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NYHETER
Kolla in våra nya produkter

NY PRODUKT
-KATALOG

Vi lanserar en ny 
produktkatalog för dig

VI REDER UT VAD 
DU BEHÖVER 

Bli d-12 ready du också



Oj, ett nytt nummer av 
Keyway igen, vad tiden går 
fort.

Hej på er föresten.

På Prodib snurrar det på som vanligt, 
vi har hållit på ett tag med att fräscha 
upp vår grafiska profil , allt från tidning, 
billayout, skjortor, logos, skyltar mm, och vi 
går mot slutet, det sista skall bli nya vävar i 
markiserna och lite detaljer på fasaden.

Sen är vi ett lite fräschare företag.

För dig som kund kanske det känns, vad 
spelar det för roll, men för oss är det lite 
som att gå och klippa sig, man känner sig 
lite fräschare, man blir lite gladare och 
man presterar bättre.

Sedan sist så har våran stora 
utställningsbuss varit på turne, har den 
inte varit på en plats nära dig, så kommer 
den snart.

I bussen kan du se, prova och klämma på 
väldigt många varor i vårt sortiment, det är 
runt 4 ton material vi har med.

Per, vår duktiga lagerkille är den som kör 
bussen och sedan är respektive säljare 
med.

Per är också den som handpolerar bussen 
inför varje säsongsstart och det är därför 
den håller sig så fin efter 17 år i vår ägo.
Det låter säkert som lite overkill, men jag 
är lite pedant och vill ha saker på ett visst 
sätt.

Något som väckt stort intresse på vår 
rundtur är att se hur våra maskiner 
fungerar med Assa ASM för Assa DP och 
d-12, och i detta nummer fortsätter vi att 
berätta vad som krävs för att kunna fräsa 
dessa.

I det här numret träffar du 2 av våra 
duktiga tekniker, just hemkomna från 
en veckokurs på Silcafabriken för att bli 
fabrikscertifierade tekniker.

 Vi håller också på med ett antal stora 
projekt som vi hoppas kunna avsluta under 
sommaren eller strax därefter, jag lovar 
att det blir intressant, men mer om dessa 
senare.

Ni får ha det så bra tills nästa nummer, eller 
om vi ses där ute i vimlet.
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VALTERS LÅS KÖPER IDEA

Silcas Idea behöver knappast någon 
närmare presentation. Systermaskinen 
till Unocode 399 är av samma gedigna 
grund och kvalitet. Maskinen styrs från en 
PC via Silca Key Program som innehåller 
koduppgifter samt fräsdata. Det finns ett 
stortiment av specialbackar, t.ex. för Abloy, 
Ford Tibbe och ABUS. Vi gratulerar Valters 
Lås till ett bra val av maskin. 

Jonas på Valters Lås

UNOCODE 399 EVO TILL 
LÅSTJÄNST MITT AB

Med Unocode 399 EVO har nu Låstjänst Mitt 
AB det allra bästa Silca kan erbjuda när det 
kommer till elektroniska cylindermaskiner. 
Vi gratulerar till ett bra maskinköp!

IDEA TILL LÅSMEKANISKA I PITEÅ AB

Maskinen styrs från en PC via Silca Key Program som innehåller koduppgifter samt 
fräsdata. Det finns ett stortiment av specialbackar, t.ex. för Abloy, Ford Tibbe och ABUS. 
Vi gratulerar Låsmekaniska i Piteå AB till ett bra val av maskin. 

Stina och Katarina på Låstjänst mitt AB

prodibkundköp

FAST COPY PLUS 1/1

Sara på Låsmekaniska i Piteå AB

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



TRIAX QUATTRO, IDEA & SOC 
TILL FARSTA LÅS 

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 till ett 
bra köp!

UNOCODE 399 TILL 
LÅS & LARMSPECIALISTEN 
HALMSTAD

Med största databasen av koder och kort, 
fräsning och avläsning som sker samtidigt, 
enkel programvara och back för d-12 är det 
en maskin i världsklass. 

Tomas, Madelene & Timmy på Farsta Lås AB

NYCKELKEDJAN FINSPÅNG  KÖPER UNOCODE 399 EVO

Med Unocode 399 EVO har nu Nyckelkedjan det allra bästa Silca kan erbjuda när det kommer 
till elektroniska cylindermaskiner. Vi gratulerar till ett bra maskinköp!

prodibkundköp

D911868ZB
Bredd 400
Djup 520 mm 
Höjd 400 mm

22,5 kg

MATRIX PRO1/1

Uffe på Nyckelkedjan i FinspångSara på Låsmekaniska i Piteå AB

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 �Keyway news #3 juni 2012
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För mer information om maskinen och priser, gå in 
på www.prodib.se eller ring på 016-16 80 00

TARGA 2000
Robust och pålitlig nyckelmaskin för till-
hållar och kassaskåpdnycklar, utrustad 
med fjädrande sökarspets och vändbara 
backar. Modern Silca design, byggd på 
en bas av gjutjärn.

Art. nr: 80x1.25 SU
Fräs Silca 80 x 1.25 x 22 mm

Art. nr: 80x1,25SNU
Fräs NIppon 80 x 1.25 x 22 mm

Vanliga Slitdelar:

Keyway news #3 juni 2012�
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SKOMAKAREN I KÖPING

Den röda Rekorden är en mycket stabil 
och framför allt lättkörd manuell maskin 
som blivit en riktig storsäljare! Gör som 
Skomakaren i Köping, satsa dina pengar 
på rött!

OPPUNDA EL AB KÖPER 
UNOCODE CLASSIC

En fin Unocode Classic har funnit ett nytt 
hem hos Oppunda El AB i Katrineholm. 
Kenneth Claesson och Ulf Widlund (bilden) 
från Oppunda El AB / Säkerhet har i skrivande 
stund nyligen bekantat sig med sin Unocode, 
och maskinen kommer att bredda företagets 
verksamhet i framtiden.

Vi ser fram emot ett växande samarbete med 
Oppunda El AB, och hoppas på fler trevliga 
besök i Katrineholm.

Skomakaren i Köping

ADNAN SKO & NYCKELSERVICE KÖPER BRAVO

Adnan Tasteki är en gammal kund till prodib. På 90-talet drev han Alby skomakeri och har 
nu köpt en Bravo till sin butik vid hötorget i centrala Stockholm. En genuin maskin för 
cylinder och bilämnen som alltid ger perfekt resultat. Så kan man beskriva Silcas Bravo 
Professional.  Med sina fyrsidiga backar och patenterade friktionslås har den förbättrats 
rejält mot sin föregångare. 

Ulf Widlund på Oppunda El AB i Katrineholm

Adnan Tasteki

D911868ZB
Bredd 400
Djup 520 mm 
Höjd 400 mm

22,5 kg

RED REKORD d-121/1
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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
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Klass 2 med hölje 1,05 m
Artnr: 09721
Kvalitetskätting från BEMA, klass 2 i slitstarkt 
nylonhölje. Levereras styckvis. SSF/SBSC godkänd.

Klass 2 med hölje, 1,6 m
Artnr: 09722
Kvalitetskätting från BEMA, klass 2  i slitstarkt 
nylonhölje. 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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OPTIKA LIGHT
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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
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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�.1�
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.



11Keyway news #3 juni 2012

 - Se hela sortimentet på www.prodib.se

Heltäckande Butikslösning från PRODIB AB

1/1

Flytande 
nyckelhållare i kork. 

Art.nr: 
PRO0131 - rund
PRO0132 - vinkork
PRO0133 - avlång platt
PRO0134 - rund platt
PRO0135 - champagne
PRO0136 - päron
PRO0137 - båt



I detta nummer av Keyway News är det vår serviectekniker 
Mattias Widén som utsätts för frågor.

PR
ODIB PROFILEN

Arbetsuppgift på Prodib?
Arbetet som servicetekniker innebär att jag 
utför service och reparationer på i princip 
samtliga av våra maskiner. Då och då åker jag 
till någon av våra kunder för att leverera nya 
maskiner och samtidigt hålla en visning och 
utbildning för maskinen med kunden.

Hur länge har du jobbat på Prodib?
Med mina 10 månader är jag den färskaste 
teknikern på Prodibs serviceavdelning.

Vad är det bästa med Prodib?
Prodib är ett  företag som vågar gå 
mot strömmen, och vågar satsa på nya 
intressanta inriktningar när andra väljer att 
vara återhållsamma. Som ganska ny här 
tycker jag mig se att fokus hela tiden ligger 
på att göra kunderna nöjda, t ex genom att 
hålla med en serviceavdelning med riktigt 
bra lokaler, verktyg, kompetens och resurser. 
Jag tror inte jag arbetat på ett företag som 
är så lyhört och villigt att anpassa sig efter 
kundkretsens behov som Prodib tidigare, 
och jag antar att Prodibs storlek och struktur 
bidrar till företagets smidighet. 
  
Vad tycker du är mest intressant på 
jobbet just nu? 
Jag håller på att lära känna våra kunder när 
jag får tillfälle att leverara maskiner, och det är 
jättekul. Röster i servicetelefonen som Kjelle 
i Göteborg, Thomas i Sundsvall, Per-Åke i 

Sandviken och Sofia i Östersund är t ex några 
som nu fått ett ansikte, och kundkontakten 
är lika kul som den är viktig!

Bor?
Jag bor i lägenhet där jag trivs bra, men 
ett litet hus med ett hobbyrum och mysigt 
garage finns någonstans avlägset i mina 
drömmar…

Familj?
Ensamstående med katt. 

Sport?
Ja, inget som man blir svettig av kanske… 
Men jag tävlar i Aircombat, som är en 
buskul tävlingsgren för modellflyg, och 
jag brukar försöka åka på en tävling 
utomlands varje år. I aircombat flyger man 
jaktplan om ca en meter i spännvidd och 
har en pappersremsa fastknuten i planet. 
Sen gäller det att klippa av de andras 
remsor medan man försöker skydda sin 
egen remsa. Ofta blir det undanmanövrer 
på låg höjd mellan buskar och snår, och 
adrenalinet sprutar ur öronen!
 
TV?
Ser väldigt lite på TV. Får jag möjlighet så ser 
jag gärna nyheter och Morden i Midsommer. 
Har förresten hallåorna i SVT försvunnit!?

Musik?
Ja, jag är lite av en all-ätare. 80-tals 
hårdrock av den gamla rediga kvalitén är 
alltid trevligt och ligger mig väl varmast 
om hjärtat, men jag är även en hängiven 
Beatleslyssnare, och kan även uppskatta 
nyare svenska förmågor som t ex Veronica 
Maggio. I bilens CD-spelare sitter fn 
Talismans album ”Humanimal”, mycket bra 
band med Marcel Jacob på bas, kanon-
skiva!

Vilken film såg du senast?
Canon ball run, galet rolig film. Såna filmer 
görs inte längre!

Favorit nyckel?
Ja det är ju den charmiga VO 10, och såna 
görs i alla fall fortfarande! Av Silca t ex.

Vad gör du helst på fritiden? 
Jag spelar gitarr ibland, eller pysslar lite 
med elektronik, eller filar på nåt i garaget.

Mattias Widén

Servicetekniker 

12 Keyway news #3 juni 2012
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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.



BRAVO PROFESSIONAL

Teknisk information

Fräs
Mått

Vikt

D700875ZB
Bredd 400 mm   
Djup 520 mm
Höjd 400 mm

21,5 kg

Nyckelmaskin för proffsen.  
Halvautomatisk nyckelmaskin  
för cylinder och bilnycklar.  
Med justerbar sökare, säkerhetsspärr 
på vaggan och vändbara backar 
- bara några av Professionals fördelar.

För mer info gå in på www.prodib.se

3/1
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Fler AGA
produkter 

hittar du på 
www.prodib.se
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AGA 172L

AGA 177E

AGA 171

AGA 176E

AGA 172T

AGA 377

AGA 172PT

AGA 272P



Fräsar till nyckelmaskiner

Art.nr:
D700875NI    

Yttermått: 80 mm 
Tjocklek: 5 mm

1�Keyway news #3 juni 2012

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.

Inkl. 3 st fräsar 19, 22 & 25 mm

Art.nr: JIG-2
SLR.nr: 10024218

2/1



PRO TECH

Pro Tech är namnet på Silcas senaste och 
mest avancerade maskin.

En kort förklaring om vad Pro Tech är för 
en slags maskin innan vi dyker ned på 
djupet på nästkommande sidor:
Pro Tech är en robotiserad maskin och 
sköts helt automatiskt från en inbyggd 
PC och touchscreen-skärmen som sitter 
fastmonterad på maskinen. En perfekt 
lösning för dig som arbetar mycket med 
nyckelsystem.

Man kan enkelt säga att Pro Tech är en 
korsning mellan en stor industrimaskin 
och Silcas Unocode, Quattro Code och 
Marker.

Vad kan PROTECH göra för dig?

Silcas nya maskin Pro Tech är det 
närmaste man kan komma en riktig 
industrimaskin - Fast anpassad för 
dagens nyckeltillverkare och låssmeder. 
PROTECH 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.

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

1� Keyway news #3 juni 2012



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

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

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 komnponenter 
som just du behöver.

Underdelen
Eftersom Pro Tech väger cirka 400 kg  så 
har dess underdel fyra stycken hjul för 
att lätt kunna flytta och transportera 
maskinen. Fronten på underdelen har 
två hyllor som används för tillbehör och 
andra verktyg. Du har alltså allting samlat 
i anslutning till maskinen. Barometer för 
lufttryck finns också placerat här. 

Automatiskt magasin
Med det automatiska magasinet kan du 
"ladda" stora kvantiteter med nycklar 
som ska fräsas. Magasinet är placerat 
utanför Pro Techs arbetsyta och du 
kan därmed ladda magasinet när som 
helst under arbetets gång, utan att 
själva fräsprocessen behöver avbrytas. 
Magasinet kan, beroende på nycklarnas 
tjocklek, laddas med 100 - 150 nycklar.

Nyckelroboten
Robotarmen förflyttar och vänder på 
nyckeln som ska fräsas under hela 
processen. Dvs. från magasinet till 
backen. När den ena sidan är fräst 
vänder roboten på nyckeln och placerar 
den i backen igen. Robotens grepp är 
stabilt oavsett tjocklek på nyckeln eller 
om nyckeln har plastgrepp.

Pro Tech - del för del
För att ge dig en komplett bild över 
vad Pro Tech kan göra så går vi igenom 
maskinens olika delar och förklarar 
dessa.

1�Keyway news #3 juni 2012
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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 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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- Vi har ämnena du behöver
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För mer information om maskinen och priser, gå in 
på www.prodib.se eller ring på 016-16 80 00

QUATTROCODE

Art. nr: D709243ZB
Fräs Quattrocode W106

Art. nr: D709238ZB
Fräs Quattrocode W101

Vanliga Slitdelar:

Tungviktaren bland nyckelmaskiner när 
det gäller sidskurna bilnycklar, Kaba, 
Mul-T-Lock etc! Styrs från PC via Silca Key 
Program som innehåller koduppgifter, 
och fräsdata. Stort sortiment special-
backar finns för t.ex. Kaba Expert och 
Tubnycklar.

Art. nr: D709115ZB
Fräs Quattrocode H103

20 Keyway news #3 juni 2012
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Saturnus

Hasplås

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

4/1

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

21Keyway news #3 juni 2012

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



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
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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® 

RW4 PLUS

23Keyway news #3 juni 20�2



HAR DU OCKSÅ FRÅGOR OM
NYA ASSA d-12?

bli

d12ready
du också

VI REDER UT VAD JUST DU BEHÖVER

Många har hört av sig och undrar vad det är som egentligen behövs för att kunna kopiera nya ASSA 
d-12. I denna folder reder vi ut exakt vad ni behöver för tillbehör, för maskin och uppgraderingar 
för att kunna kopiera nya ASSA d-12. 

24 Keyway news #3 juni 20�2



SCENARIO 1
Du har idag en Unocode 399 EVO, Unocode 399 eller en Unocode 299. 

Unocode 399 EVO

Har du någon av dessa maskiner?
- Unocode 399 EVO
- Unocode 399
- Unocode 299

Då kan du känna dig ganska lugn - det behövs nämligen inte så många 
åtgärder för att att kunna fräsa den vanliga toppkoden på ASSA d-12.

Det som krävs först och främst är en ny back till maskinen. De flesta tänker 
nog nu: 
- Ska jag behöva byta back varenda gång jag ska köra en d-12!? 
Svaret på frågan är: NEJ, du behöver inte byta back. Silca har nämligen en 
mycket fiffig lösning på detta: Den nya backen är 3-sidig där d-12 finns på 
backsida "C". På backsida "A" fäster du vanliga nycklar, typ ASSA 700 med 
mera och på den tredje sidan kan du fästa DP Cliq-nycklar, där det finns en 
urfräsning som inte skadar chipet när du spänner fast nyckeln.

Det andra som behövs är en uppdatering till ditt Silca Key Program. Om 
du redan har ett abonnemang, dvs. att du med jämna mellanrum får 
uppgraderingar av oss på CD, så behöver du inte göra någonting.

Om du inte har abonnemang på uppgraderingar måste du köpa det av oss 
för att ha möjlighet att uppdatera ditt Silca Key Program.

SAMMANFATTNING
- Du behöver ha den nya d-12 backen
- Du behöver ett program som är uppdaterat till minst 120101. Har du 
inte abonnemang till ditt program så finns det att köpa både på skiva 
eller via web.

Unocode 399

Unocode 299

Fräsning av toppkoden

bli

d12ready
du också

VI REDER UT VAD JUST DU BEHÖVER
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SCENARIO 2
Du har idag en Unocode Classic.
Maskinen kan inte uppgraderas med d-12 back. Men läs vidare hur vi hjälper dig!

Unocode Classic

Har du en Unocode Classic?
Den maskinen kan inte uppgraderas med en ny d-12 back. 

Trots att maskinen har över tjugotvå år på nacken är den fortfarande väldigt 
populär och många vill kanske inte byta in den mot en nyare maskin än. 
Så istället för att presentera en stor "inbyteskampanj" så har vi en annan 
idé:

För att kunna kopiera d-12 behöver du någon av dessa maskiner: Unocode 
299, 399 eller 399 EVO. 
Kampanjen går ut på att du köper en ny "d-12 ready" Unocode 399 EVO 
(program har du förmodligen sedan innan) och istället för att byte in din 
Unocode Classic så servar vi maskinen och du har dessutom möjlighet att 
lägga till ett antal valfria backar (tex. back för Abloy, Tibbe m.m).
Du har 15.000 poäng och får själv kryssa i exakt
vad du vill ha. Själva servicen av maskinen
är redan inkryssad och upptar 8000 poäng. 
Vill du sedan ha en ny fräs så kryssar du i detta.
Vill du ha en adapter för Anchor kryssar du i
detta, osv. Ända tills du är uppe i 15.000 poäng.

Hur kampanjen fungerar ser du här till höger.
Om du har ytterligare frågor om denna kampanj:
kontakta din säljare eller ring oss på Prodib så
berättar vi mer!

SAMMANFATTNING
- Unocode Classic kan inte utrustas 
för att kopiera d-12

- Du behöver en "d-12 ready" Unocode 399 EVO

- Istället för att byta in din Classic så bjuder
vi på en service där du själv bestämmer vilka
nya delar du behöver. Se kampanj till höger.

Fräsning av toppkoden
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SCENARIO 3
Du har en idag en Triax eller en Quattro Code och vill fräsa sidokoden på ASSA d-12.

Triax

Har du någon av dessa maskiner?
- Triax
- Quattro Code

För att ha möjlighet att fräsa sidkoden på d-12 behöver du ny typ av back.
Denna back heter R129 och passar både till Triax och Quattro Code. 
Du behöver också köpa in en ny typ av fräs som heter W148 och passar till både Triax 
och Quattro Code.

Precis som för Unocode så behövs Silca Key Program uppgraderas med fräsdata för d-12. 
Betalar du redan för abonnemang så har du i den senaste uppgraderingen ASSA d-12 
annars är detta något du måste köpa till.

SAMMANFATTNING
- Du behöver ha den nya d-12 backen
- Du måste ha en ny fräs
- Du behöver ett program som är uppdaterat till minst 120101. Har du inte abonnemang 
till ditt program så finns det att köpa både på skiva eller via web.

Quattro Code

Fräsning av sidokoden

VI REDER UT VAD JUST DU BEHÖVER

Har du flera frågor angående d-12 och Silcas maskiner så är du välkommen att 
ring oss på 016 - 16 80 00.

bli

d12ready
du också

Unocode Classic

Fräsning av toppkoden
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Nya produkter

Security Tech Germany

30 Keyway news #3 maj 20��ABUS - Den goda Känslan av Säkerhet

Titalium

Art.Nr: 80TI/50C
ABUS Titalium hänglås

Art.Nr: 64TI/50C
ABUS Titalium hänglås

Titalium är en helt ny dimension av hänglås.Starkt, lätt, och väderskyddat. 

Speciellt legerad stålbygel med NANO-skyddad beläggning för största 
korrosionsbeständighet.

Skyddar allt från små väskor till stora portar.

Art.Nr: 54TI/50C
ABUS Titalium hänglås
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Nya produkter

Nitbara stålringar eller väktarringar i 5 st olika storlekar. 
Säljs styckvis inkl. nit. Nu äntligen i lager! 

Nitbara stålringar

Finns i Storlekarna:

3 mm - Art.nr: 31110  
35 mm - Art.nr: 31120  
40 mm - Art.nr: 31130  
45 mm - Art.nr: 31140  
75 mm - Art.nr: 31150  

Nu äntligen i lager!  Finns i 5 st olika storlekar. Säljes i förpackningar om 100 st. 

Rostfria nyckelringar

Finns i Storlekarna:

12 mm - Art.nr: 30923 
15 mm - Art.nr: 30924
17 mm - Art.nr: 30925
22 mm - Art.nr: 30926
25 mm - Art.nr: 30927 

Exklusiv handemaljerad bilnyckelhållare i läder
med 20 mm stålring. 

Bilnyckelhållare finns nu även i 
Hyundai, Seat och Kia

Art.nr: HYUNDAI1
Art.nr: SEAT1
Art.nr: KIA1
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Nytt i tidigare nummer

29Keyway news #3 maj 20��

Prodib AB och Silca är stolta 
att presentera det nya MH-Greppet 
(Multi-Head Electronic Transponder Key) 

Silca var först med att ta fram 
fristående Texas Crypto kopie-
ring på marknaden, först med 
att ta fram en säker lösning för 
Philips Crypto II på marknaden, 
och är nu först med att ta fram 
ett elektronisk allt-i-ett ämne 
utan batteri.

Omfattande tester i över ett 
halvår och ett ingenjörsteam 
innebär att du kan lita på Silca. 
Med Silca är inget lämnat åt 
slumpen. Kontrollerat och 
verifierat in i minsta detalj av 
de duktigaste inom branschen.

Med möjlighet att kopiera 
Texas (Fixed och Crypto) och 
Philps Crypto II transponders, 
svarar Silca marknaden med 
det nya MH-greppet, batteri-
löst och lättare att använda.

Kompatibel med RW4 Plus, 
RW4 med P-box, Fast Copy Plus 
och Fast Copy med P-box.

För mer information prata 
med din säljare eller ring in till 
kontoret på 016-16 80 00

3�Keyway news #3 maj 20��

3�Keyway news #3 maj 20��
Det svenska alternativet

Bilöppningsverktyg
Start kit från Seka Tool med dom mest användbara verktygen.

SEKA STARTPris: 126 kr

3/1
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AUTO-SECURITY PRODUCTS

Prodib AB lagerför ett brett sortiment 
av billåsprodukter från ASP. 

Vi har bland annat:

· Omläggningslådor
· Frontkåpor
· Dammluckor
· Billås & cylindrar
· Brickor & detaljer

Fler produkter från ASP 
hittar du på 

www.prodib.se

3/1
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Det svenska alternativet

Bilöppningsverktyg
Start kit från Seka Tool med dom mest användbara verktygen.

SEKA STARTPris: 126 kr

3/1



32 Keyway news #3 maj 20��32 Keyway news #3 maj 20��

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?

32 Keyway news #3 juni 20�2

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

33Keyway news #3 juni 20�2
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Verktyg för låsproffs

Fler verktyg från HUVAB hittar 
du i PRODIBS webbshop: 

www.prodib.se

1130.1
Envägsbits

Bits för envägsskruv med 
smal skalle, typ FIX.

  

1130
Envägsbits

Bits för envägsskruv med 
bred skalle, typ ASSA.

 

1130.1
Envägsbits

Bits för djupliggande 
envägsskruv, typ ABLOY 
GARD X, ASSA 703.

  

Huvab

1152
Borrmall

Borrmall för smalprofillås 
typ ASSA 13787 samt ny-
are modeller.

  

1150
Borrmall

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

 Art.Nr: 1156
Borrmall

Borrmall/märkmall för 
ASSA 90003.

  

1603
Borrmall

Borrmall för innedörrslås. 
Stolpe ingår.

  

1159
Borrmall Trioving

Passar Triovings hotell lås 
både mekaniska och elek-
triska.

 
 

2/1
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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

Hänglås

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

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

Keyway news #3 juni 20�2

Tri-Circle 20 mm Tri-Circle 25 mm

Tri-Circle 32 mm Tri-Circle 38 mm

1/1
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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.

2/1

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

NYA 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

38 Keyway news #3 juni 20�2

Web



	 	 	

Art.nr: PRO0124
Stålringar 35mm 
5-pack.

Art.nr: PRO0001
Karbinhake med 
21 mm stålring.

Art.nr: PRO0017
Snabbkoppling i metall 
med 22 mm stålring.

	-	Se	hela	sortimentet	på	www.prodib.se

	 	 	 Heltäckande	Butikslösning	från	PRODIB	AB
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Art.nr: PRO0065
Mässingshänglås 
Egret 20 mm.

Art.nr: PRO0090
Hänglåshasp 2,5”.

Art.nr: PRO0164
Graverbara hotellnyckel-
hållare i aluminium.

2/1
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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

3/1

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!



4�Keyway news #3 maj 20��ABUS - Den goda Känslan av Säkerhet

Security Tech Germany

ConLock-2
Större säkerhet för containers

ConLock-2 är ett korrisionsskyddat högsäkerhetslås 
som skyddar alla gängse transport- och lagercontai-
ners 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



Vi håller i skrivande stund på att färdigställa 
vår nya katalog som kommer att lanseras 
inom kort. Det är mycket att göra, produkter 
ska fotas, texter ska skrivas och allt ska läggas 
på sin plats.  Det är en ny och updaterad 
version likt tidigare katalog P5000, en 
samproduktion mellan Sverige, Norge och 
Danmark där vi fokuserat på att utnyttja 
resurserna till maximal kundnytta. Det 
betyder att det kan finnas artiklar i katalogen 
som bara lagerförs eller säljes i vissa av de 
nämnda länder. 

En helt ny katalog med nya produkter och 
nya förbättringar. Så håll ögonen öppna efter 
den nya katalogen!.

PRODUKTIONEN AV VÅR NYA 
PRODUKTKATALOG ÄR I FULL FART

Cebastian Persson 
Order/Customer support

cebastian.persson@prodib.se

Johan Lainio fotograferar produkter till vår nya katalog.

Katalog P-5000 

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

1/1
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Produktinformation ur tidigare katalog P5000



- Vi har de ämnen 
du behöver!
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44 Keyway news #3 juni 2012 Mer från HPC hittar du i vår 
webbshop: www.prodib.se

2/1

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
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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

exkl. moms exkl. moms

exkl. moms exkl. moms

3/1

- Marknadens bästa maskiner



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

Stämpelsats
2/1
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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

4/1



Unocode 399 EVO

Om jag vore låssmed skulle jag 
efterfråga följande:

•   Driftsäker, vi har sålt över 600 st   
    Unocode. 

•   Maskinen är snabb och lättarbetad  
    vid backbyten mm.

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

•   Tredje generationen av Unocode     
    (Den första kom 1988) Det, förfinad 
    med 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?

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

exkl. moms

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

exkl. moms

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



ID30AC50AS NYCKELBRICKA 

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

ID5AC100AS NYCKELBRICKA 

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

Brick storlek 73 x 38mm
Skrivyta 50 x 30 mm
Antal 50 st
Färg Sorterade

Brick storlek 55 x 30mm
Skrivyta 37 x 20 mm
Antal 100 st
Färg Sorterade

2/1

Marknadens bästa maskiner
För att läsa mer om vårt maskinsortiment, gå in på www.prodib.se
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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

3/1
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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

3/1
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Fräsar till nyckelmaskiner

Unocode U01W Nippon
Art.nr: D705933NI

Yttermått: Ø 60.4 mm
Tjocklek: 5,25 mm
Hålmått: Ø 9.52 mm

Nippon 80X1.25 Std
Art.nr: 80X1.25NSU

Yttermått: Ø 80 mm
Tjocklek: 1.25 mm
Hålmått: Ø 22 mm

2/1
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ABUS - Den goda Känslan av Säkerhet

LÅSSPRAY PS 88

1/1

Smörjande och skyddande låsspray 
från ABUS. Levereras styckvis i 

blisterförpackning, 6 st i en hel kartong. 
Innehåller 50 ml.
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Begagnat

Maskintyp:
Cylindermaskin

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

Pris: 9.000 ex.moms

DELTA 2000 SA

Maskintyp:
Toppfräsmaskin

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

Pris: 120.000 ex.moms

QUATTROCODE

Maskintyp:
Magasin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad och genomgången. 
Kalibrerad. 

Pris: 59.000 ex.moms

MAGASIN UC 399 

Maskintyp:
Cylindermaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad och genomgången. 
Kalibrerad.

Pris: 5.000 ex.moms

BÖRKEY

Maskintyp:
Cylindermaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad och genomgången. 
Kalibrerad. Ingen garanti.

Pris: 6.000 ex.moms

LOTUS

Serienr: 1163971012404

Se mer maskiner på www.prodib.se

Maskintyp:
Cylindermaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad och genomgången. 
Kalibrerad. 

Pris: 44.000 ex.moms

UNOCODE CLASSIC (6)

Serienr:  1174301172507

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

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

1/1



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

2/1
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Hasplås
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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
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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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NYA ARTKEYS! 

57Keyway news #3 juni 2012

I detta nummer av Keyway News är det vår servicetekniker 
Jonas Eklund som utsätts för frågor.

PR
ODIB PROFILEN

Arbetsuppgift på Prodib?
Jag jobbar som servicetekniker, jag mekar 
maskiner, supportar kunder i telefon samt 
levererar och förevisar maskiner ute hos 
kunder.

Hur länge har du jobbat på Prodib?
I juni har det jag varit här i ett år.

Vad är det bästa med Prodib?
Det är ett stabilt och bra företag där alla 
jobbar åt samma håll och det är ordning 
och reda.
  
Vad tycker du är mest intressant på 
jobbet just nu? Att åka runt och se Sverige 
och träffa kunder.

Bor?
Jag bor för mig själv i en tvåa ganska centralt 
i Eskilstuna.

Familj?
Jag är ensam kille i en syskonskara om fyra.

Sport?
Absolut inte. Jag blev visserligen lite 
intresserad av SM-slutspelet i hockey men 
jag tillfrisknar nog.
 
TV?
Inte om jag får välja, men jag följer en del 
serier så som House och NCIS m. fl. via 
annat medium. På SVT Play ser jag gärna 
Svenska Dialektmysterier och diverse 
dokumentärer. 

Musik?
Ja, jag både utövar och konsumerar. Jag 
lyssnar på det mesta, är mest intriktad på 
progressiv metal, dödsmetall och dylikt, 
men lyssnar även på singer/songwriter, 
jazz, rock, electronica, dance, house, 
techno och … ja en hel del, utom s.k. Rix 
FM-musik. Jag är dessutom basist i två 
band; ett som spelar nåt slags rock och ett 
som spelar progressiv dödsmetall.

Vilken film såg du senast?
The Adventures of Tintin, en besvikelse 
tyvärr. I övrigt gillar jag drama samt sci-fi 
och postapokalyps-filmer.

Favorit nyckel?
Öppnare med egen logo. (ÖPPNARESLU)

Vad gör du helst på fritiden? 
Jag brukar ta det lugnt för det mesta, men 
vanliga saker som kan hända är en cykeltur, 
repa med bandet eller umgås med vänner 
på Bishops Arms. 

Jonas Eklund

Servicetekniker 
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RED REKORD d-12

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:

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

1/1

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



Kraftigt nyckelskåp i metall. Färdigborrade hål, 
skruvar medföljer samt nyckelbrickor i olika fär-
ger. 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

exkl. moms exkl. moms

exkl. moms exkl. moms

2/1
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Universalverktyg
1. Fyrkantsnycklar i måtten: 
     6 mm, 7 mm, 8 mm.

2. Mätning för EURO cylinder 
     så du får exakt mått.

3. Snabböppnare/stängning   
     av EURO och OVAL cylinder.

4. Tryckes dimentionsmätare/
     öppnare.

5. Insexnyckel för t.ex. dolda 
     skruvar för trycken.

Dessutom har båda verktygen 
flasköppnare!

1. 

2. 2. 

3. 

3. 
4. 

5. 

Multivertyg kort
Art.nr. UMK/S

Multivertyg lång
Art.nr. UMK/L

1. 

2/1



Marknadens bästa maskiner
För att läsa mer om vårt maskinsortiment, gå in på www.prodib.se
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LIVERPOOL FC 

     TR4-LFC1              TR4-LFC2         TR4-LFC3 

ANT: VAREKODE: TEKST: PRIS:

TO510TR4LFC1 TR4 LIVERPOOL FC 35,00
TO510TR4LFC2 TR4 LIVERPOOL FC MULTILOGO 35,00
TO510TR4LFC3 TR4 LIVERPOOL FC STADIUM 35,00

TO510LIVERPOOL TR4 LIVERPOOL FC PAKKE 3150,00
Inkl. 30 av hvert emne, bordstativ m/plakater og stort klistremerke

Produktene markedsføres i Norge av TrioVing a.s 
Tlf: 69 24 52 00   Faks: 69 24 52 97
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ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions, 
dedicated to satisfying end-user 
needs for security, safety and 
convenience.

TrioVing a.s
Moss, Oslo, Bergen, Trondheim
Tlf:   69 24 52 00
E-post: post@trioving.no
www.trioving.no

Premier League -
Chelsea FC
Engelske fotball-lag - offisielt produkt

Startpakke:
Du får et diskdisplay med 3 
flater og 6 kroker på hver side.
20 nøkler av hver av våre 4
forskjellige Chelsea FC emner. 
Totalt 80 stk. nøkler
Pris pr. nøkkel er 
kr. 35,00 netto

Totalt kr. 2800,-
m/fritt display
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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
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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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