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Hej !
Här kommer Keyway igen!

Jag hoppas att du fått vår nya katalog 
P-6000 som innehåller det mesta av det vi 
säljer, har du av någon anledning inte fått 
den, eller om du skulle behöva ett ex till så 
hör av dig så skall vi ordna detta.

Det händer mycket på transponder och 
programmeringsfronten, och i detta 
nummer berättar Mattias lite mera.
Vi har avsatt Mattias på deltid för att bara 
följa ämnet transponder, jag kände att 
vi började få för generell kunskap och 
behövde någon som verkligen kan grotta 
ner sig i ämnet.

Till att börja med så blir det bara en 
kostnad för oss , men vi har ju tänkt vara 
länge i nyckelbranchen och i framtiden är 
det dom här nycklarna som kommer att 
vara ”dom vanliga” nycklarna, så det är lika 
bra att satsa nu.

Hur är det med dig , skall du också vara 
länge i nyckelbranchen, ja då är det bra att 
följa med i teknikutvecklingen.

Gör som vi, utse någon på firman att 
följa utvecklingen, träna sig och bli bra 
på transponder, där finns det en hel del 
pengar att tjäna. 

Vi kommer under året att anordna 
kurser runt om i landet på transponder 
och programmering, reparation av 
transpondernycklar och fjärrkontroller, just 
som jag skriver det här så sitter Mattias 
med kartan och gör upp en plan på vilka 
orter vi skall besöka, se till att skicka någon 
på dessa kurser så får ni ökad kompetens 
i ämnet.

Vi kommer att börja med en ”test kurs”  här 
på Prodib, där vi bjuder in personer på en 
radie av 10 mil från oss, allt för att man skall 
kunna åka över dagen.

Hur som helst har du extra bråttom att få 
utbildning och bor längre bort, så ring bara 
Mattias och anmäl dig ändå

På sidan 12-13 presenterar Cebastian våra 
säljteam.

Vi på Prodib tror på det personliga mötet, 
därför reser vi regelbundet till i princip alla 
våra kunder, vi deltar i så många mässor 
och kundträffar som det bara går

På sidan 29 visar vi 3 nya ämnen som vi har 
haft stor efterfrågan på, nu är dom framme, 
bara att köpa hem om du inte redan gjort 
det.

Jag läste någon stans (om det är sant eller 
inte vet jag inte)  att 80%  av snatteri/ 
butiksstölder är tillfälliga impulser av 
annars ärliga människor och på sidan 42 
hittar du vårt stöldskydd till butiksvaror.
Det här skyddet hindrar kanske inte 
proffstjuvar som är beredda att skära 
upp förpackningar osv, men det hindrar/ 
bromsar impulsen för ”tillfällighetstjuven”, 
han som inte tänkt tjuva men gjorde det 
ändå. Det är ett mycket billigt och effektivt 
skydd om det försvinner produkter på dina 
krokar som du inte fått betalt för.

Köp hem några stycken och prova.
 
På sid 44-47 berättar serviceavdelningen 
lite om vad för utrustning man behöver till 
Silcas maskiner för lite olika nycklar.

På sidan 59 får du som har en UNOCODE 
maskin en uppdaterad  ”card” lista över 
dem vanligaste.

I år kommer SKYDDSMÄSSAN  gå av 
stapeln, det gör den vartannat år, 
skillnaden i år är att man senarelagt den 
till Oktober månad (från Sept), och det 
betyder att vi fått lov att flytta vårt PRODIB 
ÖPPET HUS till November 8-9, så boka 
redan nu det datumet.

Du får ha det så bra tills nästa gång vi hörs!

Prodib AB
Tel: 016 - 16 80 00
Fax: 016 - 14 55 90
E-post: prodib@prodib.se
Internet: www.prodib.se

Keyway news 

Benny Hansson

Teamleader Prodib
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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

4 Keyway news #1 mars 2014

RIKSTVÅANS LÅSSERVICE 
KÖPER 399 EVO

Jonas har levererat ytterligare en Unocode 
399 EVO till Rikstvåan (deras tredje EVO),
denna maskin utrustad med V1 roterande 
back för bl.a. nya Abloy Protec samt Abus 
Granit.

Therese står stolt vid Rikstvåans nya 
Unocode 399 Evo utrustad med roterande 
back för bl.a. nya Abloy Protec samt Abus 
Granit.

Therese Rikstvåans Låsservice

UNOCODE 199 TILL SPAAK

Lasse på Spaak Säkerhet AB i Norrtälje tog 
steget in i den digitala världen då Jonas 
var där och levererade en UC199 d12 samt 
installerade Silca Key Programs.

Lasse kan nu skära de flesta nycklar 
inklusive ASSA d12 på kod, vilket ju gör att 
nyckeln är enligt tillverkarens toleranser!

Vi önskar Lasse lycka till med den nya 
maskinen och gratulerar till ett bra val!

REKORD ABLOY TILL SWESAFE

Swesafe på Fyrislundsgatan i Uppsala bytte in sin trotjänare mot en ny 
Unocode 399 EVO samt investerade i en Red Rekord för Abloynycklar och 
en P-box till sin Fast Copy.

Lasse Spaak säkerhet

prodibkundköp

Håkan Swesafe



SPEED

SICKLA LÅSTEKNIK KÖPER 
UNOCODE 399 EVO

Jonas levererade en Unocode Evo samt ett 
begagnat magasin till deras gamla 399.

LÅSMAN  KÖPER 399 EVO

Jonas levererade en Unocode 399 EVO till 
Charlie på Låsman.

Emelie Sickla Låsteknik

LEONARDO TILL ANGERED

Robert är en i raden att köpa denna fantastiska  cylindermaskin. Vi 
önskar lycka till med den nya maskinen! 

prodibkundköp

Charlie Låsman

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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Silca Pro Tech
Robotiserad nyckelmaskin

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
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prodibkundköp

UNOCODE 399 TILL 
BYGGBESLAG I SKELLEFTEÅ

Här installerades en Unocode 399 hos Jonas 
och Micke på Byggbeslag i Skellefteå. Butiken 
är alldeles ny och doftar av fräsch målarfärg, 
och Jonas och Micke arbetade som bäst med 
att iordningställa bland hyllor och krokar när 
de fick besök av Prodib.

LECTOR TILL ESPLANADEN 
SKO & NYCKELSERVICE 

David står stolt vid sin nyinköpta Lector.  
Vi önskar lycka till med den nya 
profilavläsningsmaskinen.

Micke & Jonas Byggbeslag Skellefteå

OMHÄNGNING HOS STÅL & VERKTYG

Micke har varit hos Stål & Verktyg och hängt om deras nyckeltavlor, 
så nu är allt snyggt och prydligt. 

OPTIKA LIGHT

En av årets nyheter, Optika Light! Den enda maskinen 
på marknaden som identifierar cylindernycklar, kassa-

skåpsnycklar, 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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MATRIX EVO

Toppfräsmaskin av bästa kvalitet. Elektronisk kalibrering är stan-
dard. Ny ergonomisk design. CE godkänd. 

För mer info gå in på www.prodib.se

visste du att...
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… man kan hitta information om 
ID46 och kopiering med Snoop i 
Silcas program SKP? Klicka dig fram 
till transponderprogrammet,

klicka på ”Hjälp” nere till höger, välj 
”Kopiera Transponder ID46”, 

...och sen har Du en utförlig 
beskrivning med bilder och text på 
svenska! 



RED REKORD ABLOY

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

För mer info gå in på www.prodib.se
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Nu har vi skickat ett färskt exemplar av 
vår nya produktkatalogen till alla våra 
kunder. I katalogen finner du både 
EAN koder och SLR koder tillsammans 
med streckoder för att du enkelt ska 
kunna beställa direkt med en ”blipper” 
bland våra 11.500 olika artiklar ur vårt 
lagerförda sortiment.

Vår nya produktkatalog 
P6000 är här!

Här stoltserar Mats framför de 16 pallarna med nytryckta kataloger.

Har du inte fått ditt exemplar av kata-
logen eller helt enkelt vill beställa ett 
exemplar. Ring in till oss på kontoret så 
skickar vi en samma dag 

016-16 80 00

Nya katalogen



Vi har det du behöver:

Ämnen 
Låsprodukter

Nyckelmaskiner
Nyckeltillbehör

Reservdelar
Låssmedsverktyg

Billåsprodukter
Ställ & inredning

Kataloger
Kläder
m.m.

STÄMJÄRN
Stämjärn i högsta kvalitet
Finns i fem olika storlekar

C.I FALL
S W E D E N  -  S I N C E  1 8 9 4

Wood Working Tools

Fler verktyg från C.I FALL hittar 
du i PRODIBS webbshop: 

www.prodib.se

Art nr: 12�.10
Stämjärn 10 mm

Art nr: 12�.12
Stämjärn 12 mm

Art nr: 12�.1�
Stämjärn 16 mm

Art nr: 12�.20
Stämjärn 20 mm

Art nr: 12�.2�
Stämjärn 25 mm
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ABUS - Den goda känslan av säkerhet

Security Tech Germany

Artikelkod: Benämning
KLASS � ROCK utan cylinder:

83/60O-2 kl.3 utan cylinder

83/60O60-2 kl.3 utan cylinder Hög bygel

KLASS 3
- För ovalcylinder

Passar alla fabrikat

ABUS ROCKABUS ROCK
PRODIB, kanske BÄST PÅ ABUS!

Serie 2 innebär:
- Inga fjädrar
- Nanobehandlad
- Suveränt rostskydd
- Godkänd med god marginal
- Levereras styckvis eller i kartong om 6 st lås.

Marknadens bästa pris?- Vi tål att jämföras!



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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Johan Windahl
Tel: 070-676 96 85
E-post: johan.windahl@prodib.

Team Norr

Daniel Gahnfelt
Tel: 070-676 98 08
E-post: daniel.gahnfelt@prodib.

Team Mitt

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

Jimmy Larsson
Tel: 070-676 96 86
E-post: jimmy.larsson@prodib.se

Team Söder

Krister Vieweg
Tel: 070-676 96 84
E-post: krister.vieweg@prodib.se

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

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

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

1�Keyway news #1 mars 2014

Serie 2 innebär:

- Inga fjädrar

- Nanobehandlad

- Suveränt rostskydd

- Godkänd med god marginal

- Levereras styckvis eller i kartong om 6 st lås.

Marknadens bästa pris?- Vi tål att jämföras!

KLASS 2
- För snowmancylinder

Passar alla fabrikat

111 kr

Artikelkod: Benämning

83/45S-2 Snowman kl.2 utan cylinder

- UTAN cylinder!

ABUS ROCK
ABUS ROCK
FAKTA ABUS ROCK Fördelar

- Godkända i Klass 1, 2, 3 & 4

- Känt varumärke, borgar för toppkvalitet

- Nanoteknik i tillverkningen, låsen rostar mindre

- Hel familj, går att kombinera i Klass 1, 2, 3 &  4

- Olika byglar finns som tillbehör, höga och i mässing till Snowmanlåsen

- Väderskydd till alla storlekar av låsen som tillbehör

- Hänglåskedjor med enkel eller dubbelmontage finns till alla storlekar av låsen

- Skön avrundad design

- SNYGGA LÅS!

FAKTA ABUS ROCK Fördelar

Alltid nya erbjudanden och kampanjer. Betyder att du alltid 
kan se nyheter och hitta något som passar just dig. 

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

Prodib Team, vi finns här för dig!



www.prodib.se
Gör din beställning via vår webshop

Tips på hur du söker 
i vår webshop! 

Webshopen innehåller oerhörda mängder artiklar, ibland har det upplevts som svårt att hitta det 
man söker. Här följer ett tips som hjälper dig att söka mer effektivt i webshopen.

Använda sökrutan:

Använd citationstecken om du vill söka efter bestämda fraser eller artiklar. Om du omsluter
den fras du vill hitta med citationstecken kommer sökningen endast att ge dig de artiklar som 
innehåller exakt denna fras som resultat. Om du låter bli att använda citationstecken kommer 
resultaten att omfatta alla sidor och artiklar som innehåller de ord du använt, oberoende av i 
vilken ordning de förekommer.

Skriv in ett ord i sökrutan i webshopen 
inom ”citationstecken” 
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FAST COPY 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

SPECIALKAMPANJ 

MYCKET FÖRMÅNLIGT

DIN SÄLJARE RINGER DIG!

www.prodib.se
Gör din beställning via vår webshop

Tips på hur du söker 
i vår webshop! 

Webshopen innehåller oerhörda mängder artiklar, ibland har det upplevts som svårt att hitta det 
man söker. Här följer ett tips som hjälper dig att söka mer effektivt i webshopen.

Använda sökrutan:

Använd citationstecken om du vill söka efter bestämda fraser eller artiklar. Om du omsluter
den fras du vill hitta med citationstecken kommer sökningen endast att ge dig de artiklar som 
innehåller exakt denna fras som resultat. Om du låter bli att använda citationstecken kommer 
resultaten att omfatta alla sidor och artiklar som innehåller de ord du använt, oberoende av i 
vilken ordning de förekommer.

Skriv in ett ord i sökrutan i webshopen 
inom ”citationstecken” 
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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

NYHET!

1� Keyway news #1 mars 2014



Fler AGA
produkter 

hittar du på 
www.prodib.se
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GLASSKIVELÅS

AGA 155

AGA 158

AGA 150

AGA 151

AGA 155 LL

AGA 158-6

AGA 150 LL

AGA 156

AGA 160 AGA 260
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Stort intresse för trans-
ponderprogrammering!

Säkert har inte många missat att 
Prodibs ÖPPET HUS blev ett välbesökt 
event i Oktober. Många av aktiviteter-
na fångade besökarnas uppmärksam-
het och intresse och som väntat blev 
montern för transponderprogramme-
ring välbesökt.

Transponderteknik – 
Framtiden är redan här

Transpondernycklar för t ex bilar kan 
skapas på flera sätt, att programmera 
in dem direkt i bilen är egentligen 
inte nytt, och är en High Tech metod 
som är på snabb frammarsch i Sverige 
nu. Vi kommer att få se mycket mer 
av transpondrar i framtiden, och idag 
utrustas så gott som alla fordon med 
transponder. 

Leverantören från England 
hos Prodib

Under Öppet Hus hade vi besök av 
Simon Ashby och Craig Turlington från 
ADVANCED DIAGNOSTICS i England 
som visade upp delar av sitt produkt-
utbud som Prodib har i sitt sortiment.
Vid sin disk presenterade Simon 
och Craig bland annat Advanced 
Diagnostics senaste mjukvara för att 
programmera transpondernycklar i 
Landrover och Jaguar, och listan över 
bilar som Advanced Diagnostics täcker 
är lång. Många besökare hade frågor 
om hur det går till att programmera in 
nycklar och fjärrkontroller i bilar, om 
verktyget MVP är lätt att hantera, samt 
andra praktiska frågor och funderingar 
kring arbetet med transpondernycklar 
och fjärrkontroller.

Egen bilhall för transpon-
derprogrammering

Prodibs bussgarage är rejält i sitt om-
fång, och denna helg hade det inretts 
till en luftig bilhall som skapt för att 
innehålla fyra olika bilar som Simon, 
Craig och undertecknad använde som 
demonstrationsobjekt vid de förutbe-
stämda demo-visningarna. 
Både bilnycklar och fjärrkontroller 
programmerades in i bilarna. De fyra 
olika bilfabrikaten illustrerade utmärkt 
hur programmeringen går till, och 
deltagarna fick en tydlig bild av hur 
de olika fordonstillverkarnas bilar 
programmeras på liknande vis, och 
samtidigt att olika bilfabrikat kan ha 
mindre skillnader i sina system, med 
individuella variationer. 

 

Repotage
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Fjärrkontroller

En vanlig fråga under Öppet Hus var 
om Prodib har transpondernycklar 
(bilnycklar) med fjärrkontroll. Och det 
stämmer, i Prodibs lager finner man 
alla olika originalnycklar och fjärrkon-
troller som Advanced Keys tillhanda-
håller. Fjärrkontroller programmeras 
till bilen med MVP (Bild på MVP) på 
samma vis som nycklarna programme-
ras, enkelt och smidigt.
Det står klart att detta är framtiden 
som redan anlänt, och MVP är verkty-
get som gör det möjligt för oss att ta 
del av den!

Viper – bra maskin för 
fräsning av bilnycklar

I samband med visning av program-
meringen av bilnycklar blev det även 
tillfälle att se ett exempel på en bra 
maskin för decodning och fräsning av 
bilnycklar. Det är Silcas maskin VIPER 
som är gjord just för bilnyckelfräsning, 
och som har en back med tre sidor 
som tillsammans gör att de flesta 
laserskurna bilnycklar passar direkt i 
maskinen, utan att adaptrar krävs.

MVP  -Nyckeln till transpon-
derprogrammering

Programmeringsverktyget MVP inne-
håller en lång lista med bilfabrikat som 
den är avsedd att arbeta med. Det är 
ett lättarbetat verktyg som ansluts i 
bilens OBD-uttag. Härifrån kan man 
hämta information om hur många 
nycklar som finns programmerade i 
bilen, antal fjärrkontroller, samt t ex 
eventuella felkoder som fordonet 
registrerat.
Många av besökarna under Öppet Hus 
tog tillfället i akt att se hur program-
meringen gick till, och vissa visningar 
lockade så stor skara gäster att vi blev 
tvungna att dela upp oss i två grupper 

Repotage

Mattias Widén
Service/Transponder

mattias.widen@prodib.se



RW4 PLUS
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För mer information om maskinen och priser, gå in 
på www.prodib.se eller ring på 016-16 80 00
För mer information om maskinen och priser, gå in 
på www.prodib.se eller ring på 016-16 80 00

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

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® 

SPECIALKAMPANJ 

MYCKET FÖRMÅNLIGT

DIN SÄLJARE RINGER DIG!



Saturnus

Hasplås

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

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

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

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® 



7 
Snyggt, mycket säljande
Ordning & reda
Snygg toppskylt ingår
4 st olika storlekar 
12, 24, 40 & 48 kroks

Silver 7 SEVEN 

Ställ för nyckeltillbehör

48- kroks ställ
inkl. toppskylt
(produkter ingår ej)

40- kroks ställ
inkl. toppskylt

12- kroks ställ
inkl. toppskylt

4/1

Silver Seven



	 	 	

	-	Se	hela	sortimentet	på	www.prodib.se

	 	 	 Heltäckande	Butikslösning	från	PRODIB	AB
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Art.nr: PRO0111
Fastighetsring 90 mm

Art.nr: PRO0110
Fastighetsring 60 mm

Art.nr: PRO0112
Fastighetsring 120 mm.

Art.nr: PRO0053
Wire C 45/36 91 cm.

Art.nr: PRO0054
Wire C 45/72 182 cm.

Art.nr: PRO0055
Wire C 45/118 300 cm.



2
Mer från HPC hittar du i vår webbshop: www.prodib.se

Dyrkset i snyggt läderfodral
med 32 delar.

Artnr: HPC-NDPK32 

Dyrkset i snyggt läderfodral
med 16 delar.

Artnr: HPC-NDPK 

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

Artnr: HPC-PIP 13 
Platt modell som lätt får plats i fickan. 
Fodral ingår. Innehåller 9 st dyrkar.

Artnr: HPC-PIP 15 

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

Artnr: HPC-ES2000 
Innehåller 4 st utdragare.  
Nålarna ligger löst i greppet.

Artnr: HPC-EZ 6

D
yr

kv
er

kt
yg



25Keyway news #1 mars 2014

visste du att...

…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!

I vissa ämnen passar GTIn med sin hållare i röd plast, i 
andra ämnen behöver man ta ut den ur hållaren.

prodib på skidresa

Prodib har i år igen varit på skidresa, 
denna gång till Romme Alpin. Tidigt på 
morgonen bar det av, många trötta men 
förväntansfulla prodibare fyllde bussen. 
Det bjöds på fint väder och fin åkning. 
En slalomtävling arrangerades för både 
små som stora skidåkare och många 
åkte både snygg och snabbt. Dagens 
vinnare av ävlingen blev vår säljare 
Andreas Eklånge. Vi får väll se om han 
kan försvara medaljen till nästa år?...

Andreas med vinnarmedaljen.

Hela gänget samlade efter tävlingen.

Slalombanan.



det bra med skydden i skruvstycket.

Nu ska vi försiktigt trycka ut låssprin-
ten som förankrar bladet i nyckelgrep-
pet, och detta kan man till exempel 
göra genom att knacka ut det med en 
hammare och någon form av stiftpin-
ne eller dylikt. I vårt fall har vi använt 
oss av en liten spik som vi slipat av 
spetsen på.

Så där, nu sticker en del av låssprinten 
ut och den är då lätt att dra ut med en 
tång. Man får vara lite försiktig så att 
man inte skadar plasten i greppet när 
man vickar och vrider lite med tången. 

Med låssprinten borta byter 
vi enkelt ut bladet, passformen på 
blad och infästning är bra, så det går 
snabbt och smidigt.
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Prodib sätter i focus

Byta blad på bilnyckel - Enkel match!

I Prodibs kompletta utbud av nyck-
elämnen från Advanced Keys finns 
original bilnycklar både med och utan 
fjärrkontroll, för programmering 
direkt i bilen med programeringsverk-
tyget från ADVANCED DIAGNOSTICS; 
MVP för bilnyckelprogrammering. I 
utbudet av dessa nyckelämnen finns 
även lösa blad till vissa nycklar. Det är 
alltså möjligt att byta ut ett slitet eller 
kass blad mot ett nytt på t ex en VW 
flip-key med fjärrkontroll.

Vi ska här titta närmare på hur man 
går till väga för att byta ut själva bladet 
och det är en uppgift som är förvå-
nansvärt enkelt att utföra. Vi behöver 
några få verktyg:

• Skruvstycke eller en bra arbetsbänk  
   att arbeta på
• En liten hammare 
• Någon form av sprint eller pianotråd  
   eller möjligen en liten borr
• En näbbtång eller plattång 

Börja med att sätta upp ämnet i skruv-
stycket, på bilden illustreras att vi an-
vänder oss av två skydd i skruvstycket 
så att vi inte orsakar märken i bladet. 
Detta är ju inte så viktigt på det gamla 
bladet, men i den händelse vi vill sätta 
fast nyckeln med det nya bladet så är 

Återstår så bara att återmontera 
låssprinten, och den brukar gå lätt att 
pressa in med hjälp av tången.

Färdigt, jobbet är gjort på några 
minuter!

Mattias Widén
Service/Transponder

mattias.widen@prodib.se



Silca GTI
Glastransponder

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. 

2/1
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 På bilden: MH-TA grepp med GTI transponder.



Kraftigt och solitt lås med 5-siffrig kombination vilket 
möjliggör 100.100 olika kombinationer. Låset är framta-
get med tanke på användningsområden och miljöer där 
en högre säkerhetsnivå behövs men där fördelen med ett 
nyckellöst system är att föredra, så som tillfälliga låsningar 
av grindar, dörrar, bommar och liknande där många an-
vändare har tillträde. 

Säljs styckvis i blisterförpackning eller i hel ask om 3 st lås.

Abus Kombinationshänglås

Art.nr: 158/65C
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Nya produkter

40 mm hänglås av aluminium med hjärtanmo-
tiv tryckt i slitstarkt plastmaterial. Skyddar mot 
repor och slitage på både låset och underlaget 
där låset hänger. Säljs osorterade styckvis eller i 
hel ask om 6 st lås, 2 olika motiv. 

Ämnen som passar till låsen är 
Abus originalämne: 
Ä65/40-45N. 

Abus motivhänglås

Art.nr: T65AL40LOVE  
  



Visa att du tillverkar transpondernycklar! Vi har 
tagit fram ett snyggt promokit så dina kunder 
inte missar att du kan göra deras bilnycklar med 
startspärr. 

10 delar, innehållande: 
1 st plansch 420 x 594 mm 
1 st plansch 297 x 420 mm 
2 st klistermärken 408 x 240 mm
2 st fönsterklistermärken 145 x 160 mm 
2 st klistermärken för bil 441 x 160 mm 
2 st fasadflaggor inklusive fäste.

Syns du inte, finns du inte!

Art.nr: PROMOKIT
  

Nu utökar vi sortimentet ännu mer med ämnen till SFB (Svensk Fastighetsbox) 
FIX fönsterlås 2830 samt DIN BOX.  Passa på att beställa av din säljare eller 
ring in till kontoret på: 

016-16 80 00 

Nya heta ämnen!
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Nya produkter

Art.nr:   SFB 1R  ASS 187R  DBX 1R  
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Nya produkter

ASS 52R Finns nu i 8 fina färger.

Ultralite HH 760

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

Fler modeller och storlekar 
hittar du i Prodibs webbshop

www.prodib.se

Kvalitéts key-bak från USA med 
kevlarvire. Spinnerfunktion, dvs 
den följer med nyckelns riktning. 
Kraftig karbinhake. Levereras i 
styckvis i blisterpack. 

Virens Längd: 900 mm
Diameter: 42 mm
Stålring: 27 mm

Art nr. 6C



7 Silver 7 SEVEN 

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

48- kroks ställ
inkl. toppskylt

Security Tech Germany

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:     80 mm 
Höjd:     120 mm 
Djup:     45 mm       

ABUS - Den goda Känslan av Säkerhet
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12- kroks ställ
inkl. toppskylt

40- kroks ställ
inkl. toppskylt



Regelbunden serviceinkallelse på 
maskiner så dom håller sig fräscha 
och fina i många år  
- Det ger mycket lägre totalkostnad.

Beprövade maskiner, mest sålda i 
Skandinavien, under lång tid  
- Gör att du kan känna dig säker 
under lång tid med ditt köp.Alla specialinstrument som Silca  

använder har vi köpt in, och flera 
andra har vi fått tillverkat själva  
- Gör jobbet snabbare och effektivare.

4 Fabriksdiplomerade tekniker till 
din tjänst - Gör att du alltid kan prata 
med någon som verkligen kan  
- Betyder att det finns kompetent 
och utbildat folk här både på semes-
ter, julledighet och vid vård av barn.

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.

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

Vi har 24 hyrmaskiner som du kan 
hyra om din maskin skall på service 
- Betyder att du aldrig behöver vara 
utan maskin.

Alla Silcas kataloger sänder vi ut 
GRATIS och AUTOMATISKT till ALLA 
- Betyder att du alltid har de senaste 
katalogerna med fräsch information.

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

Du får regelbundet en tidning med 
nyheter , produktfakta och tekniska 
tips, Keyway News från oss  
- Betyder att du alltid är up-to-date 
med vad som sker.

Hjälpprogram för att finna nycklar, 
både stand alone och på WEB  
- Hjälpen är aldrig långt borta om 
man jobbar med SILCA.

Vi jagar alltid de bästa tänkbara 
varorna, aldrig minsta möjliga pris  
- Betyder att om du köper härifrån får 
du minimalt med problem och strul.

Stabil återförsäljare, Prodib har  
haft samma ägare / ledare i 30 år  
- Betyder stabilitet och ett  
långsiktigt ansvar för dig.

Flest möjliga adapters till 
nyckelmaskiner för alla 
tänkbara nycklar - Gör att 
maskiner är flexibla och 
kan användas till mycket.

Du får en minitidning i sändning-
arna, Keyway Mini, så fort vi fått 
nyheter - Betyder att du vet vad 
som sker på veckobasis.

En riktig och välutrustad Serviceverk-
stad speciellt anpassad att göra jobben 
snabbt och rätt enligt TOYOTAmetoden 
- Gör att vi reparerar snabbare än andra 
och på så sätt blir det billigare.

VARFÖR VÄLJA SILCA   FÖRST SOM SIST?

Online
EKC WEB
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Våra maskiner används av alla 
låstillverkare  , ASSA , KABA , EVVA , 
DORMA , TRIO VING , RUKO  
- Du kan känna dig trygg.

Silca är världens största tillverkare 
för KRB med megaresurser för utvek-
ling av både mjukvara och hårdvara 
- Betyder att stor möda läggs ner på 
att göra rätt från början.

Silca maskiner har nu 2 års garanti 
- Betyder extra trygghet.

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

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

Vi har egen Coinmaskin för att prägla 
ämnen med ditt namn  
- Betyder att vi kan göra det fort och 
i mindre volymer. 

Prodib håller utbildningar och Kurser 
- Betyder att du kan utbilda och 
förkovra dig, Gratis.

Vi har en 400 m² permanent Utställ-
ning där du kan känna och se på allt 
vi säljer - Betyder att du kan komma 
och titta och prova innan du köper 
något från oss, extra tryggt.

Uppgradering på skiva eller direkt på 
WEB, välj själv - Gör att du kan vara upp-
daterad var dag, var vecka, hela året.

Vi har 6 Servicebilar  
- Betyder att vi kan erbjuda service 
på plats hos dig om det är extremt  
bråttom.

Vi har 5 Showbussar  
- Innebär att du kan se och känna på 
nya saker på en plats nära dig.

Uppdateringar på program som 
verkligen fungerar och kommer 
regelbundet som utlovat  
- Gör att du verkligen har det senaste.

Vi håller Öppet Hus en gång om 
året - Då visar vi ”live” alla nyheter 
och andra produkter, håller kurser 
och bjuder på festligheter under 
avslappnade former.

Vi har en 1000 sidig megakatalog 
P-5000 över alla våra produkter med 
tydliga faktarutor - Betyder att du i 
lung och ro kan titta och hitta rätt 
produkt för dig.

Speciellt mät och elektronikrum med 
kostsamma mätmaskiner, där bara 
dom mest delikata arbetena utföres 
- Gör att vi kan mäta rätt och precist.

Speciellt maskinrum där vi kan svarva, 
fräsa, svetsa, slipa och tillverka vad som 
helst - Betyder att vi har stor flexibillitet 
och inte behöver vänta på att någon  
annan skall göra saker åt oss.

VARFÖR VÄLJA SILCA   FÖRST SOM SIST?

2-års 
garanti

4/1
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Verktyg för låsproffs

Fler verktyg från HUVAB hittar 
du i PRODIBS webbshop: 

www.prodib.se

1320-0
Cylinderroddar stopp

Förhindrar att roddaren roterar när bara 
en cylinder används på godkända låskistor.

  

Huvab

1150
Borrmall

Borrmall för smalprofillås typ ASSA 
13787, 1361, 1362, 1385, 13585 samt 
motorlåset 8087.
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1132
Brytjärn

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



Kvalitéts key-bak från USA med 
rostfri kjedja och brunt läderskydd 
som skyddar kläderna. Levereras 
styckvis i blisterpack. 
 

Virens Längd: 600 mm
Diameter: 52 mm

Art nr. 9

Fler modeller och storlekar 
hittar du i Prodibs webbshop

www.prodib.se

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 kjedja 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

Art nr. 481BPS-HDK
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prodibtransponder

Nytt program för VAG: VAG 2013
Från ADVANCED DIAGNOSTICS 
har alldeles nyligen ett nytt 
program för programmering 
av bilnycklar och fjärrkontrol-
ler till Volkswagen, Audi, Seat 
och Skoda utkommit.

VAG 2013 gör det enklare och 
smidigare att programmera 
fjärrkontroller och bilnycklar i 
VW och Audi genom att t ex 
automatiskt hitta vilken bil 
diagnosverktyget MVP är kopp-
lad till. Det blir t ex inte längre 
viktigt att hålla reda på den 
aktuella bilens motorkod, och 
för dig som är van vid MVP och 
bilnyckelprogrammering kom-
mer detta att märkas som en 
klar förbättring. 

Det nya programmet är släppt 
enbart i BETA-programmet, om 
man väljer STANDARD-program-
met så kan man utföra program-
meringen precis som vanligt.

För dig som vill veta mer om det 
nya programmet, eller om fjärr-
kontroll- och billnyckelprogram-

mering i allmänhet, ring gärna 
oss på Prodib för information! 
016-16 80 00.



Security Tech Germany

- UTAN cylinder!
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Serie 2 innebär:

- Inga fjädrar
- Nanobehandlad
- Suveränt rostskydd
- Godkänd med god marginal
- Levereras styckvis eller i kartong om 6 st lås.

Marknadens bästa pris?- Vi tål att jämföras!

ABUS ROCKABUS ROCK
KLASS 2

- För snowmancylinder

Passar alla fabrikat

PRODIB, kanske BÄST PÅ ABUS!

Artikelkod: Benämning
83/45S-2 Snowman kl.2 utan cylinder



   

Silca Electronic Key 
Catalogue finns online!
Varje dag , för dig att upptäcka!

EKC ONLINE EDITION
- Tillgänglig dygnet runt

- Gratis uppdatering

- Uppdateras hela tiden

- Användarvänlig

- 8 olika menyer att söka ämnen

- Ny avancerad sökfunktion

- Ny“Print Catalogue” funktion (skriv ut dina  
  sökresultat till en egen personlig katalog)

- Möjlighet att skriva ut nyckelinformation

- Möjlighet att lägga till personlig information,   
   krokposition, pris, mm

- Online hjälp

- Och mycket mycket mer…

8 OLIKA SÖKFUNKTIONER

1 8765432

SÖK PÅ NYCKELMÅTT

ALL NYCKELINFORMATION 
FINNS TILLGÄNGLIG

SKRIV UT NYCKELBILD I SKALA 1:1

VÄLJ MELLAN 7 OLIKA SPRÅK

Online
EKC WEB

Web
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Kvalitetsverktyg från England
Fräsjigg för att fräsa ut för stolpen & kistan vid låsmontering. 
Fräsarna är gängade och du skruvar fast dem på skaftet.  
Ställbar i sidled.

Art.nr: JIG-2

Mycket lätt att använda!

Inkl. 3 st fräsar 19, 22 & 25 mm
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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.

Prodib AB - återförsäljare av Italienska Cielle

Back för Europacylindrar

1

Back för Ovalcylindrar/Runda cylindrar

2

Back för skyltar

3

Back för Hänglås

4

Back för nycklar

5

Back för plastskyltar/brickor

6

Gravera - vad du vill!
Nycklar, hänglås, ovalcylindrar, 
runda cylindrar, europacylindrar, 
plastbrickor, skyltar. Ja möjlighe-
terna är många som synes!

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

Nyfiken på mer?
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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Maskinannons Silca
41Keyway news #3 maj 2011
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ABUS - Den goda känslan av säkerhet

Security Tech Germany

ABUS Wire

Art nr: 1850/185
185 cm.

Plastad wire från Abus. Lämplig för t ex. Släpkärror, 
båtar och trädgårdsmöbler. Levereras styckvis.

Art nr: 8/200
2 meter.

Art nr: 10/500
5 meter.

Art nr: 10/1000
10 meter.



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.

42 Keyway news #1 mars 2014



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

NYHET!
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Tekniska spalten

Vi reder ut vad du behöver!

Back: R240 (D720980ZB) Fräs: W105 (D709242ZB)

Här nedan presenteras några av Silcas lösningar till din Triax 
Quattro för att fräsa några av Abus, Assa, Dorma, Evva och 
Kaba´s toppfrästa ämnen.

Har du frågor elller vill ha mer information kontakta oss på 
kontoret så hjälper vi dig! 016-16 80 00

Back: Standard R1 Fräs: W103 (D709240ZB)

EC75-30/40

EC75-50/60

Triax Quattro
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Tekniska spalten

Back: R129 (D736835ZB) Fräs: W148 (D735439ZB)

d-12

Back: R134 (D734900ZB) Fräs: W148 (D735439ZB)

dp
Silca OEM Client behövs.

Back: Standard R1 Fräs: W145 (D729494)

IX-6
Passord = Godkännande av Dorma behövs.



ExperT
Passord = Godkännande av KABA behövs.

Tekniska spalten

Titan/Aura

46 Keyway news #1 mars 2014

Back: Standard R1 Fräs: W106 (D709243ZB)

Back: R13 (D734900ZB) Fräs: W135 (D721004ZB)

3-KS
Passord = Godkännande av Evva behövs.

Back: R223 (D721600ZB) Fräs: W219 (D712374ZB)
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Tekniska spalten

ICS
Passord = Godkännande av Evva behövs.

Back: Standard R1 Fräs: W114 (D709482ZB)

Mårten Lindberg
Servicechef

marten.lindberg@prodib.se

Vi har ämnena du behöver!



ABUS - Den goda känslan av säkerhet

Security Tech Germany

ABUS ROCKABUS ROCK
PRODIB, kanske BÄST PÅ ABUS!

Artikelkod: Benämning
KLASS 2 ROCK med cylinder:

83WP-IB53/C kl.2 Submariner med cylinder

83/45S-2SB Snowman kl.2 med cylinder

83/45-BL/C kl.2 med cylinder BLÅ

83/45-BLA/C kl.2 med cylinder SVART

83/45-RE/C kl.2 med cylinder RÖD

KLASS 2 ROCK utan cylinder:
83/45-BL kl.2 utan cylinder BLÅ

83/45-BLA kl.2 utan cylinder SVART

83/45-RE kl.2 utan cylinder RÖD

83/45-GR kl.2 utan cylinder GRÖN

83/45-LI kl.2 utan cylinder LILA

83/45-YE kl.2 utan cylinder GUL

83/45-OR kl.2 utan cylinder ORANGE

Serie 2 innebär:

- Inga fjädrar
- Nanobehandlad
- Suveränt rostskydd
- Godkänd med god marginal
- Levereras styckvis eller i kartong om 6 st lås.

Marknadens bästa pris?- Vi tål att jämföras!

- MED cylinder!



OPTIKA LIGHT
Problem att hitta krångliga nycklar? sluta 
oroa dig. Låt Optika light hjälpa dig. Optika 
light är en ny, lite enklare maskin än före-
gångaren Optika. Optika light fungerar helt 
utan dator, läser ”sågtandade” cylindernyck-
lar, laserskurna bilnycklar, vissa KABA nyck-
lar och tillhållarnycklar. Det tar bara några 
sekunder. Stoppa in nyckeln i maskinen och 
följ instruktionerna i displayen. 
Några knapptryckningar och du får flera 
alternativ att välja på. 

Enkel, snabb och med ett oemotståndligt 
pris. Sluta slösa bort din dyrbara tid med att 
leta efter nycklar. Köp Optika light.

Vill du veta mer om Optica Light hör av dig till 
din säljare eller ring in till oss på kontoret så 
hjälper vi dig. 016-16 80 00

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

Security Tech Germany
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Artkey

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

Nyckelställ

ASS 52R-329 Sun/moon

ASS 52R-335 Ny Pirat

ASS 52R-334 Racing

ASS 52R-295 Blixt

ASS 52R-332 Fairy Star

ASS 52R-331 Fairy Moon

ASS 52R-330 Fairy 

ASS 52R-319 Spelkort

ASS 52R-318 Pirat & 

ASS 52R-321 Lejon

ASS 52R-323 Svärd

ASS 52R-333 Elgitarr

ASS 52R-292 Pink Dog

ASS 52R-C01 Ekorre

ASS 52R-C02 Gris

ASS 52R-C03 Kattunge

ASS 52R-C04 Kyckling

ASS 52R-C05 Sälunge

ASS 52R-C06 Hundvalp

ASS 52R-C07 Isbjörn

ASS 52R-C08 Apa

ASS 52R-294 Ballong Ko

Fler Artkeys hittar du på www.prodib.se

ASS 52R-S2 Bart cupid

ASS 52R-S3 Homer TV

ASS 52R-S4 Maggie

ASS 52R-S6 Bart skate

ASS 52R-S7 Homer
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Artkey

Art.nr: STÄLL 32
Snyggt och praktiskt ställ med 

plats för 32 st  krokar
(Ämnen ingår ej)

Nyckelställ

ASS 52R-S9 Krusty

ASS 52R-S10 Marge

ASS 52R-S18 Liza

ASS 52R-S8 Maggie bowling

ASS 52R-S3 Homer TV

ASS 52R-S4 Maggie

ASS 52R-S6 Bart skate

ASS 52R-S7 Homer

ASS 52R-S18 Liza

ASS 52R-185 Pirat

ASS 52R-184 Flame

ASS 52R-194 Älg

ASS 52R-122 Hjärta

ASS 52R-290 Färjestad

ASS 52R-247 Syrianska

ASS 52R-163 Malmö

ASS 52RV3HI Hammarby

ASS 52R-157 Göteborg

ASS 52RV3AI AIK

ASS 52R-188 Leksand

ASS 52R-205 Djurgården

ASS 52R-195 Modo

ASS 52R-253 Mora

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
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Swesafedagen

Fredagen 17/1 for vi till Västerås för 
att deltaga på den årliga swesafe-
dagen. En dag per år samlas nämli-
gen swesafeanställda från landets 
alla delar för att utbilda sig, träffas 
och ha trevligt ihop och i år blev 
Västerås valet av stad.

För mig personligen var det första 
gången jag deltog på en träff av 
detta slaget och förhoppningsvis 
inte den sista.

Vi byggde en monter där vi visade 
upp vad vi kallar den digitale lås-
smeden, dvs att man kan skicka all 
info direkt från Key Design alter-
nativt ASM in i nyckelmaskinerna. 
Övre delning, sidoskärningen samt 
märkning av nyckeln. 

Många imponerades av denna ef-
fektiva och snabba funktion.

Vi hade också med oss ett gigan-
tiskt hänglås ABUS 83/200 som 
man fick gissa vikten på.

Vinnaren presenterades senare 
under middagen på kvällen och 
den stolte vinnaren blev Torbjörn 
Johansson från Karlstad.

Totalt sett var det över 400 per-
soner under dagen och vid mid-
dagen på kvällen deltog en bra bit 
över 300 personer. Fantastiskt!

En stor eloge till Tobias Eriksson 
och Mats Lindgren för ett makalöst 
fint jobb.

Tack från oss alla på prodib som 
deltog, vi är verkligen supernöjda!

Johan Windahl
Säljare distrikt Norr

johan.windahl@prodib.se
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ID25PL BAGAGETAG 

Bagagemärkning för resväskor. Med stor och tydlig skrivyta. 
Ett litet kombinationshänglås medföljer.

Brick storlek 140 x 50 mm
Skrivyta 45 x 65 mm
Antal 2 st
Färg Sorterade
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Begagnade maskiner

Maskintyp:
Topfräsmaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad och genomgången. 
Kalibrerad. Nytt filter. Ny back. 
Ny Kåpa
Pris: 75.000 ex.moms

SILCA QUATTROCODE

Maskintyp:
Cylindermaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad och genomgången. 
Kalibrerad. 
Pris: 10.000 ex.moms

SILCA BRAVO SUPER

Maskintyp:
Cylindermaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad och genomgången. 
Kalibrerad. 

Pris: 7 .000 ex.moms

SILCA REKORD PLUS

Maskintyp:
Profilavläsningsmaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad och genomgången. 
Kalibrerad.
Pris: 7.000 ex.moms

SILCA LECTOR

Maskintyp:
Toppfräsmaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad och genomgången. 
Kalibrerad. 
Pris: 12.000 ex.moms

SILCA CLUB

Se mer maskiner på www.prodib.se

Maskintyp:
Cylindermaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad och genomgången. 
Kalibrerad. 

Pris: På förfrågan.

SILCA SECIAL SUPER



Klass 2 med hölje 1,05 m
Artnr: 09721
Kvalitetskätting från BEMA, klass 2 i slitstarkt 
nylonhölje. Levereras styckvis. SSF/SBSC godkänd.

�

Oklassad med hölje, 1,5 m
Artnr: 09722
Kvalitetskätting från BEMA, oklassad  i slitstarkt 
nylonhölje med löpögla. Levereras styckvis. 

Klass 2 med hölje 2,5 m med löpögla
Artnr: 09723
Kvalitetskätting från BEMA, klass 2 i slitstarkt 
nylonhölje med löpögla. Levereras styckvis. 
SSF/SBSC godkänd.

Klass 3 med hölje 2,5 m löpögla
Artnr: 09744
Kvalitetskätting från BEMA, klass 3 i slitstarkt 
nylonhölje med löpögla. Levereras styckvis. 
SSF/SBSC godkänd.

Klass 3 med hölje 1,05 m
Artnr: 16631
Kvalitetskätting från BEMA, klass 3 i slitstarkt 
nylonhölje. Levereras styckvis. SSF/SBSC godkänd.

Klass 3 med hölje 1,5 m löpögla
Artnr: 09745
Kvalitetskätting från BEMA, klass 3 i slitstarkt 
nylonhölje med löpögla. Levereras styckvis. 
SSF/SBSC godkänd.
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Security Tech Germany

MC-lås 68 victory
- En säker lösning för transportbilen

MC-Lås 68 Victory Helbult
68YE / BL VOLL

Skivbromslås 
14 mm bult
X-Plus cylinder
Svart eller gul

Godkänt av SSF
Rek.Utpris
Exkl. 788 kr
Inkl.  985 kr

MC-Lås 68 Victory Halvbult
68YE / BL HALB

Skivbromslås 
14 mm bult

X-Plus cylinder
Svart eller gul

Godkänt av SSF
Rek.Utpris

Exkl. 788 kr
Inkl. 985 kr
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MATRIX EVO

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

Den nya Matrix Evo har som 
standard tiltbara backar, vilket 
innebär att du kan vinkla dem. 
Standardbacken klarar många 
referenser som tidigare be-
hövde 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 desig-
nen på topp. CE godkänd. 
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Transponder – Här är Din resurs på Prodib
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prodibtransponder

Hej!

Det är jag som är Mattias Widén, 
Prodibs svar på den ökade 
efterfrågan på transponderteknik 
i Sverige. Du och jag har kanske 
redan haft kontakt om något ärende 
gällande transpondrar i någon form, 
och jag är övertygad om att vi i 
annat fall, med största sannolikhet, 
kommer att ha kontakt i framtiden.

Prodib ser det växande intresset på 
marknaden och vill i och med detta 
se till att möta upp med kunskap från 
vår sida, så att vi kan ta hand om våra 
kunder och deras, dvs era, behov 
på bästa sätt. Det handlar delvis om 
att ha personal som är insatt i era 
frågeställningar, men även att ligga 
steget före och kunna informera och 
hålla utbildningar och kurser som ger 
er möjligheten att vara först med det 
senaste, känna till bra-att-veta-saker, 
och kunna nyttja  smarta lösningar.

Nu har jag, med min bakgrund 
som servicetekniker på Prodibs 
serviceavdelning, fått den spännande 
uppgiften att på deltid ägna mig att 
den växande transpondersidan av 
Prodibs verksamhet, och det är en 
uppgift jag gärna tar mig an! 
Jag ser två huvudsakliga ingredienser 
i detta som jag tycker om: 
Den spännande tekniken som 
transpondernycklar och allt detta 
kring dem och deras tillverkning 
innebär, samt att få chansen att 
komma i kontakt med ER, ni som 
arbetar med den teknik jag tycker är 
rolig och intressant!

Om jag kort ska nämna några av dessa 
saker som nu finns på marknaden 
är det Flipkeys (infällbara blad), 
Keyless, Look-a-like, Empty shells 
och den nya GTI-transpondern från 
SILCA, som jag tycker är spännande 
nyheter. Vidare så har Prodib nu ett 
stort utbud av originalbilnycklar 

med och utan fjärrkontroll från 
ADVANCED KEYS, och från ADVANCED 
DIAGNOSTICS i England levereras vårt 
diagnostik-verktyg MVP, som används 
till programmering av bilnycklar och 
fjärrkontroller i fordon.

Om mig själv kan jag kort nämna att 
jag arbetat på Prodib sedan Augusti 
2011. Jag har haft möjlighet att 
träffa några av er där ute i landet 
vid installationer, och ytterligare 
några känner säkert igen mig från 
servicesamtal i olika tekniska ärenden.
Med min tidigare bakgrund som 
provningstekniker på ett stort 
låsföretag i Sverige, samt med mitt 
privata intresse för elektronik, i 
synnerhet analoga kretsar och rör-
förstärkare, känns det som att cirkeln 
är sluten och jag ser fram emot att 
arbeta nära Prodibs kunder i den 
senaste tekniken för fordonsnycklar.



www.prodib.se

Gör din beställning via vår nya webshop

Lägg din order via vår 

nya 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 ej Silca maskiner

●
●
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●
●
●
●
●
●
●
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CARD 346 5stift 00-05  A, B, C, E (1E – 6E), N

CARD 347 5stift 00-07  E( 7E – 8 E), F, G, K, L, M, P, R, S

CARD 353 5stift 1.3-05  NN

CARD 351 5stift 1.3-07  AC, AK, AL, AM, AS, BC,  BK, BL, BM, BS, D, 
    DC,  DS, DK, DL, DM, EC, EK, EL, EM, ES,FC, FK, 
    FL, FM, FS, GC, GK, GL, GM, GS, H, LL, MM, PP,
     RR, SS, T, U, W, X, FC, H, V, Z,   
   
CARD 356 5stift 2.6-07  CA, CB, CD, CE, CF, DD, KA, KB, KD, KE, KF, 
    KG, LB, LD, LE, LF, MA, MD, MB, ME, MF, SB, 
    SD, SE, SG, SF, VV, ZZ,
    
CARD 348 7stift 0.0-05  A, B, C, N

CARD 352 7stift 0.0-07  E, F, G, K, L, M, P, R, RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, S

CARD 354 7stift 1.3-05  NN

CARD 349 7stift 1.3-07  AC, AK, AL, AM, AS, BC, BK, BL, BM, BS, D,
     DC, DK, DL, DM, DS, EC, ES, EK, EL, EM, FC, 
    FK, FL, FM, FS, GC, GG, GK, GL, GM, GS, H, KK, LL 
    MM, PP, RR, SS, T, U, W, X, V, Z,
   
CARD 355 7stift 2.6-07  CA, CB, CD, CE, CF, CG, DD, HH, KA KB,KD, 
    KE, KF, KG, LA, LB, LD, LE, LF, LG, MA, 
    MB, MD, ME, MF,MG, PA, PB, PD, PE PF, PG, 
    PH, PN, PR, PT, SB, SD, SE, SF, SG, TT,       
    UU,WW,VV, XX, ZZ,
    
CARD 2854   ASSA D-12
CARD 350   ASSA TEKA 12 DJUP, GAMLA KORTET
CARD 588   ASSA TEKA 12 DJUP, NYA KORTET, ASSA 8450
CARD 577   ASSA TEKA 16 DJUP, LM ERICSSON , VÄLDIGT GAMLA
CARD 345   ALLA ASSA TWIN / ASSA MAX/ ASSA TWIN COMBI ETC.
CARD 2880    ASSA dP Cliq

CARD 357   BODA 5 STIFT
CARD 357   BODA 6 STIFT STANDARD PROFILER
CARD 358   BODA 6 STIFT ”1Z ...... 1-100000”  OBS BACK SIDA B
CARD 643   BODA 5 & 6 STIFT SYSTEMPROFILER, OBS! BACK SIDA B
CARD 557   BODA 6 STIFT PROFIL ”A”

CARD 361   EVVA (Serien 6S……)
CARD 666   EVVA  DPI
CARD 1877   EVVA   7 – Stift inklusive spetsplaning
CARD 1879   EVVA   8 – Stift inklusive spetsplaning

CARD 420   ALFA GE-GE, ÄVEN ALFA FLEX
CARD 674   ALFA ANS, ALFA ANS FLEX
CARD 3706   GE-GE  Pextra (3057 gamla kortet, 2419 äldre ändå)

CARD 419   TRIOVING, 5-6-7 STIFT
CARD 715   TRIOVING TWIN

CARD 355   DORMA DCS
CARD 419   DORMA DCN
CARD 359   DORMA RS-8

KORTLISTA UNOCODE 2014
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www.prodib.se

Gör din beställning via vår nya webshop

Lägg din order via vår 

nya 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 ej Silca maskiner

●
●
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RED REKORD AY

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

Vanliga Slitdelar:

Varför inte satsa på denna 
halvautomatiska nyckelmaskin 
i proffsklassen. Fräser cylinder 
och bilämnen, utrustad med 
fyrsidiga backar, ergonomisk 
design och dessutom 
säkerhetspärr på vaggan.

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

hittar du på 
www.prodib.se
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GLASSKIVELÅS

AGA 155

AGA 158

AGA 150

AGA 151

AGA 155 LL

AGA 158-6

AGA 150 LL

AGA 156

AGA 160 AGA 260
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Låsgruppen Wilhelm Nielsen 
kjøper Unocode 399 Evo.

På bilde: Gunn Pedersen tester nymaskinen 
på systemavdelingen.

Gunn Pedersen 

Du har väl inte missat våra nya ämnen från Silca? gå in på 
www.prodib.se och klicka dig in på fliken media för mer information.
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Antall: Artikkelnr.: Beskrivelse:  Antall: Artikkelnr.: Beskrivelse: 
  TO510TR4SN1 TR4 emne Bart  Angel    TO510TR4SN10 TR4 emne Apu Kwik-E-Mart 
  TO510TR4SN2 TR4 emne Bart Yeah    TO510TR4SN11 TR4 emne Homer Work 
  TO510TR4SN3 TR4 emne Maggie Dummy    TO510TR4SN12 TR4 emne Mr. Burns 
  TO510TR4SN4 TR4 emne Maggie Star    TO510TR4SN13 TR4 emne Homer Guitar 
  TO510TR4SN5 TR4 emne Bart Tongue    TO510TR4SN14 TR4 emne Chief Wiggum 
  TO510TR4SN6 TR4 emne Maggie Bear    TO510TR4SN15 TR4 emne Apu Come Again 
  TO510TR4SN7 TR4 emne Marge Niceness    TO510TR4SN16 TR4 emne Barney Brahrp 
  TO510TR4SN8 TR4 emne Edna Lesson    TO510TR4SN17 TR4 emne Lisa Flowers 
  TO510TR4SN9 TR4 emne Krusty Showtime    TO510TR4SN18 TR4 emne Lisa Sax 

Pris kr. 19,60 netto eks.mva. 

Markedsføres av TrioVing. A.S. 
Tlf: 69 24 52 00  Faks: 69 24 52 97 Mail: ordrekontor@trioving.no

ARTKEYS!
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AVS:
Prodib AB
Box 34
631 02 Eskilstuna
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