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Hej !
Här kommer Keyway igen!

Den här gången är det ett antal viktiga 
nyheter.

MVP PRO den nya 
programmeringsenheten för att 
programmera in bilnycklar i bilens 
CPU enhet har fått bra fart och har 
anammat iden att skall man vara med i 
nyckelbranchen för bilar, mc, båtar etc. i 
framtiden så är det en sådan man måste 
ha.

Vi har också tagit upp ett nytt sortiment 
av ORIGINAL NYCKLAR  för bilar, hela 330 
artiklar.

Det här är riktiga original, inga KINA grejor 
med original logotyper.

KINA nycklarna skall man passa sig för, 
i höstas blev en skomakare i Finland 
bötfäld med 20,000 Euro för att ha sålt  
kinatillverkade nycklar med original 
logotyp.

En 97 sidig Katalog på dessa original 
nycklar kan du beställa på vårt 
orderkontor eller från våra säljare.

Vi presenterar också den nya Unocode 
199 som är en elektronisk kodmaskin i 
ekonomiklassen.

Vår websida byggde vi om i höstas, nu har 
vi förfinat den ytterligare, mer om den på 
sid 9.

Vi kommer att genomföra en stor 
kundundersökning tillsammans med 
undersökningsföretaget MARKNADSKRAFT 
för att veta vad du tycker och för att vi skall 
få lite ledtrådar vart vi bör satsa mer osv.

På Sid 26-27 kan du läsa om den första 
PROTECH som vi levererat, till dags dato 
har vi sålt nr två som skall levereras i 
Februari, men mer om det senare.

FREEKEY den nya smarta nyckelringen har 
gjort bra succé, och har du inte köpt dem 
ännu så rekommenderar jag dig att ta hem 
en låda.

Vi har också fått en hel del nya 
låssmedsverktyg och en serie nya KEYBAK 
för proffs.

En ganska stor nyhet är samarbetet med 
ABLOY, där Silca UNOCODE nu är redo att 
fräsa ALLA Abloytyper, på sid 60-61 finner 
du info om detta

I övrig har vi jobbat på så mycket vi kan 
med sortment, lager och att förfina olika 
processer.

 

Ha det bra tills vi hörs igen

Prodib AB
Tel: 016 - 16 80 00
Fax: 016 - 14 55 90
E-post: prodib@prodib.se
Internet: www.prodib.se
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Teamleader Prodib
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FAST COPY PLUS 1/1

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.

Teknisk information

Mått

Vikt

Bredd 245 mm 
Djup 245 mm 
Höjd 80 mm

0,6 kg

För mer info gå in på www.prodib.se

TÄBY DANDERYDS LÅS AB 
UTÖKAR SIN MASKINPARK

En Idea, Triax, Marker och till det en 
tillhörande SOC lösning. Pryder nu deras 
lokaler. Vi gratulerar till ett bra köp!

Uffe Täby Danderyds Lås AB

LÅSET I CENTRUM KÖPER 
TRIAX QUATTRO

Triax Quattro är en datastyrd maskin för 
sidoskurna bilnycklar, Kaba, Mul-T-Lock 
med mera. Maskinen styrs från en PC 
via Silca Key Program som innehåller 
koduppgifter samt fräsdata. Triax kan 
läsa in systemuppgifter från t.ex. Kaba 
via datafil. Det finns ett stort sortiment 
av specialbackar för t.ex. Kaba Expert och 
tubnycklar. Vi gratulerar till ett bra köp!

AB SKENE JÄRNHANDEL KÖPER OPTIKA & IDEA

Om du tröttnat på att jaga efter nycklar i kataloger ska du göra som Skene järnhandel 
och köpa Optika. Med optika hittar du ett passande Silcaämne på bara ett par minuter. 
Spar tid. Köp Optika!

Jörgen & Håkan Låset i Centrum

prodibkundköp

Lars AB Skene järnhandel

32.651kr
+ KIT MH



D911868ZB
Bredd 400
Djup 520 mm 
Höjd 400 mm

22,5 kg

RED REKORD d-121/1

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

Teknisk information

Fräs
Mått

Vikt

D700875ZB
Bredd 330 mm 
Djup 430 mm 
Höjd 270 mm

19 kg

För mer info gå in på www.prodib.se

OPTIKA TILL 
GÄRDIN & PERSSON 

Om du tröttnat på att jaga efter nycklar 
i kataloger ska du göra som El-Firman 
och köpa Optika. Med optika hittar du 
ett passande Silcaämne på bara ett par 
minuter. Spar tid. Köp Optika!

SWEDELOCK KÖPER 
MARKER 2000

Swedelock i Osby är nöjda ägare till en ny 
Marker 2000. Markern passar utmärkt till 
Swedelocks verksamhet eftersom den är 
snabb och ger deras nycklar och cylindrar ett 
snyggt och proffsigt utseende. Redan innan 
vår tekniker hunnit lämna nyckelverkstan var 
Jonny igång med att både fräsa och märka 
första serien nycklar!

Fredrik Gärdin & Persson

XL BYGG I KALIX KÖPER UNOCODE CLASSIC

En fin Unocode Classic har funnit ett nytt hem hos XL Bygg i Kalix. 
Vi gratulerar till ett bra köp!

prodibkundköp

Anders & Jonny Swedelock

Göte XL Bygg i Kalix

Keyway news #1 januari 2013 �

22.454 kr
exkl. moms
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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

6Keyway news #3 maj 2012
Keyway news #1 januari 20136

NYHET!

89.900 kr
exkl. moms
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R4 BACK TILL LÅSSMEDEN 
I BODEN

Göran på Låssmeden i boden har köpt en 
R4 back. Vi gratulerar till ett bra köp!

LÅSSMEDEN I UMEÅ  
KÖPER TRIAX & SOC

Triax är en datastyrd maskin för sidoskurna 
bilnycklar, Kaba, Mul-T-Lock med mera. 
Maskinen styrs från en PC via Silca Key 
Program som innehåller koduppgifter samt 
fräsdata. Triax kan läsa in systemuppgifter 
från t.ex. Kaba via datafil. Det finns ett stort 
sortiment av specialbackar för t.ex. Kaba 
Expert och tubnycklar. Vi gratulerar 
Låssmeden i Umeå till att bra köp! 

Göran Låssmeden i Boden

LECTOR PRO TILL GÖTHES

Vi hoppas att Lars på Göthes blir nöjd med köpet av sin nya Lector Pro. 
Vi gratulerar till ett bra köp!

Christer Låssmeden i Umeå

Lars Göthes i Falun

Nyckelmaskinen för proffsen! 
Halvautomatisk nyckelmaskin för cylinder 
och bilnycklar, utrustad med digital kali-
breringsdisplay. Backar med patenterat 
friktionslås, lampa, frässkydd och säker-
hetspärr på vaggan är några av fördelarna 
på denna maskin.

Teknisk information

Fräs
Mått

Vikt

D911868ZB
Bredd 400
Djup 520 mm 
Höjd 400 mm

22,5 kg

För mer info gå in på www.prodib.se

BRAVO MAXIMA

Keyway news #1 januari 2013
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32.681 kr

exkl. moms
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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

●
●
● 
●
●
●
●
●
●
●

Silca Unocode 399 EVO
Cylindermaskin

Unocode 399 EVO
Om jag vore låssmed skulle 
jag efterfråga följande:

•   Driftsäker, vi har sålt över 600 st   
    Unocode. 

•   Maskinen är snabb och lätt- 
    arbetad vid backbyten mm.

•   Största databasen av koder och  
    kort, det du vill göra finns där.

•   Tredje generationen av Unocode     
    (Den första kom 1988) Det, förfi  
    nadmed den senaste tekniken och  
    därför finns inga barnsjukdomar.

•   Silca är snabba och har stora  
    resurser för maskin och mjukvara,  
    kommer det en ny nyckel så  
    kommer den snabbt till våra  
    maskiner.

•   Är olyckan framme eller om ni valt  
    årsservice på maskinen så finns 
det en fullutrustad serviceverkstad 
med 5 ptekniker till förfogande. 

•   Mycket tillbehör för alla typer av  
    nycklar. (Roterande back, magasin,  
    mm)

•   Programvaran enkel att använda     
     och gör så ni kan jobba ihop med   
     Marker och Optika.

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

Varför ska jag köpa en Unocode 399 Evo?

1/1

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

� Keyway news #1 januari 2013



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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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�.16
Stämjärn 16 mm

Art nr: 12�.20
Stämjärn 20 mm

Art nr: 12�.2�
Stämjärn 25 mm

Vi har det du behöver:

Ämnen 
Låsprodukter

Nyckelmaskiner
Nyckeltillbehör

Reservdelar
Låssmedsverktyg

Billåsprodukter
Ställ & inredning

Kataloger
Kläder
m.m.

81 kr
exkl. moms

93 kr
exkl. moms

93 kr
exkl. moms

105 kr
exkl. moms

105 kr
exkl. moms
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 - Se hela sortimentet på www.prodib.se

Heltäckande Butikslösning från PRODIB AB

2/1

Art.nr: PRO0027
Kromad kraftig kedja med 
26 mm stålring och 
karbinhake. Levereras 
styckvis blisterpackad. 

Art.nr: PRO0030
Kromad kraftig kedja med 
26 mm stålring och 
karbinhake. Levereras 
styckvis blisterpackad.

Art.nr: PRO0031
Kromad kraftig kedja med 
105 mm karbinhake. 
Levereras styckvis blister-
packad.

Art.nr: PRO0032
Kromad kraftig kedja med 
26 mm stålring och 75 
mm karbinhake. Levereras 
styckvis blisterpackad.

Art.nr: PRO0029
Kromad kraftig kedja med 
26 mm stålring och 
karbinhake. Levereras 
styckvis blisterpackad.

Art.nr: PRO0028
Guldfärgad kedja med 
24 mm stålring och 
karbinhake. Levereras 
styckvis blisterpackad.

62.60:- 62.60:- 23.60:-

30.10:- 37.30:- 35.40:-



I detta nummer av Keyway News är det vår ordermottagare
Cebastian Persson som utsätts för frågor.

PR
ODIB PROFILEN

Arbetsuppgift på Prodib?
Jag jobbar som ordermottagare,  jag tar emot 
order på telefon, underhåller hemsidan, 
gör nyhetsbrev samt producerar tidningen 
Keyway News.

Hur länge har du jobbat på Prodib?
I december blir det ett år och nio månader.

Vad är det bästa med Prodib?
Att alla jobbar i ett team i samma riktning. 
Tillsammans blir vi starka och kan hela tiden 
förändra och förbättra för kundens bästa.
  
Vad tycker du är mest intressant på 
jobbet just nu? Nya MVP Pro från Advanced 
Diagnostics.

Bor?
I lägenhet Centralt i Eskilstuna.

Familj?
Har inga egna barn än så länge. Inte heller 
några husdjur. Men ett par blommor som  
jag vattnar då och då

Sport?
Inte så sportintresserad faktiskt, möjligtvis 
bilsport i så fall. Men det är ingenting jag 
utövar. Tittar gör jag gärna däremot.
 
TV?
Inte om jag får välja, men tittar jag så blir det 
serien Sons Of Anarchy. Bästa serien som går 
på TV nu utan tvekan.

Musik?
Allätare, lyssnar på det mesta. 

Vilken film såg du senast?
Abraham Lincoln the vampire hunter. 
Helt okej. Men jag har sett bättre.

Favorit nyckel?
ASS52R-3220

Vad gör du helst på fritiden? 
Flugfiske är ett stort intresse sedan några 
år tillbaka. Det brukar bli mellan 250-300 
timmar per säsong. Annars tränar jag och 
umgås med vänner.

Cebastian Persson

Customer support

 /Order

12 Keyway news #1 januari 2013
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Security Tech Germany

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

10/500
5 m

10/200
2 m

12/120
1,2 m

280 kr
exkl. moms

94.50 kr
exkl. moms

105 kr
exkl. moms195.75 kr

exkl. moms
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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

1.249 :-

1.752 :-

624.50 :-577 :-

683 :- 547.50 :-



Kvalitetsverktyg från England

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

1/1

Fräsar till nyckelmaskiner

Art.nr:
D705933NI 

Yttermått: 60.4 mm 
Tjocklek: 5.25 mm
Hålmått: 9.52 mm

Art.nr: SHIMHOLDER
Hållare till shims.

1�Keyway news #1 januari 2013

129 kr
exkl. moms

141 kr
exkl. moms

3.302 kr
exkl. moms
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ÅRETS PRODIB
Tidigt en söndagsmorgon i början av 
maj, så begav sig jag och Per ut på vår 
årliga busstur. Gott humör och en buss 
lastad med godsaker så åkte vi söder 
ut.

Skåne, Blekinge, Småland och Kalmar 
län skulle besökas och vi hade stakat 
ut en bra rutt med totalt 8 stopp.

Vi slog upp portarna i Malmö kl.15.00 
och regnet välkomnade oss, men 
också kunderna. Ett 40-tal företag kom 
till oss under årets bussturné. Mycket 
avhandlades och en hel del affärer 
gjordes. Vi visade marknadens bästa 
maskiner!. Bland annat så testkörde 
vi nya Matrix maskinerna som är nya 
generationens toppfräsmaskin.

Nya lösningar för tillverkning av d-12 
ämnen samt att vi redde ut begreppen 
hur man på ett enkelt och driftsäkert 
sätt tillverkade DP nycklar på Silcas 
maskiner. Alla var rörande överrens 
om att detta var en bra och smidig 
lösning.

Vi lärde ut alla knep med ABUS Rock 
och hur du kan använda låset på bästa 
sätt och vilka tillbehör som finns.

150 mil avverkades och vi hann med 
att se mycket av vårt avlånga land. 
Tack alla ni kunder som kom och be-
sökte oss under veckan!.
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ÅRETS PRODIB

Kund Efternamn Gästrike Lås

Kund Efternamn Stockholmshem

BUSSTOUR 2012

Hållplatser:
• Malmö
• Helsingborg
• Kristianstad
• Karlshamn
• Karlskrona
• Kalmar
• Västervik

• Göteborg
• Kungsbacka
• Halmstad
• Borås
• Jönköping
• Karlstad
• Karlskoga
• Örebro
• Västerås

• Luleå
• Umeå
• Östersund
• Sundsvall
• Uppsala

Keyway news #1 januari 2013 1�

Krister Vieweg
Säljare region söder

krister.vieweg@prodib.se



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 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 3057   GE-GE  Pextra

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

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

CARD 355   DE-JONG DJ & SE koder

KORTLISTA UNOCODE 2012
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Fler AGA
produkter 

hittar du på 
www.prodib.se
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GLASSKIVELÅS

1/1

AGA 155

AGA 158

AGA 150

AGA 151

AGA 155 LL

AGA 158-6

AGA 150 LL

AGA 156

AGA 160 AGA 260

Alla priser är  exklusive moms

160,50 kr

114 kr

138 kr

138 kr

210 kr

138 kr

94,50 kr

210 kr

138 kr

210 kr
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MATRIX PRO

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

Den nya Matrix Pro 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.

26 Keyway news #1 januari 2013

57.041 kr
exkl. moms
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Ja, mötet pågick ju egentligen 
31/8-2/9 och temat var helt nytt för i år.

Det nya med mötet var att det hölls 
hos en leverantör. Först ut var copiax.

Vi på Prodib var givetvis inte med 
under copiax egna tillställningar men 
efter vad vi hörde av låssmederna 
som deltagit hade det varit en riktig 
höjdare. Skoj!

Vi som kom från Prodib var jag Johan, 
Daniel och Mats.

Vi anslöt oss på lördagseftermidda-
gen på hotellet där vi träffade flera 
leverantörer samt låssmeder. Vi tog en 
gemensam promenad till nybrokajen 
där båten Gustaf 3 väntade på oss.

Väl ombord serverades vi en uppfris-
kande välkomstdrink och det mingla-
des en stund innan båten lade ut för 
en några timmars färd i stockholms 
fantastiskt vackra skärgård.

En trerätters middag serverades och 
alla verkade både mätta och väldigt 
belåtna.

 Vi var några personer som flyttades 
runt medsols för att skapa lite nya 
kontakter. Ett skoj initiament. Det var 
lite rörigt först, men det blev ju riktigt 
bra tillslut.

Efter båtresan var det många som gick 
på lokal.

Några trotsade den större massan och 
gick på jazzklubb. Något som tydligen 
hade varit riktigt skoj.

Vi på Prodib åkte hem till våra familjer 
och den egna sängen. 

 Tusen tack från mig, Daniel och Mats 
för en jättetrevlig kväll och en ny kul 
idé till NLFs möten.

NLF höstmöte Stockholm 

1 september 2012.

Johan Windahl
Säljare region norr

johan.windahl@prodib.se



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

354.80 kr
exkl. moms

141.60 kr
exkl. moms284.30 kr

exkl. moms
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Nu är även den nya maskinen 
Unocode 199 integrerat i Silca 
programmet.

SILCA Unocode 199 är en basic 
maskin som har vissa begräns-
ningar mot Unocode 399 EVO, 
speciellt när det kommer till 
olika speciallösningar som 
adaptrar mm.

NYTT I SILCA PROGRAMMET
Dessa funktioner är då låsta i 
programmet.

VI GENOMFÖR EN NKI UNDERSÖKNING
(Nöjd kund index)

 MARKNADSKRAFT i Örebro kommer under 
December att genomföra en undersökning 
åt oss för att vi skall veta vad ni som kunder 
tycker, om vår service , våra produkter, och 
vad vi bör förbättra.

Under 2013 kommer vi sedan att använda 
detta underlag för att driva vårt utvek-
lingsarbete.Målet är att vi skall vara / bli ett 
MÄSTERSKAPSFÖRETAG.

SKYDDSMÄSSAN
LORENZO NACKA besökte oss i montern på 
Skyddsmässan, här på bild med Johan Windahl 
Dom flesta känner inte Lorenzo, men för dom 
som varit mer än 30 år i branschen var han ett 
känt namn på 70 och 80 talet. Lorenzo var den 
som fram till 1982 introducerade både Silca och 
Juvel kassaskåp i Sverige. Lorenzo är en trevlig 
prick pratsam och positiv som alltid, 
det var ett kul återseende.
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Mer från HPC hittar du i vår 
webbshop: www.prodib.se

Artnr: HPC-HLPX10

Artnr: HPC-LPX 10

Artnr: HPC-LPX 15

Artnr: HPC-HLPX11

Artnr: HPC-LPX 11

Artnr: HPC-LPX 16

Artnr: HPC-HLPX12

Artnr: HPC-LPX 12

Artnr: HPC-EZ 3

Artnr: HPC-EZ 5

Artnr: HPC-SSX 10

Artnr: HPC-SSX 11

Artnr: HPC-STW 4

Artnr: HPC-TR 11

Artnr: HPC-STW 3

Artnr: HPC-EZ 1

Utdragare/Vridare

Dyrkar

D
yr

kv
er

kt
yg

58:-

60.50 :- 112 :- 59 :-

55 :- 112 :- 63.50 :-

62.50 :- 64 :-
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VIRO PADLOCKS - MADE IN ITALY
MÄSSINGHÄNGLÅS 40-70mm

Artnr 304 Virolås 60mm
Mått A: 60mm
Mått B: 10mm
Mått C: 35mm

Antal Nycklar: 2st

Artnr 303 Virolås 50mm
Mått A: 50mm

Mått B: 8mm
Mått C: 28mm

Antal Nycklar: 2st

Artnr 302 Virolås 40mm
Mått A: 40mm

Mått B: 6mm
Mått C: 20mm

Antal Nycklar: 2st

↔A

↔CB↔
Artnr 305 Virolås 70mm

Mått A: 70mm
Mått B: 12mm
Mått C: 42mm

Antal Nycklar: 2st

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

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. 

priserna är exkl. moms

3/1

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

25Keyway news #1 januari 2013

Pris 248 krPris 102.50 kr

Pris 141.50 kr

Pris 189 kr

Pris 189 kr

57.30 :-

59.40 :-
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PROTECH TILL 
LÅSMEKANO
Silcafabriken 2011 

Här börjar egentligen resan för 
Låsmekanos köp av Protech.
Redan vid besöket i vackra 
Italien såg Thomas & Lotti 
maskinens potential. Det var vår 
och vi var på besök hos Silca för att 
studera Protech. Många frågor dök 
upp som skulle stötas och blötas. 
Det här var ju ett nytt sätt att 
arbeta på, men jag minns att 
Thomas redan då såg hur maski-
nen skulle fungera i deras verksam-
het. En del frågor blev hängande 
i luften tills allt var klart och utrett 
med alla ingenjörer och konstruk-
törer på Silca, innan vi skulle gå 
vidare. Det var en fin vistelse med 
både aha-upplevelser och skratt.

Uppföljning

Låsmekano, som är en av de största 
i Sverige på tillverkning av KABA 
& Dorma ämnen, märkte att det 
fanns en massa tid att spara 
genom att jobba annorlunda och 
mer effektivt med Protech.  Att 
kunna ”äga” hela tillverkningen 
själv, gör ju att du är mer flexibel. 
Snabb omställning mellan olika 
nyckelsystem samt att maskinen 
både toppfräser, sidfräser, graverar 
och sorterar helt själv är ju en 
otrolig fördel och tidsvinst.

Då maskinen är unik och byggs 
efter kundens behov så behövdes 

en del möten för att fastställa vilka 
låssystem Protech skulle tillverka 
för Låsmekano, och vilka tillbehör 
som behövdes. Vi gick igenom allt 
gammalt, i systemväg, samt alla 
nya system och nyckeltyper som 
kommit ut på marknaden. 
En specifikation togs fram på det 
som tillverkades mest.

Här har man en enorm fördel att 
kunna påverka och bygga en ma-
skin helt efter vad du skall tillverka 
för nycklar. Kommer det ut något 
nytt, så uppdaterar man maskinen 
och kanske adderar en ny back.

Protech arbetar med filer genere-
rade ur tex Keydesign från Cadware 
eller ASSAs ASM. På så sätt minime-
ras feltryck och missförstånd då du 
får ut en färdig .dat fil med allt som 
rör nyckeln. Toppkod, sidkod och 
märkning. Viktigt är flödet, så det 
går snabbt och smidigt, utan en 
massa dubbelarbete.
Från tillverkare via Keydesign/ ASM 
till nätverket, så du snabbt och en-
kelt kan plocka filen och köra den 
på din Protech.

Är du van att jobba vid 
singelkörning även vid stora serier 
så behöver du ändra arbetssätt och 
på så sätt få en effektiv tillverkning. 
Planera jobbet väl då maskinen 
gärna jobbar 4 timmar övertid helt 
gratis. Och framför allt, Lägg cylin-
drarna och kör nycklarna själv. 

Leveransen
På leveransdagen så åkte jag och 
Mårten (Prodibs servicechef ) ner 
till Helsingborg en tisdag i septem-
ber i vår hyrda lastbil. Det krävs en 
del för att transportera en Protech. 
Ca 470 kg med allt emballage. 
Efter en noga fastspänning och 
trippelkontroll gav vi oss av.
Väl framme var det med spänning 
vi lossade allt emballage och de 
ca 80st duktigt stora franska trä-
skruvarna som höll ihop allt.
När den stod lös, så var det bara att 
fälla ner den medföljande rampen 
och rulla av Protech från pallen in i 
butiken.
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Väl inne var allt minutiöst förbe-
rett. Kompressorslang, ström och 
nätverk var proffsigt framdragit dit 
maskinen skulle stå. Thomas hade 
gjort ett kanonjobb till förarbete, 
vilket också speglar hela företaget. 
Ordning och reda. 

När maskinen stod på plats så satte 
Mårten igång med att driftsätta 
maskinen, lägga in den på det 
lokala nätverket och koppla på luf-
ten. Själv uppdaterade jag datorn 
och ordnade med alla backar, lådor 
och magasin till Protech. 
Programmet är på svenska, och 
jobbar i Windowsmiljö, vilket dom 
flesta känner sig hemma i.

Utbildningen

Per var den på Låsmekano som 
blev utsedd till operatör. 
Med ett genuint teknikintresse och 
med väldigt god datorkunskap, så 
är Per redan ett proffs. Mårten bör-
jade med en övergripande utbild-
ning för alla i butiken, och sedan 
gick vi in lite djupare med Per. Det 
gäller att se och följa flödet på vad 
du vill göra. Från att du får 
låsschemat i fil tills nyckel kommer 
ut i andra änden på Protech. 
Allt gick mycket bra, och redan 
efter lunch så körde Per själv.

Låsmekano har ofta varit tidigt ute 
eller rent av först med att anamma 
ny teknik och nya möjligheter. De 
satsar på kvalitet, säkerhet och 
service och har en lång historia 
av Silcas maskiner då det ofta har 
behövts dubbel och även trip-
pelkommando på maskiner för att 
möta orderingången av nyckeltill-
verkning. 

Därför känns det väldigt bra för 
mig att veta att det numera står en 
Protech hos Låsmekano i Helsing-
borg.

”Vi ska inte jobba mera, 
vi ska jobba mer effektivt.”

Krister Vieweg
Säljare region söder

krister.vieweg@prodib.se



Fasta avdelare i metall så man enkelt kan hitta 
det man söker. Ingen nyckel behövs, låses 
enkelt med ett snäpplås. Kan fastmonteras 
på väggen, förborrade hål och skruvar ingår. 
Levereras styckvis. 

Förstahjälpen box

Mått: 195x153x75 mm

Art.nr: SS 320+  
  

Låsbar myntbox mini i metall, blandade färger. 
Löstagbar innerlåda i hårdplast med 2 st fack. 
Levereras styckvis eller i kartong om 12 st boxar, 
2 st nycklar ingår. Kartongen kan enkelt göras om 
till ett säljande ställ att ha på t.ex disken.
Mått: 125x95x60 mm

Myntbox Mini

Art.nr: SR 9205 

Kraftigt nyckelskåp i metall med handtag på ovansidan. 
Färdigborrade hål, skruvar medföljer samt nyckelbrickor 
i olika färger. Levereras styckvis, 2 nycklar ingår 

Portabla nyckelskåp

Artikelnr: 
30 krokar, KBS-30
40 krokar, KBS-40
60 krokar, KBS-60
70 krokar, KBS-70
100 krokar, KBS-100
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Nya produkter

136:-

76.80:-



Artnr: FREP01

Artnr: FREP02

FREEKEY NYCKELRING
Rostfri nyckelring med öppningsbar hävarm. Finns i två utföranden, Freekey & Freekey system. 
Freekey system är en bredare ring som levereras med 3 extra ringar. Det är en finess för de som 
har många nycklar och vill organisera nycklarna i grupper. Freekey för de som bara vill ha den 
enklare nyckelringen. Levereras i kartong om 48 st (24 st av varje modell). 

Keyway news #1 januari 2013 29
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Kit innehåller

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

MVP Pro 
Nyckelprogrammeringssystem

- Skall du göra bilnycklar i framtiden är detta ett måste. 
Bra förtjänst - Lätt jobb - Ökad service

MVP Pro är det senaste nyckelprogrammerings-
systemet 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.

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

Elektroniska Tokens
- Uppdatera via internet
- Ladda ner senaste mjukvaran   
  från internet.

Program updatering
- Gratis internet uppdatering
- Daglig uppdatering
- Test program tillgängligt
- Nya system/fordonstyper   
  uppdateras regelbundet 

- Ett måste för att göra 
dagens och framtidens 
bilnycklar -

FUNKTIONER

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

ALFA
MAZDA

ACURASAAB
NISSAN

KIA

MPV Pro tester - 10 Token - 24.950:- 
(Program på svenska)

10 Tokens  2.795:-  (279,50:-/st) 
20 Tokens   4.300:- (215:-/st) 
50 Tokens   8.067:- (161:-/st) 
100 Tokens   12.900:- (129:-/st)
250 Toikens   20.158:- (80,65:-/st)
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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?
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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
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Borr för tubularlås, möjliggör borrning av många 
olika typer av tubularlås men utan att förstöra 
stiften så att du enkelt kan omdecoda låset. 
Säljs styckvis. 

Borr tubularlås

Art.nr: TLC 1  
  

Mall för Abloybrickor, perfekt för att sortera upp 
omärkta brickor snabbt och enkelt. Ena sidan för 
11,6 mm brickor och 13,5 mm på andra sidan. 
Levereras styckvis.

 

Mall Abloybrickor

Art.nr: 1182-0 

Med denna clip removal tar du lätt bort låsringen på Europacylinder, 
samt EVVA, ALFA-GEGE och THOMME ovalcylindrar. 
Man kan också lätt justera possitionen på ringen vid 
montering. Levereras styckvis. 

Låsringsborttagare

Nya produkter

Art.nr: CRT2 
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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

exkl. moms

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

exkl. moms

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

exkl. moms
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Nya produkter

NU MED GARANTI!

136.75 :-

156.65 :-

83.50 :-

170 :-



Nytt sortiment hos 
Prodib AB from 
oktober 2012

97 sidor med 
orginalämnen och 
fjärrkontroller.
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31Keyway news #3 maj 2011
Det svenska alternativet

3/1

Bilöppningsverktyg från Seka Tool

Plastkil för att komma åt öppningsmekaniken i dörren. Pressas ner 
mellan dörr och ruta. Finns i trubbig modell, spetsig modell och med 
hål för inspektionslampa.

SEKA 22A
Spetsig modell

Pris: 107 kr SEKA 23
Trubbig modell

Pris: 118,50 kr

SEKA 24
Modell med hål

Pris: 126 kr

Advanced Keys katalog

Pris: 110 kr Pris: 122 kr

Pris: 130 kr
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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

3/1

Keyway news #1 januari 2013
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Det var den 20-21 Oktober och 
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.

PRODIB 
ÖPPET HUS 30 ÅR

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

Något vi på Prodib ser som nyttigt 
och användbart för våra kunder, 
att alltid vara ”up to date” med det 
senaste för att hänga med i utveck-
lingen och kunna konkurrera.

Fyndtorget
Alltid lika populärt och välbesökt. 
Där kunde man inte bara hitta 
rabatterade produkter utan även 
vinna fina priser. Något som upp-
skattades och många stod i kö för 
att hämta ut sin vinst.

Utbildning på MVP Pro

Utbildning med Souber Tools

Fotbollsspelet var populärt

Besökarna handlar ämnen i lösvikt

Det var full fart på torget hos Tina
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Cebastian Persson
Customer support/Order

cebastian.persson@prodib.se

Nyhetstorget
I år hade vi även många nyheter att 
visa upp. Nya Unocode 199, Easy, 
Keybak och en hel del nyckeltillbe-
hör för att inte glömma Protech. 
Ett välbesökt showroom med 
andra ord.

Välbesökt showroom

Nöjda besökare
Fullt hus, mycket folk och positiv 
kritik.  Extra roligt tyckte många 
var att man i år fick prova på att 
köra Segway.  Alltid lika roligt är 
det när vi på Prodib får höra av 
kunderna hur väl skött och anord-
nat det är. Vi fortsätter vårt arbete 
med att förändra och förbättra och 
ser fram emot ett lyckat Öppet Hus 
nästa år.

Välbesökt monter hos Kevron
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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

5/1

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

55Keyway news #3 maj 2011
ABUS - The good feeling of security

Security Tech Germany

Låsspray PS 88
50 ml

Smörjande och skyddande låsspray från ABUS. 
Levereras styckvis i blisterförpackning, 6 st i 
en hel kartong. Innehåller 50 ml.

• Smörjer
• Skyddar
• Löser rost
• Rengör
• Tinar frysta lås

46 Kr
exkl. moms
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Torsdagseftermiddagen den åt-
tonde november svängde jag in i det 
gigantiska garaget framför låsfixarna 
i Kirunas entré. Tommy hade bjudit 
in mig för att deltaga på låsfixarnas 
öppna hus.

Väl på plats möttes jag av ett flertal 
andra glada kollegor från leverantörs-
ledet och givetvis den trevliga perso-
nalen hos låsfixarna.

Upplägget var att speciellt VIP-in-
bjudna kunder skulle komma under 
fredagskvällen och allmänheten var 
välkomna senare under helgen.

Inbjudningskortet till VIP-kunderna 
var lite speciellt, en lovikavante med 
texten att ”kom till låsfixarna så får du 
den andra vanten.

Det visade sig senare vara ett uppskat-
tat ”inbjudningskort”.

Kunderna var arkitekter, stadsplanera-
re, skoterhandlare, ja, listan kan göras 
lång. En sak hade dom gemensamt 
förutom att dom var nöjda 

kunder till låsfixarna. Dom var ett gäng 
trevliga prickar.

 Jag representerade våra butikspro-
dukter under fredagen och arrang-
erade exempelvis en lyckad och glatt 
uppskattad klipptävling där alla som 
kände sig manade fick göra sitt bästa 
för att klippa ett ABUS Rock klass 4 
med en alldeles nyvässad bultsax.
Man kan nog lugnt påstå att det var 
många som verkligen försökte att 
klippa låset.

För er som aldrig har provat kan man 
nog jämföra det med märket som blir 
på ett tiokronorsmynt om man biter i 
det med all kraft. Efter VIP-kundernas 
minglande bjöds det på mat.  
Tommys suveräna svampsoppa var 
nog den mest uppskattade rätten om 
man lyssnade lite.Jag kan bara hålla 
med. Svampen i soppan är av sorten 
shii-take vilket odlas i Kirunagruvan. 
För er som blir lite nyfikna kan jag 
rekommendera hemsidan 
www.kirunasvampen.se

Öppet Hus hos Låsfixarna 
i Kiruna

Johan Windahl
Säljare region norr

johan.windahl@prodib.se

En trubadur stod för underhållningen 
på kvällskvisten och man kan lätt 
summera kvällen som mycket lyckad.
 
Lördagen var allmänhetens dag och 
även dagen då jag flög hem igen.

Jag vill tacka Tommy med personal för 
inbjudan och ett kanontrevligt 
arrangemang.
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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

Fler modeller och storlekar
hittar du i Prodibs webbshop

www.prodib.se

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

3/1

- Vi har de ämnen 
du behöver!

132 NOK

33.60 NOK



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.

1/1
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Kraftigt nyckelskåp i metall. Färdigborrade hål, 
skruvar medföljer samt nyckelbrickor i olika färger. 
Levereras styckvis med 2 st nycklar.

Art nr:  KB-15
Bredd: 150 mm
Höjd: 200 mm
Djup: 80 mm
Antal krokar: 15 st

Art nr:  KB-20
Bredd: 180 mm
Höjd: 250 mm
Djup: 80 mm
Antal krokar: 20 st

Art nr:  KB-40
Bredd: 180 mm
Höjd: 250 mm
Djup: 80 mm
Antal krokar: 40 st

Art nr:  KB-50
Bredd: 230 mm
Höjd: 300 mm
Djup: 90 mm
Antal krokar: 50 st

Nyckelskåp

2/1

Vi har marknadens bästa maskiner

190 NOK

230 NOK

298 NOK

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

Stämpelsats

46 Keyway news #1 januari 2013

3/1

EGRET
MADE IN SHANGHAI. CHINA

EGRET
MADE IN

CHINApriserna är exkl. moms

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

161-20     20 mm 

Mässinghänglås med std bygel

162-25     25 mm

163-30     30 mm

164-40     40 mm

165-50     50 mm

166-60     60 mm

167-75     75 mm

 Artnr       Storlek   Pris

163-30L   30 mm

Mässinghänglås med lång bygel

164-40L   40 mm 

165-50L   50 mm 

 Artnr       Storlek   Pris

3/1

1549 NOK



47Keyway news #3 maj 2011 35Keyway news #3 maj 2011

7 Silver 7 SEVEN 

40- kroks ställ 
inkl. toppskylt

12- kroks ställ
inkl. toppskylt

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

48- kroks ställ
inkl. toppskylt

Fler TRI-CIRCLE lås hittar du på www prodib.se

35Keyway news #1 januari 2013

Fler TRI-CIRCLE lås hittar du på www prodib.se

Hänglås

2/1

Art.nr TC 20
Bredd 20 mm
Bygelhöjd 11 mm
Bygeltjocklek 3,2 mm

Pris netto

Art.nr TC 25
Bredd 25 mm
Bygelhöjd 12 mm
Bygeltjocklek 4,5 mm

Pris netto

Art.nr TC 32
Bredd 32 mm
Bygelhöjd 17 mm
Bygeltjocklek 5,4 mm

Pris netto

Art.nr TC 38
Bredd 38 mm
Bygelhöjd 18,5 mm
Bygeltjocklek 6 mm

Pris netto

Tri-Circle 20 mm Tri-Circle 25 mm

Tri-Circle 32 mm Tri-Circle 38 mm
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Security Tech Germany

ConLock Granit 215/100-70
Större säkerhet för containers

ConLock Granit 215/100 är ett korrisionsskyddat 
högsäkerhetslås som skyddar alla gängse transport- 
och lagercontainers mot inbrott och vandalism

Allt mer handelsvaror transporteras och lagras 
numera i containers.
 
Till detta kommer oräkneliga containers på bygg-     
arbetsplaster, i vilka material och maskiner förvaras. 
I regel bevakas dessa ej och är därför lätta att angripa 
och mycket osäkra. Fram till nu kunde inbrottstjuvar 
ostört och med relativt lätt utrustning bryta upp dessa 
containers och utan större problem stjäla eller för-
störa varor, material och maskiner. 

Fördelar:
• lämpligt för transport- och lagercontainers, skjut     
   dörrar, maskinhallar, bakdörrar på lastbilssläp
• enkel montering, lätt att använda
• låses med speciella hänglås från ABUS
• korrisionsskyddat
• VdS.godkännande med hänglås 37RK/70HB100
   eller 37/55HB100
• SBSC-godkännande klass 4 (Sverige) med  
   37RK/70HB100
• kan integreras i låsanläggningar
• ökad säkerhet genom speciell svetsmetod



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

245 mm

80
 m

m

245 mm

16
0 

m
m

2/1

Keyway news #1 januari 2013 49

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

Nyckelställ
3/1
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Artkey

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

4/1
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Art.nr: STÄLL 32
Snyggt och praktiskt ställ med 

plats för 32 st  krokar
(Ämnen ingår ej)

Nyckelställ
3/1
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Artkey

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

4/1
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Art.nr: 80 x 1,25 NSU

Yttermått: Ø 80 mm
Tjocklek: 1,25 mm
Hålmått: 22 mm Ø

Art.nr: 80X1.25NIS

Yttermått: Ø 80 mm
Tjocklek: 1,25 mm
Hålmått: 22 mm Ø

52 Keyway news #3 maj 2011

Fräsar till nyckelmaskiner

2/1
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ABUS ROCK Serie 2

Omläggningsbara lås som passar de 
flesta cylindrarna på marknaden.  

Snabb och smidig montering med hjälp 
av en helt ny teknik i låshuset

Ny patenterad teknik med kulregling för  
samtliga medlemmar i "Rock-laget"

...och du: det finns väderskydd till ALLA lås

Klass 2
Klass 3 Klass 4

3/1

361 NOK

628 NOK
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Begagnat

Maskintyp:
Topfräsmaskin

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

SILCA QUATTROCODE

Maskintyp:
Toppfräsmaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad och genomgången. 
Kalibrerad. Endast 1.900 nycklar 
körda.

Pris: 95.000 ex.moms

SILCA QUATTROCODE

Maskintyp:
Elektronisk Cylindermaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad och genomgången. 
Kalibrerad. 

Pris: 29  .000 ex.moms

UNOCODE CLASSIC

Maskintyp:
Cylindermaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad och genomgången. 
Kalibrerad.

Pris: 5.000 ex.moms

BÖRKEY

Maskintyp:
Cylindermaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad och genomgången. 
Kalibrerad. 

Pris: 24.000 ex.moms

UNOCODE CLASSIC

Serienr: LN32549

Se mer maskiner på www.prodib.se

Maskintyp:
Cylindermaskin -1991

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad och genomgången. 
Kalibrerad. Ny fräs.

Pris: 9.900 ex.moms

SILCA POKER PLUS

53Keyway news #3 maj 2011 53Keyway news #1 januari 2012 53Keyway news #3 maj 2011

ID18 IDKORTHÅLLARE

Id-korthållare i transparent plast med stålring. 
Levereras styckvis. 

Brick storlek 85 x 65 mm
Skrivyta
Antal 1 st
Färg Transparent

1/1

15.60 NOK
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Saturnus

Hasplås

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

3/1

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

Saturnus

54 Keyway news #3 maj 2011

OLYMPIC SCANDINAVIA

Teknisk information

Fräs
Mått

Vikt

D726511B
Bredd 490 mm 
Djup 320 mm 
Höjd 250 mm

26 kg

Nyckelmaskin för tillhållar och kassa-
skåpsnycklar. Klarar även att tillverka 
pump-nycklar. Hårdmetallfräs (dia-
mantfräs) och fjädrande sökarspets som 
standard för att öka livslängden.

För mer info gå in på www.prodib.se

3/1
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25.119 NOK
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Hasplås

13Keyway news #3 september 2011 55Keyway news #3 maj 2011ABUS - Den goda Känslan av Säkerhet

Security Tech Germany

Security Tech Germany

Resehänglås

Art.Nr: 147TSA/30
USA resehänglås med kombination

Art.Nr: 148TSA/30
USA resehänglås med vire

Ett enkelt kombinationslås som säkerställer att ditt bagage är låst. 
Låset visar om det har öppnats med en TSA-nyckel. Om ditt bagage 
är låst med ett vanligt lås kan flygplatspersonal klippa upp det, 
såvida de behöver inspektera ditt bagage. Om ditt bagage är låst 
med ett TSA-lås, klipps inte låset upp, utan låses på nytt så 
snart inspektionen är genomförd.
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NYA ARTKEYS! 

Telefon: 016-16 80 00      Fax: 016-14 55 90      E-post: prodib@prodib.se      www.prodib.se

ASS52R-2020 SN1 Bart Ängel  
ASS52R-2120 SN2 Bart yeah  
ASS52R-2220 SN3 Maggie dummy
ASS52R-2320 SN4 Maggie Star  
ASS52R-2420 SN5 Bart Tongue  
ASS52R-2520 SN6 Maggie & Bear  
ASS52R-2620 SN7 Marge   
ASS52R-2720 SN8 Edna Lesson  
ASS52R-2820 SN9 Krusty   
ASS52R-2920 SN10 Apu   
ASS52R-3020 SN11 Homer work  
ASS52R-3120 SN12 Mr Burns  
ASS52R-3220 SN13 Homer black guitar
ASS52R-3320 SN14 Winchester  
ASS52R-3420 SN15 Apu come again
ASS52R-3520 SN16 Barney   
ASS52R-3620 SN17 Lisa flowers  
ASS52R-3720 SN18 Lisa sax  

MINI     MEDIUM     STDSORTIMENT 
2 st       5 st                      10 st
2 st       5 st                      10 st
2 st       5 st                      10 st
2 st       5 st                      10 st
2 st       5 st                      10 st
2 st       5 st                      10 st
2 st       5 st                      10 st
2 st       5 st                      10 st
2 st       5 st                      10 st
2 st       5 st                      10 st
2 st       5 st                      10 st
2 st       5 st                      10 st
2 st       5 st                      10 st
2 st       5 st                      10 st
2 st       5 st                      10 st
2 st       5 st                      10 st
2 st       5 st                      10 st
2 st       5 st                      10 st

ASS52R-2020

ASS52R-2021

ASS52R-2022

ASS52R-2023 ASS52R-2024 ASS52R-2025 ASS52R-2026 ASS52R-2027

ASS52R-2033 ASS52R-2034 ASS52R-2035 ASS52R-2036 ASS52R-2037

ASS52R-2028 ASS52R-2029 ASS52R-2030 ASS52R-2031 ASS52R-2032

Företag/Kundnr:

Namn:

Stad:

NEW!
4/1
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OPTIKA LIGHT

2/1

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

57Keyway news #1 januari 2013

NYA ARTKEYS! 
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SILCA 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.

1/1

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

NYHET!

17.569 NOK
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- Vi har de ämnen du behöver!
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forforforFÖR

Silca I samarbete med Abloy har utvecklat följande 
lösningar  att erbjudas ABLOY®  dealernätverk  

Nya Silca lösningar för fräsning ABLOY® nycklar

UC399 Tillbehör

UC399EVO

ABLOY® DISKLOCK
DISKLOCK PRO, GUARD X

ABLOY® NOVEL

ABLOY® PROTEC
ABLOY® PROTEC2

ABLOY® CLASSIC
ABLOY® PROFILE

Unocode 399, Unocode 399 EVO
Manuell fastspänning och Automatisk fräsning  av nycklar på KOD med elektronisk maskin

V1 
Roterande

back

D722893ZB

G4 Kit
För roterande

back

D723053ZB

06W  
Hårmetallfräs

D706128ZB

V1 
Roterande

back

D722893ZB

G4 Kit
För roterande

back

D723053ZB

06W  
Hårmetallfräs

D706128ZB

- SILCA NU ÄNNU BÄTTRE,
VÄRLDSLEDANDE PÅ SMARTA OCH EFFEKTIVA LÖSNINGAR -
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Unocode 399, Unocode 399 EVO
Manuell fastspänning och Automatisk fräsning  av nycklar på KOD med elektronisk maskin

V1 
Roterande

back

D722893ZB

V1 
Roterande

back

D722893ZB

SG13W 
Hårdmetall

fräs

D723158ZB

SG13W 
Hårdmetall

fräs

D723158ZB

ABLOY® DISKLOCK PRO, 
ABLOY® NOVEL
G21 Kit
D737531ZB

ABLOY® DISKLOCK PRO, 
ABLOY® NOVEL
G21 Kit
D737531ZB

ABLOY® PROTEC, 
ABLOY® PROTEC2

G22 Kit
D737536ZB

ABLOY® PROTEC, 
ABLOY® PROTEC2

G22 Kit
D737536ZB

SKP Windows Software för
Unocode 399 & Unocode 399 EVO ABLOY® PROTEC

ABLOY® PROTEC2
ABLOY® DISKLOCK PRO
ABLOY® NOVEL

•  Silca lokala distributörer säljer ABLOY® lösningen för ABLOY® NOVEL, ABLOY® PROTEC  
   och ABLOY® PROTEC2  endast till ABLOY OY godkända ABLOY® dealers
 
•  ABLOY® dealers är lokalt utsedda av ABLOY OY eller lokalt ABLOY kontor

 •  Gäller låssystemen:
     ABLOY® NOVEL
     ABLOY® PROTEC
     ABLOY® PROTEC2 

Silca lösning för att fräsa ABLOY nycklar



Verktyg för låsproffs

Fler verktyg från HUVAB hittar 
du i PRODIBS webbshop: 

www.prodib.se

1125
Fixtursats för ASSA Twin

Komplett sats med verktyg för att lägga 
cylindrar. Innehåller slagdon, cylinder-
hållare och underläggsplatta.

  

Art.nr:1123
Slagdon

Don, standard för ASSA 700.

Huvab

1128
Slagdon för ASSA TWIN

Borrmall för smalprofillås typ ASSA 
13787 samt nyare modeller.

Art.nr: 1223
Slagdon

Don, långa ben. För ASSA 700.

 
 

1228 
Slagdon för ASSA TWIN

Don, långa ben. För ASSA 700.

1/1
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1045 NOK



A/S Låssystemer

Fornyer maskinparken sin med en ny 
Unocode 399 Evo! Etter mange år med 
forgjengeren, Unocode classic, var det på tide 
å fornye deler av maskinparken. Valget falt 
selvfølgelig på den beste sylindermaskinen 
på markedet Unocode 399 Evo!

Låsmester1 avd Lørenskog
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Låsmester1 avd Lørenskog

Når Låsmester1 så behovet for å lage 
transpondernøkler på Lørenskog, så falt 
valget på en RW4 Plus, den mest komplette 
maskinen på markedet! Vi ønsker Stein lykke 
til med flere utfordringer!

D911868ZB
Bredd 400
Djup 520 mm 
Höjd 400 mm

22,5 kg

MATRIX PRO1/1

Matrix Pro är en nyckelmaskin i proffsklass 
med tiltbara backar, patenterad LED-lampa 
och elektroniskt kalibreringssystem. Stan-
dardbacken klarar många referenser som 
tidigare behövde en separat adapter, som 
exempelvis HU 66. Utöver detta så finns det 
ett flertal nya finesser.

Teknisk information

Mått

Vikt

Bredd 310 mm 
Djup 400 mm 
Höjd 470 mm

24,6 kg

För mer info gå in på www.prodib.se 21Keyway news #3 juni 2012

61.388 NOK



B Eskilstuna 7
Porto
betalt

P9

AVS:
Prodib AB
Box 34
631 02 Eskilstuna

Du ägnar dig åt det som är viktigt 
när Pro Tech sköter fräsning, 
gravering och sortering...

Pro Tech är den perfekta maskinen 
för dig som gör mycket system. 
Alla moment i en enda maskin!

PRO TECH

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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