och
Ålesund med omnejd. Gustav
reste till Vestlandet och runt
Bergen, Haugsund och Stavanger med kranskommuner. Daniel
höll kompakt till runt Oslos alla
väderstreck med många besök.
Syftet var att under veckan göra
ett 70tal maskindemonstrationer och utbildningar på plats
hos den norska Låssmeden.
Med det ville vi visa hur vi
arbetar i Sverige med våra
bussar och samtidigt få ett
gemensamt kunskapsutbyte.
Flera av de norska Låssmederna
hade vi träffat tidigare i
samband med vårt årliga öppna
hus. Ännu mer spännande
skulle de nu bli att träffa alla på
sin hemmaplan.
Jag reste norrut, runt Trondheim
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Norge är fantastiskt vackert
land! Höga berg och djupa
dalar.
Det är inte så ofta vi åker i
undervattenstunnlar, över fjäll,
genom milslånga tunnlar som
liknar gruvor eller tar bilfärja
för att komma till den svenska
Låssmeden. I Sverige är vi vana
med att 60 mil motorväg
avverkar du på 5-5,5 timmar.
I Norge, beroende på vart du
befinner dig, får du ta rygg på
ca 9 timmar. Resultatet var tidig
morgon och sena kvällar.
Men såklart värt det!

På många sätt är den norska
Låssmeden ganska lik den
svenska. Yrkesstolthet och
tradition, men på andra
områden var det olikt. Det finns
ju en helt annan branschstandard där med andra fabrikat och
tillverkare och andra byggregler
och standarder.
En mycket lärorik vecka blev
det i alla fall för oss alla och när
fredagen kom så kunde vi
sammanfatta ca 700 mil bakom
oss.

Vi vill passa på att tacka Torodd,
Kerim och Thomas och alla
Norska vänner och kollegor för
ett intensivt men oförglömligt
arbetspass i Norge.
Även ett stort TACK till Harald,
Robin, Freddy, André, Kjetil,
Børre, Jonny och Stig för att ni
tog hand om oss på bästa sätt.
//Krister, Gustav och Daniel.
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AVS:
Prodib AB
Box 34
631 02 Eskilstuna

PRO TECH

Pro Tech är den perfekta maskinen
för dig som gör mycket system.
Alla moment i en enda maskin!
Pro Tech består av detta
- Grundstruktur
Förvaringsutrymme,
huvudfundamentet och skyddskåpa,
PC, nyckelrobot, automatisk matare,
internetingång
- Station för sidofrästa nycklar samt
gravering
- Station för nycklar av cylindertyp
samt gravering
- Station för fräsbyte - automatiskt
eller manuell
- Nyckelsorterare
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