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Hej !
Här kommer Keyway igen!
Det här numret 1-2015 blir vårt 116:e
nummer av tidningen vilket betyder att
vi i princip har gett ut 4 nummer om året
under vår 32 åriga existens. Cebastian
gör med lite hjälp från andra Prodibbare
tidningen som ett sidoprojekt på sitt
normala jobb som ordermottagare, och
jag tycker han gör ett bra jobb.
I det här numret presentera vi 4 köpare
av vår största maskin SILCA PROTECH, en
maskin som fräser , märker och sorterar,
helt automatiskt utan operatör.
Micke Bengtsson vår skickliga
multimedarbetare som just nu jobbar på
serviceavdelningen har varit på besök
hos en låssmed i Thailand och rapporterar
därifrån.
Det är många nya kundköp som vi
presenterar, maskinförsäljningen går bra.

Det blev ett nytt år med ytterligare en
succe, ca 200 besökare kom och fick se
alla nyheter, gå på gratis utbildningar av
många slag, göra fyndköp på ”Torget” samt
fylla mage och sinne i BENINOS BAR.
I nästa nummer kommer vi att starta en
favorit i repris, det är LÅSETS HISTORIA,
Raine Borgs helt fantastiska efterforskning.
Vi har fått så många förfrågningar om att
köra denna i repris eftersom det kommit
många nya låssmeder in i branschen sedan
vi körde den serien för ett antal år sedan att
vi nu kör igen.
ASSA TRITON , ASSA NEPTUN , TRIO VING
TRITON, KABA ExperT Plus , EVVA ICS
är nya system från låsleverantörerna och
alla dessa är klara i Silcas maskinen och
har du uppgradering av ditt program så
kommer du att få dessa automatiskt , har
du inte uppgradering på ditt program
rekommenderar jag dej att beställa
uppgradering, annars blir din maskin
”gammal” i förtid och det är en dålig
investering för dej.
2014 blev ett bra år för oss, efter en svag
vår och en stark höst , nu laddar vi om för
att 2015 skall bli minst lika bra och jag lovar
att vi skall förbättra det som inte är bra,
förnya oss, komma med nya produkter.

Vi har just färdigställt en NKI undersökning
(nöjd kund index) och vi har fått ett antal
förbättringspunkter att jobba på. Jag vill
tacka alla som tog sig tiden att svara, det
var värdefull hjälp och många tips på hur
vi kan göra vardagen lättare för många.
Många punkter var enkla och snabba att
åtgärda, andra kommer att ta lite mer tid,
det viktigaste är att du vet och känner
att vi är lyhörda och jobbar framåt, det är
liksom i vårt DNA.

Vi skall anstränga oss för att fortsätta
vara ledande på det vi håller på med, på
produkt, på service, på support, det ligger
helt enkelt i vårt DNA att aldrig ge oss utan
att sträva frammåt.

Mattias vår ”transponderman” har varit
runt i landet och hållit kurser i transponder
och programmering av bilnycklar på 8-9
platser och det har varit lyckat.

PS. benny.hansson@prodib.se är min mail,
har du någon feedback eller klagan till oss,
tveka inte att skriva till mej direkt, du får
alltid svar. Förra månaden fick jag 2 mail
från missnöjda kunder som jag kunde reda
ut direkt så vi alla blev glada och nöjda i
slutändan.

Jag har bett Mattias att sätta
samman en grupp för dom som
köpt eller är intresserade att köpa
programmeringsvertyget Advance
Diagnostik MVP och annordna
utbildningar och träffar så vi kan bistå
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BLEKINGE KÖPER TRIAX
QUATTRO & SOC
En maskin som är datastyrd för sidoskurna
bilnycklar, KABA, Mul-T-lock etc. Maskinen
styrs via datorn med Silca key program som
innehåller koduppgifter samt fräsdata men
kan även köras stand alone. En mycket bra
maskin. Vi hoppas Blekinge Lås & larm blir
nöjda med köpet!

Blekinge Lås

& Larm

PUTTES LÅS KÖPER FUTURA
Peter tänker framåt och investerar i nya
maskinen Futura. En maskin som styrs med
det inbyggda programmet vilket hanteras
på den smidiga 10” touchskärmen. Liten
smidig maskin som fräser och dekodar
laserskurna bilnycklar på kod, borrade
nycklar på kod och cyulindernycklar på kod
och kopia. Vi önskar Putte lycka till med
den nya Futuran.

Peter på Putte

s lås

REDPOINT HOS VÄRMLANDS ATELJE
Värmlands Ateljé i Forshaga har fått ett utvändigt lyft för att locka
nya kunder. Syns du inte, finns du inte, så enkelt är det!

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
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BYGGBESLAG KÖPER
UNOCODE 399 EVO
En maskin med tydlig display, patenterade
friktionsbackar och suverän kvalite på
fräsningen. Dessutom så sker läsningen och
fräsningen samtidigt vilket gör den mycket
snabb. Ett måste om du vill effektivisera.
Vi önskar Ullrica lycka till med den nya
maskinen.

Ullrica på Bygg

beslag

EN ETA TILL ÖVIK
En svart gravyrmaskin Cielle ETA trängs
på bild med Robban från Övik Låsteknik
i Örnsköldsvik. Prodibs tekniker kommer
knappast vinna pris för sin skicklighet med
kameran, efter att ha lyckats hitta denna
snåla vinkel för gravyrmaskinen på fotot.
Robban hängde engagerat med i
demonstrationen av maskinen och blev
snabbt insatt i tekniken att gravera såväl
nycklar som skyltar. Övik Låsteknik har
en trevlig butik och en fin maskinpark
där Robban huserar om dagarna, och
Gravyrmaskinen har hamnat i gott sällskap
med t ex en Unocode Classic.

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
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GTI Transponder
Silca skakar om bilnyckelkopieringen
med marknadens första och enda Glas
transponder.
Den nya transpondern GTI från Silca är
samma sak som Transponderämnet MH
(Multi Head) GTI-transpondern är i princip
ett MH-huvud förkrympt och förpackat i en
liten transponderkapsel av glas. Nu kan Du
alltså kopiera en transpondernyckel till en
GTI, och sedan montera GTIn i nästan vilken
transpondernyckel som helst!
Passar i Silcas MH-huvud med chipadapter och
Silcas Look-a-like ämnen.
Kompatibel med RW4 Plus, Fast Copy Plus, och
RW4 Plus + P-box, Fast Copy Plus + P-box.

På bilden: MH-TA grepp med GTI transponder.

Silca GTI
Glastransponder
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Vi har maskinerna
du behöver!
För att se vårt maskinutbud besök
www.prodib.se

EASY

Enkel toppfräsmaskin av god kvalitet. Maskinen är en basmaskin
med dom mest nödvändiga funktionerna för att kunna kopiera
toppfrästa och sidewinder nycklar. CE godkänd.
För mer info gå in på www.prodib.se
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LÅSBYRÅN KÖPER BEGAGNAD
QUATTROCODE & ROTERANDE
J4-BACK
Låsbyrån i Skåne passade på att fynda bland Prodibs
begagnade maskiner. Valet föll på en Quattrocode med
roterande back. Vi önskar Låsbyrån lycka till med sin nya
maskin.
Våra begagnade maskiner hittar du på
www.prodib.se

s på Låsbyrån

Maria & Nicla

i Skåne

SKREA LÅS & SMIDE KÖPER
NY MASKINPARK
Vår servicetekniker Jonas packade bilen och begav sig
till Falkenberg för att leverera tre nya maslkiner. För när
Skrea skulle öppna butik föll valet på världens kanske
populäraste maskin Unocode 399 EVO, en datastyrd Triax
Quattro för sidskurna bilnycklar och Red Rekord AY för
kopiering av Abloy. Vi önskar Skrea lycka till med sina nya
maskiner och sin nya butik..

Oliver & Fred

rik på Skrea Lå

MATRIX EVO

Toppfräsmaskin av bästa kvalitet. Elektronisk kalibrering är
standard. Ny ergonomisk design. CE godkänd.
För mer info gå in på www.prodib.se
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s & Smide

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

Keyway news #1 Januari 2015



Reportage

TRANSPONDERKURS
ON THE ROAD
Under sommaren har prodib genomfört
en turné med transponderkurser i
Sveriges västra och södra regioner.
Göteborg, Malmö och Växjö blev utvalda orter av geografiska skäl, och för att
möjliggöra för så många som möjligt att
delta så arrangerades två kurser på varje
ort, en på dagtid och en på kvällstid.

Start i Göteborg

För undertecknad blev detta en trevlig
vecka med många intryck och trevliga
möten med våra kunder. Efter mer än
tre år här på PRODIB uppskattar jag erfarenheten av att ha lärt känna många
av er där ute i landet. Därför blir en sådan här intensiv vecka mycket trevlig
just för att det är så roligt att träffa er
alla kända och okända ansikten.
Första anhalten blev Göteborg, och
här återfanns bland andra Johan från
Göteborgs lås, Ingmar och Nettan
från Alexanderssons, Kjelle från Södra
vägen, Jan-Gunnar från Kinna, Jonas
och Samuel från två olika Safeteam
och Roy med Johan och Joakim från
Alingsås/Lerum. En del av deltagarna
har jag träffat förr, och en del har jag
pratat med i telefon men aldrig fått
chans att träffa tidigare, som t ex
Hasse och Micke från Kungälvs lås, och
Jan Nilsson från Utby Maskin. Jag har
säkert glömt någon, detta var bara
starten på en vecka fylld av många ansikten och det är omöjligt att erinra sig
alla så här i skrivande stund, hoppas ni
har överseende.
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Gammalt och nytt

Kursen riktar i huvudsak in sig på att
visa hur man använder Silcas och
Advanced Diagnostics produkter, både
maskiner och nyckelämnen. Men för
att kunna visa vilka intressanta alternativ för nyckelämnen och fjärrkontroller
som finns idag, så behöver man också
få en resumé om hur transpondernycklarna uppstod, varför vi använder
transpondrar i bilnycklar, och hur
transpondern fungerar.

ge idéer och uppslag till nya lösningar
som man inte hade en aning om, och
som kanske finns tillgängliga med den
utrustning som du redan har.

Bra överblick med SKP

Här blir det intressant för oss alla på
kursen då de flesta som deltar ofta är
bra på hur man använder sin transpondermaskin RW4 Plus eller FAST
COPY Plus, men kanske tror att alla
andra vet mycket mer. Så det är roligt
att se hur vår kursgrupp mjuknar en
aning när den första spänningen släpper och vi alla vågar fråga om det som
man vill veta mer om. För det är ju just
detta som är viktigt med kursen, att få
veta mer om just det som man saknar
kunskap om, och som kan både hjälpa
till att göra de vanliga jobben med
transponder enklare, och samtidigt

Transpondernycklar är en stor marknad med många bilfabrikat och många
bilmodeller, de kan skilja sig åt mellan
olika årsmodeller och ibland kan skarven t o m hamna mitt i en årmodellproduktion. Detta tvingar vår bransch
att svara upp med ett brett utbud av
nyckelämnen av många profiler och
transpondertyper, och det kräver att
företag som SILCA och ADVANCED
DIAGNOSTICS utvecklar sina verktyg så
att de hänger med när biltillverkarna
hittar på nya system. Här är det bra att
få en inblick i hur Silca Key Program
kan hjälpa till med allt från en enkel
global överblick, till att söka reda på
detaljer och precis det ämne som behövs till just denna bil. En enkel men
betydelsefull kunskap i detta är systemet med de färgade punkterna i SKP,
som på ett både enkelt och illustrativt

Reportage

sätt visar att du kan kopiera nyckeln.
Så genom att kasta en hastig blick i
SKP får du snabbt reda på vilket ämne
som behövs för kopieringen, på så
vis spar du tid och slipper bläddra i
kataloger.

Härliga landskap i Sverige

Under den intensiva kursveckan
blir det några mil längs de svenska
vägarna när man förflyttar sig till nästa
kursställe.

Löddeköpinge

Strax norr om Malmö ligger Löddeköpinge, och där anslöt ytterligare
trevliga bekantskaper som i vissa
fall nu gav ansikten åt röster som
jag bara talat med i telefon tidigare.
Vi hade en trevlig kurs med mycket
skoj och lätt till skratt! Ett roligt gäng
med mer än transpondernycklar som
gemensamma intressen. Det är mycket
information som ska tas in på kort tid,
och det är viktigt att vi tillsammans har
en trevlig kväll, tycker jag.

Kopiering och programmering

ADVANCED DIAGNOSTICs har, när det
gäller programmering av nycklar, en
motsvarighet i sitt program Info Quest,
förkortat IQ:
http://iq.advanced-diagnostics.com/

Städer susar förbi, landskapet förändras, och en reflektion över vilka kunder
som håller till i den ena eller andra
staden far genom huvudet när man
ser en skylt till en ort då och då. Jag far
förbi Halmstad med åkrar som just nu
snarare är stora sjöar av regnvatten på
min väg från Göteborg till
Malmö och Löddeköpinge, och jag
sänder en tanke till alla de som drabbats av översvämningarna där för
någon dag sedan. När jag kommer till
Löddeköpinge och tar upp frågan om
vädret så har det tydligen inte regnat
där alls, och vädret är mycket fint. Sverige kan verkligen bjuda på varierade
upplevelser.

Efter att vi kikat på grunderna för
transponderns användning kan vi
avancera upp genom olika produkter
och produktlösningar. De flesta använder en RW4 Plus eller FAST Copy Plus
för att skapa en kopia på en transponder som redan fungerar i bilen.
För den som har stor efterfrågan på
transpondernycklar och finner tekniken intressant öppnas nya dörrar med
hjälp av Advanced Diagnostics och diagnosverktyget MVP. Ofta är fjärrkontroller ett önskemål från slutkunden,
och MVP utgör en attraktiv lösning då
man kan programmera in fjärrkontroller till många bilmodeller. MVP, som är
förkortning för Multi Veicle Programmer, är dock mycket mer än så. När
man programmerar en ny nyckel till
en bil är man inte längre utlämnad till
vilka sorters transponderkryptering
vi idag kan kopiera. Faktum är att vi
ju inte skapar en transponderkopia
alls. Istället kopplar vi in oss till bilens
Keyway news #1 Januari 2015
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TRANSPONDERKURS
ON THE ROAD
startspärr genom att ansluta MVP, och
då kan vi tala om för bilen att den ska
acceptera en helt ny originalnyckel,
utan att vi ändrar själva nyckelns transponder det minsta.
För den händige finns så klart möjligheten att kombinera det bästa från kopiering och programmering, och med
lite inblick och kunnande kan man i en
del fall med hjälp av t ex en GTI-transponder få fram en originalnyckel med
fjärrkontroll utan att koppla in sig i
bilen.

GTI – Transpondern som
förenklar vårt arbete

SILCAs multitransponder GTI är ett bra
hjälpmedel i arbetet med att kopiera
bilnycklar. GTIn är ju ett komplett MH90 i miniatyr, så när man placerar en
GTI i en MH-TA så har man skapat sig
ett MH-90, och t o m billigare.
GTI och MH-90 har styrkan i att de förenar flera olika transpondrar i ett och
samma hölje. Tack vare denna funktion
har vi kunnat minska antalet transponderämnen en hel del, då nycklar
till många olika bilar kan göras med
en och samma transponder, därav
namnet: Multitransponder.

Empty shells – Enklare blir det inte!
En serie som är på stark frammarsch
är SILCAs nya ämnen EMPTY SHELLS.
Prodib håller även en stor del av
ADVANCED KEYS sortiment i sitt lager,
där finner man många originalämnen
med fjärrkontroller, och även EMPTY
SHELLS. Som namnet avslöjar så är
det tomma nyckelämnen avsedda
att flytta över transpondershipet och
kretskortet för fjärrkontrollen. De allra
senaste produkterna i denna serie
inkluderar även Flipkeys, d v s bilnycklar där man fäller ut nyckelbladet.
Detta innebär att man nu kan renovera en bilnyckel genom att använda
det befintliga innehållet i kundens
originalmyckel, och sedan bara fräsa
nyckelbladet. Alltså t o m utan att man
behöver använda sig av elektroniska
hjälpmedel överhuvudtaget!
ADVANCED KEYS hela sortiment
finner du här:
http://www.advanced-keys.co.uk/

Växjö

Sista anhalten på resan skulle bli Växjö,
och det innebar att få vända bilen
hemåt för första gången på resan. Det
mesta av Sverige ligger ju faktiskt norr
om Malmö, även om det som ligger
söder om kan bjuda på många vackra
platser så klart.
I Växjö skulle jag för femte och sjätte
gången denna vecka få träffa trevliga
kända ansikten, tillsammans med

12
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några som jag inte tidigare sett, men
talat med i telefon, och återigen blev
det många trevliga möten! Vi hade
som vanligt trevligt mitt i informationsflödet, och jag hoppas alla var
nöjda när de åkte hem. Jag vet att en
del av er åkte långt för att komma till
kursen, jag är glad att ni ville lägga tid
på att komma dit.

Ämnen från Internet

På senare tid har antalet ämnen som
bilägare själva köpt via Internet ökat. I
förra numret av Keyway tog min kollega Jonas Eklund upp detta i en teknisk
artikel. Även på transponderkursen
diskuterades detta fenomen, och jag
vill än en gång understryka att en del
av dessa ämnen är gjorda i mycket
hårt material, vilket kan medföra att
fräsen i din Silca-maskin går av. Vårt
tips är därför: Var försiktig med dessa
ämnen, det är alltid bättre att Du som
vet vart dina ämnen kommer ifrån, säljer ämnet till bilägaren, då vet kunden
att det är en kvalitetsnyckel. Två viktiga
anledningar för dig är dels att det
kan vara svårt att kräva bilägaren på
ersättning för en förstörd fräs, dels för
att det blir lätt fel när bilägaren som
inte är fackman ska hitta rätt nyckel att
beställa, det är ju DU som låssmed kan
nycklar och nyckelämnen, och därmed
är det bättre att nyckelämnen köps
hos en låssmed och inte på Internet.

Kurs i norra Sverige

Ungefär när denna tidning ligger på
ert fikabord så är det mörk senhöst
och undertecknad har hunnit med
en kurs i Uppsala och är nu ute på
nästa kursturné längs Norrlands sköna
kustlandskap, samt på en avstickare

in i landet till Östersund. Det ska bli
roligt att träffa alla trevliga ansikten i
Sundsvall, Östersund, Umeå och Luleå,
och vi kommer säkert att få ett trevligt
möte tillsammans!

Mattias Widén

Service/Transponder
mattias.widen@prodib.se

Keyway news #1 Januari 2015
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BUTIKSSTÖLDSKYDD

Art.nr: 343000

Förhindrar effektivt stöld på dubbelkrokar i din
butik. Öppnas med hjälp av en magnetdosa,
artikel nr 343001.

Art.nr: 343001
Avtagare.

Nu skapar vi en Transponder och
MVP programmeringsgrupp
- Vill Du vara med?
Meningen är att vi skall skapa en grupp som träffas 2-3 gånger om
året, tränar oss, lär oss nya saker och delar kunskaper och
erfarenheter.
Vi skall bli bäst på ämnet Transponder & programmering.
Gruppen är öppen för både svenska och norska kunder.

Ring Mattias

på

016-16 80 00
!

och anmäl dig
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- Programs keys, cars and others

SVERIGE

KÖPER PRO TECH

På kort tid har vi levererat ett antal Silca Protech
och Protech Plus.
Kaba Sverige är en av de kunder som köpt den
nya snabbare maskinen Protech Plus. I och med
introduktionen av Kaba experT Plus fanns ett
behov för en uppgradering av maskinparken
och efter noga studerande av olika lösningar så
föll valet på en Silca Protech Plus.
En snabb maskin med automatiskt verktygsväxlare och sorterare.
Maskinen läser in filen med data för både
märkning, fräsning, och sortering och gör sedan
hela jobbet själv, från start till mål.
Eftersom maskinen kan gå obemannad , och
eftersom du kan starta, stoppa och övervaka
den från din smartphone, så kan du köra den i
timmar efter arbetstid om du har hög
belastning och övervaka att allt går som det
skall från soffan hemma.
Har du laddat den med ämnen så kan du starta
den hemifrån när du går upp på morgonen och
sedan när du kommer till jobbet är den redan
igång och har producerat i timmar utan att
någon personal varit där.
Protech och Protech Plus är väldigt flexibel,
många låssystem finns redan i programvaran
och i och med att den kan jobba med 5 axlar,
så kommer vi att kunna göra i princip alla
nycklar i framtiden som kan komma att hittas
på, kanske behöver man någon matarskiva,
back eller så, men i huvuddrag så fungerar det.
Har du behov att göra många nycklar, har du
behov att bli mer flexibel, har du svårt att hitta
ny personal och behöver använda dom du har
till annat än att köra nycklar, då skall du titta på
den här maskinen.

Keyway news #1 Januari 2015
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Reportage

BESÖK HOS KEY WORLD
BANGKOK I THAILAND
Prodibs Micke Bengtsson på
besök hos en låssmed i
Bangkok Thailand.
Jag har besökt en hel del låssmeder runt om i landet, från
Gränslås i Haparanda till Ystad
Låsservice i Ystad men nu tog
jag ett längre steg och reste till
Thailands huvudstad Bangkok
för att träffa MR. Komdech Udomyingjaroen som arbetar som
låssmed.

En torsdagsmorgon i slutet av
juli så satte jag mig i en taxi för
att åka ca 2 timmar till Komdechs butik som ligger på Navamin rd i Bangkoks östra del.
Jag kommer till butiken runt kl
10 och blir varmt välkomnad
av MR. Komdech och Ms. Woragade. Vi sätter oss ned och
Komdech berättar stolt att han
är 3e generationens låssmed i
16
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familjen. Hans farfar och far var
även de låssmeder. Komdech är
inne på sitt 10e år i yrket och har
specialiserat sig på kassaskåpsöppningar samt att programmera/kopiera bilnycklar. Butiken är
ett så kallat Immobilizer Center.

Utrustningen han använder är
Silca RW 4+, Silca SBB och en
MVP Pro, samma som vi använder här hemma i Sverige.
Jag behöver inget mer säger
han glatt, och berättar att han
sällan har några problem att
programmera nycklar till bilar
som ska gå att göra, men han
säger också att det gäller att
vara med i utvecklingen när det
gäller transponder så att man
alltid är uppdaterad med det
senaste.
Komdechs telefon ringer konstant från kunder som vill ha

hjälp, så jag frågar hur mycket
tid han är i butiken. Han skrattar och säger att det inte är ofta
som han är inne, det är mycket
ute jobb samt mycket körtid i
en storstad på ca 10 miljoner
invånare. Men allt som skall
göras inne samt att ta hand om
de kunder som besöker butiken
sköter Ms. Woragade om.
De kopierar vanliga cylindernycklar och tillhållarnycklar
samt toppfrästa nycklar.
Och även till det så har de valt
att använda SILCA som leverantör, Komdech är ägare av
en Silca Duo plus samt en Silca
Easy toppfräsmaskin.

Nyckelämnena förvaras i påsar
sorterat i draglådor efter nummer men Ms. Woragade tyckte
ändå att det var lite bökigt att
hitta ämnen så jag passade på

AGA

Reportage

att visa hur man letar nycklar
efter typ och Användning/Modell samt visade marknad/lager
samt krokpositionsfunktionerna
i Silca Key Program vilket var
väldigt uppskattat. Hon insåg
direkt att hon skulle spara massor med tid.

Vilken blir din nästa Silca-maskin frågar jag? Jag har starka
funderingar på att investera i
en Silca Unoccode 199 då jag
idag beställer nycklar efter kod
då originalnyckel saknas vilket
ibland tar onödigt lång tid.
Komdech frågar mig om det
är en bra maskin och om den
måste servas ofta?
Ja det är en bra maskin svarar
jag, kan inte komma på att ngn
haft några problem med Unocode 199an, och service?

Nej den måste inte servas ofta
men det rekommenderas att
man 1 gång per år servar den
samt att man håller maskinen
ren från spånor runt vaggan och
i backar.
Jag kan garantera att du blir
nöjd över din nästa investering
och att du satsar på kvalitet när
du köper maskiner från SILCA
säger jag till Komdech.
Komdech är väldigt nöjd med
de maskiner han har idag från
SILCA och Advanced Diagnostics och känner att han vill
fortsätta sina maskiner därifrån,
då han har haft ett par kinesiska
manuella maskiner i sin ägo
utav sämre kvalitet.

Nu börjar dagen närma sig
lunch och jag vill inte ta upp för
mycket av Komdechs dyrbara
tid, han hade ett gäng ringlappar som staplats på hög medan
vi pratade.

Så jag tackar för att jag fick
komma och önskar lycka till
i framtiden. Har han vägarna
förbi Sverige så är dörren alltid
öppen för honom.

Micke Bengtsson

Servicetekniker
micke.bengtsson@prodib.se
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Dyrkar
Artnr: HPC-HLPX10

Artnr: HPC-HLPX11

Artnr: HPC-HLPX12

Artnr: HPC-LPX 10

Artnr: HPC-LPX 11

Artnr: HPC-LPX 12

Artnr: HPC-LPX 15

Artnr: HPC-LPX 16

Dyrkverktyg

Utdragare/Vridare

18

Artnr: HPC-EZ 1

Artnr: HPC-SSX 10

Artnr: HPC-TR 11

Artnr: HPC-EZ 3

Artnr: HPC-SSX 11

Artnr: HPC-STW 3

Artnr: HPC-EZ 5

Artnr: HPC-STW 4
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Mer från HPC hittar du i vår
webbshop: www.prodib.se

MVP Pro
Nyckelprogrammeringssystem

Beställ katalog på
våra orginalämnen!
- Skall du göra bilnycklar i framtiden är detta ett måste.
Bra förtjänst - Lätt jobb - Ökad service

MVP Pro är det senaste nyckelprogrammeringssystemet från Advanced Diagnostics, som erbjuder
en låg inträdeskostnad på marknaden.
Den redan världsledande nyckelprogrammeringen
har nu förbättrats
Utrustningen har stor fördel med stor pekskärm/
mångsidig knappsats för enkel navigation och
valmöjligheter.

Kit innehåller
- MVP Pro tester
- Mjukvara
- Teknisk support
- Skyddsväska
- Manual
- Kablar & donglar

Kombinerat med förbättrad säkerhet och ökad
minneskapacitet, positionerar MVP Pro sig som en
av de ledande nyckelprogrammeringssystemen i
världen.

Keyway news #1 Januari 2015
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2/1

FLIP-KEY HEAD KIT
Art.nr: CFHP-TA
Kompakt och snygg design, passar med
Silcas GTI transponder. Tillsammans med
ett brett sortiment av ämnesblad kan du nu
kopiera en stor del av marknadens bilnycklar med denna fantastiska flipnyckel.

Flip-Key Head Kit
1. Plasthuvud med flip-mekanism
2. Utbytbart plastlock i svart & röd
3. Transponderadapter
4. Sprintar för ämnesblad

Silca Flip-key
Transponderhuvud

20
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FASTIGHETSSKÖTARRING
Kraftig ring med plats för många
nycklar tillverkad i metall.
Levereras styckvis.

Art.Nr: 0417 60
Diameter 60 mm

Art.Nr: 0417 90
Diameter 90 mm

Art.Nr: 0417 120
Diameter 120 mm

Art.Nr: 0417 150
Diameter 150 mm

Saturnus

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

Art.nr: 09618
Oklassad med hölje, 1,5 m
Kvalitetskätting från BEMA, oklassad i
slitstarkt nylonhölje med löpögla.
Levereras styckvis.

Keyway news #1 Januari 2015
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Kvalitéts key-bak från USA med rostfri kjedja och
nylonskydd som skyddar kläderna samt ”tystar”
nycklarna. Levereras styckvis i blisterpack.
Virens Längd: 600 mm
Diameter: 52 mm

Art nr. 1BPN

Key-Bak med kevlar lina och
läderplatta
Kvalitéts key-bak från USA med
kedja 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.

Art nr. 6

Virens Längd: 600 mm
Diameter: 52 mm

Art nr. 1BSC-FH

Kvalitéts key-bak från USA med
kevlarvire. Spinnerfunktion, dvs den
föjler med nyckelns riktning. Har ett
kraftigt clips för bältet. Levereras i
styckvis i blisterpack.
Virens Längd: 900 mm
Diameter: 42 mm
Stålring: 27 mm

Art nr. 6

Kvalitéts key-bak från USA med
kevlarvire. Kraftig karbinhake.
Levereras styckvis i blisterpack.
Virens Längd: 900 mm
Diameter: 42 mm
Stålring: 27 mm

Art nr. 6C

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

prodibkundköp

YSTAD LÅSSERVVICE KÖPER UNOCODE
399 EVO.
Uppföljaren till kanske världens populära maskin: Unocode
399. Med en tydlig display, patenterade friktionsbackar
och suverän kvalitet på fräsning så är Unocode 399 EVO en
maskin i absoluta världsklass. Dessutom sker läsning och
fräsning samtidigt vilket gör den mycket snabb. Arbetsytan
är upplyst av två LED-lampor och chassit är stabilt och
förhindrar effektivt vibrationer. En maskin i världsklass helt
enkelt. Vi gratulerar Klas och Ingrid på Ystad Låsservice till
ett mycket bra köp.

Klas & Ingrid

rvice

på Ystad Låsse

ID30AC50AS NYCKELBRICKA
Stor och kraftig nyckelbricka i plast med 21 mm stålring.
Kan skrivas på båda sidor och öppnas utan att tas av från
nyckelringen. Levereras i ask om 50 st brickor i sorterade färger.

Brick storlek

73 x 38mm

Skrivyta

50 x 30 mm

Antal

50 st

Färg

Sorterade

ID5AC100AS NYCKELBRICKA
Stor och kraftig nyckelbricka i plast med 21 mm stålring.
Kan skrivas på båda sidor och öppnas utan att tas av från
nyckelringen. Levereras i ask om 100 st brickor i sorterade färger.

Brick storlek

73 x 38mm

Skrivyta

50 x 30 mm

Antal

100 st

Färg

Sorterade
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Artnr: HPC-NDPK
Dyrkset i snyggt läderfodral
med 16 delar.

Artnr: HPC-NDPK32
Dyrkset i snyggt läderfodral
med 32 delar.

Artnr: HPC-NDPK60
Dyrkset i snyggt läderfodral
med 60 delar.

Artnr: HPCNDPK100

Dyrkset

Dyrkset i snyggt läderfodral
med 100 delar.

4

Något som kännetecknar en professionell
låssmed är dyrkset. Tänker man låssmed
tänker man nycklar, lås och dyrkset. Det är en
del av låssmedens image lika mycket som ett
viktigt verktyg i hans arbete.
HPC har många olika dyrkset, i många
olika storlekar. Ett av dom minsta dyrkseten
innehåller 4st verktyg och det största som
innehåller hela 100st.
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Som vanligt är det nästan alltid den storlek i
mitten som är vanligast, ett dyrkset som heter
NDPK 32 och som innehåller 32st verktyg.
NDPK 32 har sålts över hela världen med stor
framgång. HPC som sedan länge är kända
för sin höga kvalité är mycket stolta över att
kunna erbjuda låssmeder världen över med
dom bästa verktygen.

Mer från HPC hittar du i vår
webbshop: www.prodib.se

VIRO PADLOCKS - MADE IN ITALY

3/1

↔

B

↔

MÄSSINGHÄNGLÅS 40-70mm

C

Artnr 302 Virolås 40mm
Mått A: 40mm
Mått B: 6mm
Mått C: 20mm
Antal Nycklar: 2st

Artnr 305 Virolås 70mm
Mått A: 70mm
Mått B: 12mm
Mått C: 42mm
Antal Nycklar: 2st

Artnr 303 Virolås 50mm
Mått A: 50mm
Mått B: 8mm
Mått C: 28mm
Antal Nycklar: 2st

Artnr 302mk87054 40mm
Mått A: 40mm
Mått B: 6mm
Mått C: 20mm
Antal Nycklar: 2st
Hänglås i system.
Finns bara i 40mm.
Låsning 1-600.

↔
A

Artnr 304 Virolås 60mm
Mått A: 60mm
Mått B: 10mm
Mått C: 35mm
Antal Nycklar: 2st

priserna är exkl. moms

Hela vårt Viro sortiment
hittar du på www.prodib.se

Tillbehör för Keybak original.
Möjliggör att stor nyckelknippa kan
bäras utan att kedjan dras ut.
Levereras styckvis i blisterpack.

Längd: 24 mm
Bredd: 74 mm

Art nr. HUS KEY

Kvalitéts key-bak från USA med
kevlarvire. Spinnerfunktion samt
har en låsning som hindrar viren
att åka ut vid användning av
många nycklar. Kraftigt clipsfäste.
Levereras i styckvis i blisterpack.
Längd: 70 mm
Bredd: 58 mm

Art nr. S48

Fler modeller och storlekar
hittar du i Prodibs webbshop
www.prodib.se
Keyway news #1 Januari 2015
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RW4 PLUS

Den unika maskinen som kan läsa av
och kopiera följande typer av
transponders, stand alone:
• Philips® Crypto ID40, ID41, ID42,
ID44 and ID45;
• Transponder Philips® Crypto II ID46;
• Texas® Crypto ID4D;
• Texas® Crypto II and III ID6F and
ID6A;
• Texas® ID4C ﬁxed code;
• Temic®, Philips® and Megamos®

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

BRAVO PROFESSIONAL
Nyckelmaskin för proffsen. Halvautomatisk nyckelmaskin
för cylinder och bilnycklar. Med justerbar sökare, säkerhetsspärr på vaggan och vändbara backar
- bara några av Professionals fördelar.
För mer info gå in på www.prodib.se

26
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TREKANTS &
FYRKANTSNYCKLAR
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

6 mm

AGA 301T6

•

•

•

•

AGA 301F6

•
•

7 mm

•

AGA 301T7

8 mm

AGA 301T8

10 mm

AGA 301T10

7 mm

AGA 301F7

FYRKANTSNYCKEL

TREKANTSNYCKEL

6 mm

8 mm

AGA 301F8

10 mm

AGA 301F10
Fler AGA
produkter
hittar du på
www.prodib.se

FASTCOPY
Den senaste kryptotekniken i en liten maskin! Läser av och
kopiera följande typer av transponders, stand alone:
Philips Crypto ID40-45, Crypto II ID46, Texas Crypto ID4D,
Temic, Philips och megamos m.m.
För mer info gå in på www.prodib.se
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Nya produkter

Nya Artkeys i ASS52R

ÅTERVINNING
Art.nr: ASS52R-GY
DALAHÄST
Art.nr: ASS52R-GW
NUCLEAR
Art.nr: ASS52R-GX

Fler Artkeys hittar du på www.prodib.se

Nyckelställ
Art.nr: STÄLL 96
Snyggt och praktiskt snurrställ med
plats för 96 st krokar.
(Ämnen ingår ej.)
28
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TRE KRONOR
Art.nr: ASS52R-GV

Nya produkter

DYRKPISTOL

Halv-automatisk, RGN-K880

G
ERKTY
DYRKV krävs
s
- licen öpa
k
för att
denna

DINO® RGN-K880 Halv-Automatisk Dyrkpistol
Den senaste revolutionerande tekniken!

Nya Generationen! Inte som vanliga dyrkpistoler!
Patentskyddad!
Traditionell dyrkpistol
dyrkar med böj
Dyrka i vertikal riktning
2-stegs avtryckare
Ergonomisk form
Snabbare byte av dyrknålar
Kraftigare fäste för dyrknålarna
Starkare hölje
Steg 1 Steg 2
Rogan Industrial Company´s R&D team
spenderade 2.5 år med att designa denna
revolutionerande DINO® Halv-automatiska
dyrkpistol för att hjälpa låssmeder dyrka lås
Fördelar:
snabbt och enkelt.

599 kr

Art.nr:
RGN-K880

*Fördelar:
Dyrkar i vertikal riktning till skillnad från traditionella dyrkpistoler
som
med böj.
Deti innebär
att alla
a.
Dendyrkar
här dyrkpistolen
dyrkar
vertikal riktning
till stift i cylindern flyttas
skillnad
från
traditionella
dyrk-pistoler
som
dyrkar
samtidigt vilket ger snabbare öppning avmed
låset.
böj. Vilket betyder att alla stift i cylindern flyttas samti* Specialdesignad
2-stegs
avtryckare
digt
och hjälper till att öppna
låset
snabbare.
b. Specialdesignad
medger
2-stegs
avtryckare
= 1 lätt tryck
1 vertikalt
tryck
1 lätt tryck = 1 vertikalt tryck
= 1 hårdare tryck ger 2 vertikala tryck efter varandra
1 hårdare tryck = 2 snabba vertikala tryck efter varandra.
* Ergonomisk
form
med
starkt hölje
c.
Ergonomisk form,
lättare
att hålla.
d. Vridbar mutter för att byta dyrknål på sekunder.
* Vridbar mutter för att byta dyrknål på sekunder
e. Lättanvänd design för att kunna byta dyrknål snabbt
* Levereras
och
enkelt. komplett med dyrknålar och vridare i ett smidigt fodral.
f. Starkare hölje än någonsin tidigare.
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prodibkundköp

BEGAGNAD MARKER TILL MALMÖ
Safeteam Lås-Borgström i Malmö har fyndat en
Marker 2000 bland våra begagnade maskiner.
Samtilga begagnade maskiner är grundligt
genomgågna och servade av våra servicetekniker
innan de läggs ut till försäljning. Med Marker
märker du snabbt nycklar, brickor och cylindrar.
Vi hoppas Fhilip och de andra på Safeteam LåsBorgström blir nöjda med sin nya maskin.

Fhilip Safeteam Lås-Borgström Malmö

SWESAFE ESKILSTUNA
KÖPER OMNIA
Bengt på Swesafe visar stolt upp sin nya Omnia
från Silca. Omnia är Silcas nya tillhållarmaskin,
den mest kompletta lösningen för
nyckeltillverkare. Den är snyggt designad med
en kompakt och ergonomisk design. Vi gratulerar
Swesafe till det nya tillskottet i maskinparken.

Bengt på Swesafe i Eskilstuna bredvid sin nya maskin

Klass 2 2
Klass

Låskätting i Klass 2 med rund länk och
slitstakt nylonhölje. Finns i 3 olika längder.

09721
Längd: 1,05 m
09722
Längd: 1,60 m
09723
Längd: 2,5 m

30
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NORGE

HAR KÖPT PRO TECH
På kort tid har vi levererat ett antal Silca Protech och
Protech Plus.
Kaba Norge är en av de kunder som köpt maskinen
Protech. I och med ökande produktion av Kaba experT och GeGe fanns ett behov för en uppgradering
av maskinparken och efter noga studerande av olika
lösningar så föll valet på en Silca Protech.
Kaba Norge har nu kört sin maskin i över 1 år och allt
har fungerat perfekt
Protech är en snabb maskin med automatiskt
verktygsväxlare och sorterare.
Maskinen läser in filen med data för både märkning,
fräsning, och sortering och gör sedan hela jobbet
själv, från start till mål.
Eftersom maskinen kan gå obemannad, och
eftersom du kan starta, stoppa och övervaka den från
din smartphone, så kan du köra den i timmar efter
arbetstid om du har hög belastning och övervaka att
allt går som det skall från soffan hemma.
Har du laddat den med ämnen så kan du starta den
hemifrån när du går upp på morgonen och sedan
när du kommer till jobbet är den redan igång och har
producerat i timmar utan att någon personal varit
där.
Protech och Protech Plus är väldigt flexibel, många
låssystem finns redan i programvaran och i och med
att den kan jobba med 5 axlar, så kommer vi att
kunna göra i princip alla nycklar i framtiden som kan
komma att hittas på, kanske behöver man någon
matarskiva, back eller så, men i huvuddrag så
fungerar det.
Har du behov att göra många nycklar, har du behov
att bli mer flexibel, har du svårt att hitta ny personal
och behöver använda dom du har till annat än att
köra nycklar, då skall du titta på den här maskinen.

Keyway news #1 Januari 2015
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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 utbil
förkovra dig, Gratis.

ar och Kurser
lda 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 bilämnen.

- 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 #1 Januari 2015
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av arbetskläder NU även till dam!

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.
34

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.
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SPÄNNE-2 & BÄLTE 1

Spänne:

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

TILLBEHÖR FÖR DINA NYCKLAR

!
T
E
H
NY

Art.nr: 0308-201

Art.nr: 0600-007

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.

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.

7

7

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

12- kroks ställ
inkl. toppskylt

SilverSEVEN
48- kroks ställ
inkl. toppskylt

40- kroks ställ
inkl. toppskylt
Keyway news #1 Januari 2015
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Reportage

ÖPPET HUS 2014
Årets öppna hus gick av stapeln den
8-9 november.
Som vanligt när det är Öppet Hus hos
Prodib så åker kunder från Sveriges
alla hörn och kanter för att besöka
oss. Vi har även haft besök från Norge,
Italien, England, Australien och USA.
Besökarna kommer inte bara för att
ta en titt på våra lokaler och hur vi
jobbar, utan även för att se nyheter, gå
på kurser, handla på torget och så klart
äta gott i Beninos Bar.

Utbildning

Samarbetspartners från världen över
fanns på plats och några av dem höll
även kostnadsfria kurser som var mer
än välbesökta och uppskattade bland
besökarna.

36
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Kurser är ett måste om man vill hänga
med i utvecklingen och kunna konkurrera med den senaste tekniken.

Fyndtorget

Alltid lika populärt och välbesökt.
Många köade innan öppning för att
fynda. Likt tidigare år så är det först till
kvarn som gäller. Där kunde man inte
bara hitta rabatterade produkter utan
även göra riktiga fynd. Något som
uppskattades.

Nyhetstorget

I år hade vi även många nyheter att
visa upp. Abus nya kamerasystem,
Silca Air4 fjärrkontroller, Silcas transponderteknik GTI och en hel del nyckeltillbehör för att inte glömma den
nya specialmaskinen Protech Plus från
Silca. Ett välbesökt showroom som
vanligt med andra ord.

Reportage

ÖPPET HUS 2014
Nöjda besökare

Fullt hus och mycket positiv kritik.
Många passade på att njuta av den
goda maten mellan kurserna och
många tog del av rabatter och erbjudanden. Något som var mycket
uppskattat av besökare och många
positiva reaktioner har vi fått av både
kunder och anhöriga. Alltid lika roligt
är det när vi på Prodib får höra av
besökarna hur väl skött och anordnat
det är.

Vi fortsätter vårt arbete med att förändra och förbättra och ser fram emot
ett lyckat Öppet Hus nästa år igen.

Något som många uppskattade var
också att få prova på att köra bilbana
hos Paul från Kevron.
Många snabba tider blev det och
pallplatserna skiftade snabbt. Slutligen
Vann Arius från Sigma Sko & Nyckel i
Västerås med tiden 54.66 på söndagen och vann därmed 1000 st Kevron
nyckelbrickor med eget tryck.

Cebastian Persson

Customer support/Order
cebastian.persson@prodib.se

Keyway news #1 Januari 2015

37

HELSINGBORG

HAR KÖPT PRO TECH
På kort tid har vi levererat ett antal Silca Protech
och Protech Plus.
LÅSMEKANO i HELSINGBORG var först ut och har
nu kört i 2 år. LÅSMEKANO är den första kund som
köpte maskinen Protech i Sverige. I sin verksamhet
ökade produktionen av ASSA, KABA och EVVA
nycklar fanns ett behov för en uppgradering av
maskinparken.
Efter noga studerande av olika lösningar och ett
fabriksbesök hos Silca i Italien så föll valet på en
Silca Protech.
LÅSMEKANO har nu kört sina Protech maskin i
över 2 år och allt har fungerat perfekt, med en liten
service som enda åtgärd
Protech är en snabb maskin med automatiskt
verktygsväxlare och sorterare. Maskinen läser in
filen med data för både märkning, fräsning, och
sortering och gör sedan hela jobbet själv, från start
till mål.
Eftersom maskinen kan gå obemannad, och eftersom du kan starta, stoppa och övervaka den från
din smartphone, så kan du köra den i timmar efter
arbetstid om du har hög belastning och övervaka
att allt går som det skall från soffan hemma.
Har du laddat den med ämnen så kan du starta den
hemifrån när du går upp på morgonen och sedan
när du kommer till jobbet är den redan igång och
har producerat i timmar utan att någon personal
varit där.
Protech och Protech Plus är väldigt flexibel, många
låssystem finns redan i programvaran och i och
med att den kan jobba med 5 axlar, så kommer
vi att kunna göra i princip alla nycklar i framtiden
som kan komma att hittas på, kanske behöver man
någon matarskiva, back eller så, men i huvuddrag
så fungerar det.
Har du behov att göra många nycklar, har du behov
att bli mer flexibel, har du svårt att hitta ny personal
och behöver använda dom du har till annat än att
köra nycklar, då skall du titta på den här maskinen.
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Souber

Kvalitets verktyg från England

Art.nr: TLC1

Borr till tubularlås.
Möjliggör borrning av många olika typer av tubularlås, men
utan att förstöra stiften så att du enkelt kan omdekoda låset.

Art.nr: B0680

Souber tools roterande fil för härdat material. Spets av karbid.
Levereras styckvis. Storlek 6 x 80 mm

Art.nr: B0150

Souber tools roterande fil för härdat material. Spets av karbid.
Levereras styckvis. Storlek 6 x 150 mm

Keyway news #3 maj 2011
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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.

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!

40
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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!

Prodib AB - återförsäljare av Italienska Cielle

prodibkundköp

NYA DEKALER HOS MOUSAS SKO & NYCKELSERVICE
Micke var hos Mousas i Norrköping och satte upp nya och snygga Silcadekaler på
fönstren. Resultatet blev riktigt snyggt som ni ser på bilderna. Nu ser kunderna
tydligt var de kan tillverka nycklar.

Art.nr: 09618
Oklassad med hölje, 1,5 m
Kvalitetskätting från BEMA, oklassad i
slitstarkt nylonhölje med löpögla.
Levereras styckvis.

MATRIX EVO
Den nya Matrix EVO har som standard tilltbara backar, vilket
innebär att du kan vinkla dem. Standardbacken klarar många
referenser som tidigare behövde en separat adapter. Maskinen
har en patenterad LED-lampa som automatiskt tänds när man
börjar köra maskinen. CE godkänd.
För mer info gå in på www.prodib.se

Keyway news #1 Januari 2015
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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
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PRO TECH
Silcas nya maskin Pro Tech är det närmaste
man kan komma en riktig industrimaskin
- Anpassad för dagens nyckeltillverkare
och låssmeder. Pro Tech fräser, graverar och
sorterar flera olika typer av nycklar och är
särskilt anpassad för Master Key System (MKS)
- alltså nycklar i system, eller för låssmeder med
stora nyckelvolymer.
Pro Tech är byggd av komponenter av högsta
kvalitet och har ett effektivt kontrollsystem
för att garantera att högsta kvalitet på
nycklarna alltid uppnås. Hela processen är
helt automatiserad och sköts av Pro Techs
inbyggda mjukvara. Nyckelsystem-filer eller
kodtabeller kan enkelt importeras och sköts
av mjukvaran.
Pro Tech kan skräddarsys efter önskemål,
dvs. utrustas med de komponenter som just
du behöver.

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

Silca Pro Tech
Robotiserad nyckelmaskin

Keyway news #1 Januari 2015
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KÖPER PRO TECH
På kort tid har vi levererat ett antal Silca Protech och Protech
Plus.
EVVA Sverige är en av de kunder som köpt maskinen Protech.
Först hyrde man Prodibs Protech i 6 månader medans man
väntade på att få sin Protech PLUS. I sin verksamhet ökade
produktionen av EVVA nycklar fanns ett behov för en
uppgradering av maskinparken.
Först köpte man en annan lösning, men den visade sig vara
mindre verkningsbar så den returnerade man till leverantören. Efter noga studerande av olika lösningar så föll valet på
en Silca Protech PLUS.
EVVA Sverige har nu kört sina Protech maskiner i över 9
månader och allt har fungerat perfekt, med en liten
uppgradering som enda åtgärd.
Protech är en snabb maskin med automatiskt verktygsväxlare och sorterare. Maskinen läser in filen med data för
både märkning, fräsning, och sortering och gör sedan hela
jobbet själv, från start till mål.
Eftersom maskinen kan gå obemannad, och eftersom du
kan starta, stoppa och övervaka den från din smartphone,
så kan du köra den i timmar efter arbetstid om du har hög
belastning och övervaka att allt går som det skall från soffan
hemma.
Har du laddat den med ämnen så kan du starta den hemifrån
när du går upp på morgonen och sedan när du kommer till
jobbet är den redan igång och har producerat i timmar utan
att någon personal varit där.
Protech och Protech Plus är väldigt flexibel, många låssystem
finns redan i programvaran och i och med att den kan jobba
med 5 axlar, så kommer vi att kunna göra i princip alla nycklar
i framtiden som kan komma att hittas på, kanske behöver
man någon matarskiva, back eller så, men i huvuddrag så
fungerar det.
Dom bästa i världen för produktionsmaskiner har alltid varit
Giuliani från Italien, men dem kommer från maskinsfären,
dom bygger en perfekt maskin för var fabrik och för deras
behov, men vi kommer från nyckelsfären, där man måste vara
mycket mer flexibel det är vår styrka.
Den här nya maskinen är lika flexibel som våra andra,
Unocode, Quattrocode, Triax, fast det är en större
produktionsmaskin.
Har du behov att göra många nycklar , har du behov att bli
mer flexibel, har du svårt att hitta ny personal och behöver
använda dom du har till annat än att köra nycklar, då skall du
titta på den här maskinen.
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Vi säljer marknadens bästa maskiner!

Stämpelsats
Art.nr: PTY 25 A-Ö
Stämpelsats i stål för märkning av
t.ex nycklar. Storlek 2.5 mm.
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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

ABUS ROCK Serie 2
Klass 4

Klass 2

Klass 3

Omläggningsbara lås som passar de flesta cylindrarna på marknaden. Snabb och smidig montering med hjälp av
en helt ny teknik i låshuset! Patenterad teknik med kulregling för samtliga medlemmar i "Rock-laget"!
...och du: det finns väderskydd till ALLA lås!
52
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ABUS - Den goda känslan av säkerhet

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

7

SilverSEVEN
Keyway news #1 Januari 2015
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prodibkundköp

KA-MA KÖPER UNOCODE 199
I början av Oktober befann sig vår tekniker hos
KA-MA i Avesta för att leverera en alldeles ny
Unocode 199 med Silca-licens. Kalle fanns på
plats och tog emot leveransen och efter en stund
anslöt även Markus. Prodib och KA-MA fick en
trevlig demo tillsammans och Kalle som arbetat
med Silca Key Program tidigare kände igen sig
i programmet, även om en del trevliga uppdateringar har tillkommit sedan sist. Funktionen
”Favoriter” samt direktfunktionen till ”Team
viewer” uppskattades av både Kalle och Markus.
Vi önskar lycka till med den nya maskinen!

s på KA-MA

Kalle & Marku

- Vi har de ämnen
du behöver!

48
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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 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
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Artkey
ASS 52R-329 Sun/moon

ASS 52R-319 Spelkort

ASS 52R-C05 Sälunge

ASS 52R-335 Ny Pirat

ASS 52R-318 Pirat &

ASS 52R-C06 Hundvalp

ASS 52R-334 Racing

ASS 52R-321 Lejon

ASS 52R-295 Blixt

ASS 52R-323 Svärd

ASS 52R-332 Fairy Star

ASS 52R-333 Elgitarr

ASS 52R-331 Fairy Moon

ASS 52R-C01 Ekorre

ASS 52R-C07 Isbjörn

ASS 52R-C08 Apa

ASS 52R-S2 Bart cupid

ASS 52R-S3 Homer TV

ASS 52R-330 Fairy

ASS 52R-C02 Gris

ASS 52R-292 Pink Dog

ASS 52R-C03 Kattunge

ASS 52R-S4 Maggie

ASS 52R-R01 Fisk

ASS 52R-R02 Papegoja
ASS 52R-294 Ballong Ko

ASS 52R-C04 Kyckling

Fler Artkeys hittar du på www.prodib.se

Nyckelställ
Art.nr: STÄLL 96
Snyggt och praktiskt snurrställ med
plats för 96 st krokar.
(Ämnen ingår ej.)
50
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Artkey

ASS 52R-A10 Nyckelpiga

ASS 52R-185 Pirat

ASS 52R-188 Leksand

ASS 52R-A11 Lejonfamilj

ASS 52R-184 Flame

ASS 52RV3AI AIK

ASS 52R-M02 Kanin

ASS 52R-M01 Örn

ASS 52R-FK Spindel

ASS 52R-194 Älg

ASS 52R-157 Göteborg

ASS 52R-122 Hjärta

ASS 52RV3HI Hammarby

ASS 52R-205 Djurgården

ASS 52R-163 Malmö

ASS 52R-GY Återvinn

ASS 52R-195 Modo

ASS 52R-247 Syrianska

ASS 52R-GX Nuclear

ASS 52R-253 Mora

ASS 52R-290 Färjestad

ASS 52R-GW Dalahäst

ASS 52R-GV Tre kronor

ASS 52R-266 Södertälje SSK

ASS 52R-289 Luleå

ASS 52R-207 Brynäs

ASS 52R-340 Timrå

Fler Artkeys hittar du på www.prodib.se

Nyckelställ

Art.nr: STÄLL 32

Snyggt och praktiskt ställ med
plats för 32 st krokar
(Ämnen ingår ej)
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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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Prodib AB - återförsäljare av Italienska Cielle

Begagnat

Se mer maskiner på www.prodib.se

BÖRKEY EUROLINER

SILCA REKORD PLUS

SILCA SUPER SPECIAL

Maskintyp:
Cylindermaskin

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: 7.500 ex.moms

Pris: 7.000 ex.moms

Pris: 7.000 ex.moms

ORION ECODRILL

BÖRKEY

KL EURO

Maskintyp:
Cylindermaskin

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: 10.000 ex.moms

Pris: På förfrågan

Pris: 10.000 ex.moms

UNOCODE 199

Unocode 199 Basic är en datastyrd budget nyckelfräsmaskin som
både kodar och kopierar cylindernycklar, bil, mc och båtnycklar.
Den är utrustad med optisk läsare och maskinen är snabb och
har en låg ljudnivå. Med en PC och Silca key program ansluten till
maskinen får man tillgång till miljontals koder.
För mer info gå in på www.prodib.se
Keyway news #1 Januari 2015
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Hasplås

Saturnus

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

Kvalitéts key-bak från USA med
kevlarwire. Spinnerfunktion samt
har en låsning som hindrar wiren
att åka ut vid användning av många
nycklar. Läderögla för bältet.
Levereras i styckvis i blisterpack

Art nr. S48-LE
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Fler modeller och storlekar
hittar du i Prodibs webbshop
www.prodib.se

Security Tech Germany

• TVAC16000 7” set, monitor med trådlös kamera
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lättanvänd plug & play enhet med energisparläge
Svensk meny och inbyggd hjälp
Anslutningsbar till internet
App för Apple & Android, liveview från appen i 15FPS (bilder/sek)
Kan hantera upp till 4 st kameraenheter
Flera inspelningsmöjligheter, schemalagd och vid rörelsedetektering, 		
SD-kort krävs då, max 32GB (medföljer ej)
Infraröd nattfunktion med 10 meters skärpdjup vid mörkerläge
Minneskortshantering med överskrivningsfunktion
TFT skärm i 25FPS (bilder/sek) med integrerade högtalare och dock		
ningsstation, klarar ca 1,5 tim trådlös användning
Trådlös IR kamera med VGA upplösning, IP66 klassad, 2,4GHz
med ca 150 m räckvidd

• TVAC16010

Trådlös extra kamera till 7” set

ABUS - Den goda känslan av säkerhet
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MATRIX EVO
Den nya Matrix Evo 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. CE godkänd.

För mer information om maskinen och priser gå in
på www.prodib.se eller ring på 016-16 80 00
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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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Behöver du service?
- kontakta vår kompletta serviceavdelning
Du som jobbar inom lås, du säljer
säkerhet och trygghet, om det så är ett
lås, ett larm eller någon annan anordning. För oss är det likadant, även vi
säljer säkerhet och trygghet. Du ska
inte behöva göra avbrott i din produktion när din maskin är på service, Du
ska inte behöva stå ensam inför ett
svårlöst dilemma, Du ska få hjälp och
assistans när du behöver det, allt detta
kan vi på serviceavdelningen hjälpa
dig med.
Vi är här för att hjälpa dig på bästa
tänkbara sätt. Det är vårt enda mål och
därför satsar vi så hårt på
servicefunktionen.

INGEN PRODUKT BLIR BÄTTRE
ÄN SIN SERVICE
Om du vill satsa på det säkra alternativet med mest resurser att hjälpa
dig vid problem, då är det Silca du
ska välja. Vår målsättning är att vi ska
erbjuda den bästa servicefunktionen i
världen, ja helst bättre än Silca själva.
Det har vi ställt in siktet på och vi kommer inte att ge oss förrän vi är där.
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Har man köpt en produkt av oss så
skall man i priset få ett adderat värde.
Det värdet skall vara vår kunskap.
Att det finns en väl fungerande
service, inte bara ibland utan alltid.
Därför har vi satsat på tre
heltidsanställda tekniker. Att ha denna
resurs tillgänglig tillhör inte standard
i varje land. Prodibs service är en av
kanske tre, fyra stycken i världen.
Än så länge är ingen lika välutvecklad.
I andra länder får man sända maskiner
till fabriken i Italien för reparation och
renoveringar.

Mårten

TRE DAGARS SERVICE
Vi har också satt ett ambitiöst mål:
Ingen maskin skall finnas hos oss mer
än tre dagar för reparation, service
eller renovering. Vi vet redan att vi inte
kommer att klara det till 100%.
Det finns fel som är extremt svåra att
hitta, speciellt sådana som bara
kommer ibland, men detta är en
målsättning och ofta kommer det ta
mindre än tre dagar.

Micke

Jonas

SERVICEBILAR
Prodib har alltid strävat efter att vara
så tillgängliga som möjligt för våra
kunder. För att serviceavdelningen ska
kunna nå landet runt har vi investerat i
hela fem stycken servicebilar.
Alla kunder som vill ska kunna få
besök av serviceavdelningen när det
gäller installation och utbildning av
nyinköpta maskiner.

BLACK-BOX SERVICE &
HYRMASKINER
För att klara av att ge dig den mest
ultimata service som vi känner till
på nyckelmaskiner har vi investerat i
ett stort antal specialbeställda transportlådor. Vi kallar dom ”Black-box
service” för att lådorna är svarta. När
din maskin skall servas eller till oss
för reparation och du önskar en trygg
transport av din dyrgrip, då beställer
du bara en transportlåda av oss.

Prodibs servicebilar

Den kommer till dig för ett fast pris
som inkluderar alla transporter, färdigskrivna fraktsedlar, försäkringar och så
vidare. Alltså ett minimum av besvär
för dig. Önskar du en maskin att jobba
på när din egen är på service beställer
du en Hyrmaskin. Hyrmaskinen levereras i din Black-Box.

RESERVDELAR

För att kunna erbjuda en service utöver det vanliga krävs det ett gigantiskt
reservdelslager, för man vet ju aldrig
vilka delar som kan komma att
behövas. Vi lagerhåller reservdelar för
mer än 1 miljon och vi är stolta över att
ha det mesta på lager.
Andra delar kan vi få från fabriken
i Italien på bara några dagar, vi har
flygfrakter tre gånger i veckan och
lastbilsfrakt en gång i veckan.

Prodib black-box

delslager
Prodibs gigantiska reserv
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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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Art.nr: 10-47-2BRU

Svensktillverkade
nyckelfodral av hög
kvalitet i brunt skinn.
Levereras styckvis.
Med 25 mm nyckelring
och dragkedja.
60 x 110 mm
Art.nr: 10-47-2RÖD
Nyckelfodral av hög
kvalitet i rött skinn.
Levereras styckvis.
Med 25 mm nyckelring
och dragkedja.
60 x 110 mm
Art.nr: 10-47-2SVA
Nyckelfodral av hög
kvalitet i svart skinn.
Levereras styckvis.
Med 25 mm nyckelring
och dragkedja.
60 x 110 mm
Art.nr: 10-47-72
Nyckelfodral i mjukt
älgskinn i hög kvalitet.
Har ett tryck king of the
forest på framsidan.
Med 25 mm nyckelring
och dragkedja.
60 x 110 mm

6.
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NYCKELKAPPA
enfärgade

För Assa Twin,
Twin Combi,
Alfa, Medeco
mfl.

8022 BRUN

8022 GUL

8022 LILA

8022 LJUSBLÅ

8022 VIT

8022 MÖRKBLÅ

8022 MÖRKGRÖN

8022 NEONGRÖN

8022 NEONGUL

8022 NEONORANGE

8022 NEONROSA

8022 ORANGE

8022 RÖD

8022 ROSA

8022 SVART

NYCKELKAPPA
sortimentask

8022STV

För Assa Twin,
Twin Combi,
Alfa, Medeco
mfl.
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AVS:
Prodib AB
Box 34
631 02 Eskilstuna

Från Norr till Söder
- alltid nära dig!
Vi finns här för dig! För att du som kund ska ha tillgång till
bästa möjliga service och support. Med våra tre säljteam
på sammanlagt sex säljare täcker vi nästan hela Sverige
från Lund i söder till Kiruna i norr.
Vill du ta en titt på de senaste produktnyheterna, är
intresserad av en maskindemo, eller behöver hjälp med
att gå igenom sortimentet för påfyllnad. Boka in ett besök
med en utav våra säljare.
Vi reser regelbundet och är alltid i närheten.
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Eskilstuna 7
Porto
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