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Hej !
Här kommer Keyway igen!

Första måndagen i Augusti i år så firade vi 
32 år och det är vi stolta och glada för.

 Vi ligger på som vanligt för att förbättra oss 
och förfina vad vi gör och mitt motto är att 
vi skall vara ett ”Mästerskapsföretag”.

Just som jag skriver detta så är vår 
duktiga transponderkille MATTIAS ute 
på turne med vår nya satsning på lokala 
utbildningar, och det är rätt så många som 
anmält sig på kurserna , men det skulle 
behöva vara många fler. Det här med 
transpondernycklar är här för att stanna 
det råder det inget tvivel om och att 
tranpondernycklar kommer att behövas 
programmeras och att man kommer att 
behöva programmera in dem i bilar ja det 
är också givet.

Det betyder att skall man vara med i 
framtiden och göra nycklar till fordon , 
ja  jag säger inte bilar, för transponders 
finns nu på båtar, mopeder, motorcyklar, 
grävmaskiner och mycket mycket mer så 
måste man ha kompetens och kunskap.
Missa inte dessa utbildningstillfällen, det tar 
några timmar, men sedan har du kunskap 
för livet.

Våran stora SHOW-BUS är nu på turné i 
landet, den kommer till en plats nära dig, så 
missa inte att åka och titta på det senaste 
i utvecklingen av maskiner, verktyg och 
tillbehör.

I det här numret har vi ett repotage 
om en kund till oss som satsat på 
fordonsnyckelprogrammering, det är LISU 
i Norrköping som tar ett rejält steg framåt i 
detta ämne.

I nästa nummer hoppas jag att MATTIAS har 
fått ihop ett repotage från flera kunder som 
satsat på nyckelprogrammering och lyckats 
väl, där kunderna själv får berätta hur dom 
gjort och vad dom gjort och hur det fallit ut.

PROTECH
Vi har sålt 2 st PROTECH maskiner till och 
i nästa nummer skall vi presentera ett 
repotage från dessa kunder. Vi märker ett 
större och större intresse för denna maskin.

Första reaktionen på priset (800,000:- - 
1,200,000:- beroende på hur man skall ha 
den utrustad)  var lite chockartat för många, 
men nu har man mera börjat tänkt i banor 
som, idag har vi en person eller flera som 
står framför nyckelmaskinen och tillverkar 
nycklar och det är ganska onödigt att 
använda vår främsta resurs / kompetens till 
något en maskin kan göra själv.
En person kostar 4-500,000:- om året om 
man räknar alla kostnader, så på ett par 
år sparar man in maskinen genom att 
maskinen går obemannad.

I början sas det bland många att ”en sådan 
maskin är bara för de riktigt stora kunderna”, 
men vi har haft starkt intresse även från 
mindre kunder som resonerat annorlunda. 
Man tänker, det är svårt att få tag på utbildat 
folk, skall vi växa och inte får tag på folk, 
då kan en sådan här maskin vara ett bra 
alternativ, man kan öka produktionen utan 
att öka personal.

När det är ont om duktigt folk att anställa, ja 
då får oftast de duktigaste ett ”erbjudande 
dom inte kan motstå”  oftast från en 
konkurent till dig som lätt kan bjuda över 
i lön eftersom dem inte har några, eller i 
vart fall mindre  utbildningskostnader, och 
sedan är karusellen igång, du måste bjuda 
över någon annan, för att få någon annans 
personal osv. En sådan här maskin vet du 
precis vad den kostar, idag, i morgon etc, 
ingen kan bjuda över och ta den ifrån dig.

Har du inte fullt upp att göra för någon 
medarbetare, ja då är den timmen eller dom 
timmarna ”förstörda”, du kan inte ”spara” 
dom, du får betala oavsett, har du inte fullt 
upp i maskinen varje timme, ja då finns dom 
timmarna kvar ”sparade”  i form av förlängd 
livslängd.

SKYDDSMÄSSAN
Som vanligt kommer vi att ha monter på 
Skyddsmässan, besöker du mässan så missa 
inte att besöka oss och kolla våra nyheter.

PRODIB ÖPPET HUS
Normalt sett så har vi alltid Öppet Hus i 
Oktober, men eftersom Skyddsmässan 
flyttade från Sept till Oktober så tog vi 
beslutet att flytta Öppet hus till  8/9 Nov.

Det är lite senare än normalt men det 
kan också vara en bra tid, husvagnar är 
inställda, båtar upptagna, sommarstugor 
vinterstängda osv och det kan vara en kul 
utflykt i höstmörkret.

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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BREVSPALTEN
Har du en fråga som du tycker att fler 
bör få svar på? Maila din fråga och 
den blir förhoppningsvis publicerad 
och besvarad: info@prodib.se
Skriv "Brevspalten" i ämnesraden.

www.prodib.se
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Visste du att...

Repotage från 
LISU i Norrköping

Prodib på utbildning



MATRIX EVO

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

För mer info gå in på www.prodib.se
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NYTILLSKOTT TILL 
BYGGBESLAG I KARLSTAD

Jonas vår servicetekniker var till 
Byggbeslag i Karlstad och installerade en 
ny Unocode 399 EVO.

Roger Byggbeslag i Karlstad.

SOLLEFTEÅ LÅSSERVICE 
UTÖKAR MASKINPARKEN

På bilden ser vi hur Björn & Cissi stoltserar 
framför de nya maskinerna. 

Björn & Cissi  Sollefteå Låsservice

prodibkundköp

TULINS I STOCKHOLM SATSAR PÅ ATT SYNAS

En glad Ali har fått nya fräscha skyltfönster som gav nya kunder omgående. 
Det är viktigt att synas. Syns man inte, finns man inte.

Ali Tulins kem,nyckel & skrädderi.



RED REKORD ABLOY

Halvautomatisk nyckelmaskin i proffsklassen för 
tillverkning av lilla, stora och långa ABLOY nycklar efter 

kod.   
För mer info gå in på www.prodib.se
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NY MASKIN TILL 
HUVUDSTA SKO & NYCKEL

Ahmed kände för att uppdatera med en 
ny maskin i butiken. Han har köpt en Delta 
Multicopy för att kunna kopiera bl.a. Abloy 
och Abus Granite. Vi hoppas att Ahmed blir 
nöjd med sitt fantastiska köp!

AXLÅS SÖDERTÄLJE 
FASTNADE FÖR  NYA OMNIA

Omnia är Silcas nya tillhållarmaskin, den mest 
kompletta lösningen för nyckeltillverkare. 
Finns i två utföranden och är snyggt designad 
med en kompakt och ergonomisk design.   

Ahmed Jamil Huvudsta Sko & Nyckel

prodibkundköp

Peter Axlås Södertälje.

BYGGBESLAG I UPPSALA HAR FÅTT ORDNING & REDA

Micke & Filip har varit och hängt om nyckeltavlorna hos Byggbeslag. Nu hänger 
allt på sin plats och ämnena är lätta att hitta efter angiven krokposition. Snabbt 
och smidigt för den som vill effektivisera i arbetet. 

Byggbeslag i Uppsala



FAST COPY PLUS
Den unika maskinen som kan läsa av 
och kopiera följande typer av 
transponders, stand alone: 

• Philips® Crypto ID40, ID41, ID42, 
   ID44 and ID45; 
• Transponder Philips® Crypto II ID46; 
• Texas® Crypto ID4D; 
• Texas® Crypto II and III ID6F and  
   ID6A; 
• Texas® ID4C fixed code; 
• Temic®, Philips® and Megamos® 

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

SPECIALKAMPANJ 

MYCKET FÖRMÅNLIGT
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SPEED

Manuell nyckelmaskin för cylinder, utrustad med fyrsidiga 
backar. Liten och smidig samtidigt som den är byggd på 

ett stadigt chassi av gjutjärn. 

För mer info gå in på www.prodib.se

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® 

prodibkundköp
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NYA DEKALER HOS
VÄRNAMO SKOMAKERI

Micke & Filip har varit hos Värnamo skomakeri 
& nyckelservice som har fått nya snygga 
dekaler på fönsterna. Nu ser kunderna tydligt 
var de ska handla nycklar & nyckeltillbehör. 

CHs JÄRN EFFEKTIVISERAR 
MED EN NY OPTIKA

CHs järn i Hofors är trötta på att leta. Nu 
har det köpt en Optika och fått utbildning i 
nyckelsökandet. Nu slipper de leta och kan 
lägga tid på annat. Vi önskar lycka till med 
nyckelsökandet!

 

Hanna Matta Värnamo Skomakeri

UNOCODE 399 EVO TILL VÄSTBERGA LÅS

De har sedan tidigare jobbat med Unocode Classic men ville nu uppgradera sig till 
något nytt. Valet föll på en Unocode 399 EVO som nu 

Cesar CHs Järn

UC 399EVO



FUTURA

Datastyrd nyckelfräsmaskin som styrs med det inbyggda pro-
grammet vilket hanteras på den smidiga 10” touchskärmen. Liten 
och smidig maskin som fräser och dekodar laserskurna bilnycklar 
på kod, borrade nycklar på kod och cylindernycklar på kod och 
kopia.

För mer info gå in på www.prodib.se

OPTIKA LIGHT TILL HOLJE EL

Micke & Filip har varit och levererat en 
Optika och hängt om. Nu är det snyggt och 
prydligt och ämnena hittas snabbt med 
den nya Optika light som nu står på plats.

Mats, Olle & Lotta  Holje El i Olofström

OMHÄNGT HOS 
LÅSCENTRALEN 

Micke och Filip har gjort ett gediget jobb 
med att hänga om hos Låscentralen, med 
ca 2000 ämnen är det nu ordning och reda 
och alla ämnen hittas nu enkelt på sin 
plats.

Eddy Låscentralen i Malmö

prodibkundköp
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Silca GTI
Glastransponder

GTI Transponder
Silca skakar om bilnyckelkopieringen 
med marknadens första och enda Glas 
transponder.

Den nya transpondern GTI från Silca är 
samma sak som Transponderämnet MH 
(Multi Head)? GTI-transpondern är i princip 
ett MH-huvud förkrympt och förpackat i en 
liten transponderkapsel av glas. Nu kan Du 
alltså kopiera en transpondernyckel till en 
GTI, och sedan montera GTIn i nästan vilken 
transpondernyckel som helst!

Passar i Silcas MH-huvud med chipadapter och 
Silcas Look-a-like ämnen.

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

2/1

 På bilden: MH-TA grepp med GTI transponder.
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Vi har det du behöver:

Ämnen 
Låsprodukter

Nyckelmaskiner
Nyckeltillbehör

Reservdelar
Låssmedsverktyg
Ställ & inredning

Kataloger
Kläder
m.m.

STÄMJÄRN
Stämjärn i högsta kvalitet
Finns i fem olika storlekar

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

Wood Working Tools

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

www.prodib.se

Art nr: 12�.10
Stämjärn 10 mm

Art nr: 12�.12
Stämjärn 12 mm

Art nr: 12�.1�
Stämjärn 16 mm

Art nr: 12�.20
Stämjärn 20 mm

Art nr: 12�.25
Stämjärn 25 mm

10 Keyway news #2 september 2014



Fler AGA
produkter 

hittar du på 
www.prodib.se
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AGA HANDTAG 

AGA 172L

AGA 177E

AGA 171

AGA 176E

AGA 172T

AGA 377

AGA 172PT

AGA 272P

EASY

Enkel toppfräsmaskin av god kvalitet. Maskinen är en basmaskin 
med dom mest nödvändiga funktionerna för att kunna kopiera 
toppfrästa och sidewinder nycklar. CE godkänd. 

För mer info gå in på www.prodib.se

11Keyway news #2 september 2014



12 Keyway news #2 september 2014

Visste du att…
…transponderchipet finns i olika modeller;
plasttransponder och glastransponder? I Silcas tomma MH-huvud (artikelnummer: 
MH-TA) ryms båda modellerna. Man placerar den aktuella transpondern och den blå 
adaptern som ingår i MH-TA så att transpondern hamnar så nära bladet som möjligt. 

prodibtips

1 2

3

65

4



ABUS - Den goda känslan av säkerhet

Security Tech Germany

Artikelkod: Benämning
KLASS � ROCK utan cylinder:

83/60O-2 kl.3 utan cylinder

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

KLASS 3
- För ovalcylinder

Passar alla fabrikat

ABUS ROCKABUS ROCK
PRODIB, kanske BÄST PÅ ABUS!

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

Marknadens bästa pris?- Vi tål att jämföras!

1�Keyway news #2 september 2014



14
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
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Silca Flip-key
Transponderhuvud

FLIP-KEY HEAD KIT
Art.nr: CFHP-TA

Kompakt och snygg design, passar med 

Silcas GTI transponder. Tillsammans med 
ett brett sortiment av ämnesblad kan du nu 
kopiera en stor del av marknadens bilnyck-
lar med denna fantastiska flipnyckel.

Flip-Key Head Kit
1. Plasthuvud med flip-mekanism

2. Utbytbart plastlock i svart & röd

3. Transponderadapter

4. Sprintar för ämnesblad

2/1
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#1#1
- Tummen upp för DET 

BÄSTA!

Mer tid för MIG!

PRIMA LASER IDEA

QUATTROCODE TRIAX-e.cod TRIAX QUATTRO

FUTURA399 EVOUNOCODE 399

PROTECH
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VI HAR NÄSTAN INGA KONKURRENTER.
MEST BARA FÖLJARE...

I stället för att tvista och bråka med alla som kopierar våra 
originalkoncept, ser vi till att hela tiden vara bäst, ligga längst 
fram och leda utvecklingen, vara valet som nyckeltillverkare och 
låsfabrikanter föredrar. 

Så när våra följare lägger tid på att kopiera oss och våra koncept, 
skapar vi nya och bättre. Då tjänar du pengar och tid på att välja 
oss, våra lösningar är effektivare.

På köpet får du världens bästa maskinkoncept med den senaste 
tekniken och en service, kunskap och snabbhet ingen ens vill 
försöka kopiera.

Se mer :   www.prodib.se 
   www.silca.biz
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Tekniska spalten

Ett tips, i all välmening!

Det händer Er säkert att en kund 
kommer in med ett bilämne de 
själva köpt på nätet eller dylikt 
i tron om att det är ett original-
ämne, med logo och utseende 
som deras originalnyckel.

Vi har fått rapporter om Kina-
nycklar gjorda i stål, till synes 
original, där pinnfräsar gått av 
med onödiga kostnader och 
förseningar som följd.
Kunden vill nog inte betala Din 
nya fräs!

Problemet är att veta vad det är 
för material i ämnet, i bästa fall 
får Du bara onormal förslitning 
på fräsen, men i värsta fall kan 
fräsen gå av!

För att kunna ha en kontrollerad 
tillverkning av nycklar vill man 
veta att materialen man jobbar 
med är konsekventa och av hög 
kvalitet, varför vi rekommen-
derar att köpa nycklar antingen 
av oss som tar ämnen från Silca 
eller Advanced Keys, eller av 
något annat känt fabrikat.

Vi kan genom vårt samarbete 
med samvetsgranna leverantö-
rer tillhandahålla både original-
ämnen och olika typer av ersätt-
ningar; bl.a. Silca Look A-like för 
GTI-chip, Flip keys, MH-TA, MH 
Keyless och Silca Empty Shells.

Vi hjälper Er gärna att ta fram 
ett nyckelämne som gör både Er 
och slutkund nöjda!

Jonas Eklund
Servicetekniker

jonas.eklund@prodib.se

Vi har ämnena du behöver!
Gå in på vår webbshop för att hitta de ämnen du söker.

www.prodib.se



PRODIB AB, www.prodib.se, prodib@prodib.se Tel.016-16 80 00

Välkommen till
Öppet Hus 2014
Välkommen till

Öppet Hus 2014

Kurser
Bättra på dina kunskaper!

Under Öppet Hus kommer vi att ha ett 

flertal kostnadsfria kurser och 

utbildningar.

Nyheter
Det senaste från alla våra 

leverantörer! Vi visar alla våra nyheter 

på Nyhets Torget en trappa upp!

Leverantörer
Ta chansen att träffa leverantörer från 

bland annat Silca Italien, Kevron 

Australien, Key-Bak USA & Advanced 

Diagnostics England.

Beninos Bar
Ät och drick gott! 

Här behöver du inte vara hungrig, 

vi bjuder på mat och dryck!

Tävlingar
Var med i våra roliga 

tävlingar och lotterier! 

Vinn fin fina priser!

Torget
Mängder med erbjudanden 

och rabatter! 

Här kan du verkligen fynda, 

men vänta inte för länge...

LÖRDAG 8 November kl. 09-17 & SÖNDAG 9 November kl. 10-15

Inget DU
får missa!!!

1�Keyway news #2 september 2014



Silca Pro Tech
Robotiserad nyckelmaskin

PRO TECH
Silcas nya maskin Pro Tech är det närmaste 
man kan komma en riktig industrimaskin 
- Anpassad för dagens nyckeltillverkare 
och låssmeder. Pro Tech fräser, graverar och 
sorterar flera olika typer av nycklar och är 
särskilt anpassad för Master Key System (MKS) 
- alltså nycklar i system, eller för låssmeder med 
stora nyckelvolymer.

Pro Tech är byggd av komponenter av högsta 
kvalitet och har ett effektivt kontrollsystem 
för att garantera att högsta kvalitet på 
nycklarna alltid uppnås. Hela processen är 
helt automatiserad och sköts av Pro Techs 
inbyggda mjukvara. Nyckelsystem-filer eller 
kodtabeller kan enkelt importeras och sköts 
av mjukvaran.

Pro Tech kan skräddarsys efter önskemål, 
dvs. utrustas med de komponenter som just 
du behöver.

Pro Tech består av detta
- Grundstruktur
  Förvaringsutrymme, 
  huvudfundamentet  och skyddskåpa,  
  PC, nyckelrobot, automatisk matare,   
  internetingång
- Station för sidofrästa nycklar samt  
   gravering
- Station för nycklar av cylindertyp  
   samt gravering
- Station för fräsbyte - automatiskt  
   eller manuell
- Nyckelsorterare
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Saturnus

FASTIGHETSSKÖTARRING

Saturnus produkter hittar du hos Prodib AB
se hela sortimentet på www.prodib.se
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Art.Nr: 0417 60
Diameter 60 mm

Art.Nr: 0417 90
Diameter 90 mm

Art.Nr: 0417 120
Diameter 120 mm

Art.Nr: 0417 150
Diameter 150 mm

Kraftig ring med plats för många 
nycklar tillverkad i metall.

 Levereras styckvis. 

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



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

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

40- kroks ställ
inkl. toppskylt

12- kroks ställ
inkl. toppskylt

24- kroks ställ
inkl. toppskylt

Silver 7 SEVEN 

STÄLL FÖR NYCKELTILLBEHÖR



	 	 	

	-	Se	hela	sortimentet	på	www.prodib.se

	 	 	 Heltäckande	Butikslösning	från	PRODIB	AB

	 	 	

Art.nr: PRO0111
Fastighetsring 90 mm

Art.nr: PRO0110
Fastighetsring 60 mm

Art.nr: PRO0112
Fastighetsring 120 mm.

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

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

Art.nr: PRO0055
Wire C 45/118 300 cm.
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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
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Art nr. 6

Kvalitéts key-bak från USA med rostfri kjedja och 
nylonskydd som skyddar kläderna samt ”tystar” 
nycklarna. Levereras styckvis i blisterpack. 

Virens Längd: 600 mm
Diameter: 52 mm

Art nr. 1BPN

Fler modeller och storlekar 
hittar du i Prodibs webbshop

www.prodib.se

Key-Bak med kevlar lina och 
läderplatta
Kvalitéts key-bak från USA med 
kedja och läderskydd som skyd-
dar kläderna. Även utrustad med 
Hus-Key som tillåter ett stort antal 
nycklar att bäras utan att kedjan 
dras ut. Levereras styckvis i blister-
pack. 

Virens Längd: 600 mm
Diameter: 52 mm

Art nr. 1BSC-FH

Kvalitéts key-bak från USA med 
kevlarvire. Kraftig karbinhake. 
Levereras styckvis i blisterpack. 

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

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

Art nr. 6C
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Prodibs Mattias Widén och 
Mårten Lindberg har installe-
rat maskiner i en ny och fräsch 
lokal i Norrköping.

I sin nyupprättade butik håller 
de senaste i raden av intres-
serade för bilnyckelprogram-
mering till: LISU i Norrköping. 
Den alldeles nyrenoverade 
butiken bemannas av Lena och 
Lenny, bland en stor samling av 
Silcamaskiner. En Unocode 399 
Evo, Qattrocode, Optika, Mar-
ker 2000 samt några manuella 
maskiner Olympic Scandinavia, 
Delta Multicopy och en Red 
Rekord D-12 har funnit ett nytt 
hem på rikligt tilltagna bänk-
ytor i maskinrummet. 

 
MVP från Advanced 
Diagnostics

 

Bilnycklar - en del av 
branschen idag
LISU har även valt att satsa på 
transpondernycklar som är en 
växande del av nyckelmarkna-
den, och i arsenalen av maskiner 
finner vi även det senaste från 
Silca för kopiering av bilnycklar; 
RW4 Plus, samt från Advanced 
Diagnostics i England; MVP, 
diagnostikverktyget för nyckel-
programmering. 
Lenny och Lena har besökt 
Prodib bland annat för den 
Transponderkurs som hölls i 
Prodibs lokaler i vintras, och de 
är angelägna om att få börja 
använda sina nya transponder-
kunskaper.

Kopiering med RW4 PLUS
Kloning, eller kopiering om man 
så vill, av transpondernycklar 
med RW4 är ett snabbt och 
enkelt sätt att skapa en kopia 
på en befintlig bilnyckel. Arbe-
tet går fort och är inte särskilt 
svårt. Prodibs utbud av trans-
ponderämnen från Silca täcker 
en stor del av dagens bilpark i 
Sverige, och nu finns dessutom 
många intressanta alternativ 
som täcker alla tänkbara olika 

önskemål hos bilägaren. Den 
infällbara FLIPKEY är ett ex-
empel på det, liksom serien av 
LOOK-A-LIKE-ämnen för att göra 
en ny nyckel som ser just som 
originalnyckeln.
Båda dessa nyheter utrustas 
med den mångsidiga GTI-trans-
pondern som används i MH-äm-
net, och är lika lätta att tillverka 
som ett vanligt MH-ämne.
 

    

Silca Flipkey

Öppnar i höst
LISU med sina 18 anställda slår 
upp portarna för allmänheten i 
höst, men en smygpremiär har 
redan startat. 
- Företaget har funnits sedan 
1979, men det blir lite som en 
nystart med de nya lokalerna, 
berättar Lenny. Han, och Lena 
som hoppar in och hjälper till 
i butiken vid behov, ser glada 

Repotage

Bilnyckelprogrammering 
hos LISU i Norrköping



27Keyway news #2 juni 2015

ut när de visar oss runt i de nya 
lokalerna, och här och där hål-
ler en hantverkare på med att 
lägga sista handen vid arbetet 
med att färdigställa någon el-
installation eller mattläggning. 
Lenny berättar vidare: -Nu är 
certifieringarna för företaget 
klara, och själv är jag nybliven 
låsmästare!
Både Lenny och Lena har vana 
av branschen, Lena har arbetat 
med lås och säkerhet i ca 7 år, 
och Lenny sedan 2001. 

Programmering med MVP
För programmering av bilnyck-
lar kommer Lenny och Lena att 
arbeta med MVP, som tillver-
kas av Advanced Diagnostics 
i England. Programmering av 
billnycklar är ett annat sätt att 
skapa nya nycklar till bilar. Med 
en MVP kan man i många fall 
göra nycklar även om kunden 
inte har nån nyckel kvar alls. I 
samband med detta kan även 
t ex felkoder läsas ut ur bilens 
startspärr, och man kan pro-
grammera nya fjärrkontroller. 
MVP programmerar original-
nycklar och originalfjärrkontrol-
ler, och Prodib har ett mycket 

stort utbud av dessa original-
nyckelämnen och fjärrkontroller 
i sitt lager, levererat från Advan-
ced Keys, även det ett engelskt 
företag. De allra flesta kan le-
vereras från Prodib samma dag 
som du beställer dem. En annan 
viktig fördel med att program-
mera nycklar med MVP är att 
gamla nycklar kan tas bort. För 
den som köpt en begagnad bil 
kan det kännas tryggt att veta 
att eventuella tidigare borttap-
pade nycklar inte längre kan 
starta bilen. 

Spännande i arbetet
Jag frågar Lenny vad han tycker 
känns roligast med arbetet just 
nu, och efter en kort stunds 
funderande svarar han:
- Ja, det känns kul att vi är så 
kompletta i vår verksamhet. 
Ta bilnyklar tex;, tillsammans 
med våra olika certifieringar 
på många områden är vi nu en 
komplett säkerhetsleverantör.

Vi tar farväl av Lena och Lenny, 
Mårten och jag avslutar vår dag 
hos LISU och lämnar Norrköping 
för vår återfärd till Prodib.
 

Repotage

FOTNOT: Prodibs transponderkurs drar ut på turné i Sverige med start 
i slutet av augusti. De första stoppen blir Göteborg, Malmö och Växjö. 
Om du är intresserad av att deltaga, eller om du undrar över något 
gällande transpondrar eller verktyg för transponderprogrammering 
som t.ex. MVP eller RW4 Plus, så är du välkommen att kontakta prodib. 

Telefon: 016-16 80 00 
E-post: mattias.widen@prodib.se



Saturnus

HÄNGLÅSKEDJA

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

Art.Nr: 2112-0
Hänglåskedja 
dubbla fästen 

8 mm 

Art.Nr: 2113-0
Hänglåskedja 
dubbla fästen 

10 mm

Art.Nr: 2114-0
Hänglåskedja 
dubbla fästen 

14 mm

Art.Nr: 2115-0
Hänglåskedja 
dubbla fästen 

11 mm

Grov kedja att trä på bygeln vid läggning 
av hänglås. Fungerar som stöldskydd eller 

bara för att hålla låset på plats.
Förzinkad. 

SPEED

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

För mer info gå in på www.prodib.se
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Security Tech Germany

- UTAN cylinder!

ABUS - Den goda Känslan av Säkerhet 37Keyway news #2 juni 2015

Serie 2 innebär:

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

Marknadens bästa pris?- Vi tål att jämföras!

ABUS ROCKABUS ROCK
KLASS 2

- För snowmancylinder

Passar alla fabrikat

PRODIB, kanske BÄST PÅ ABUS!

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



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

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

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

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

hittar du på 
www.prodib.se
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GLASSKIVELÅS

AGA 155

AGA 158

AGA 150

AGA 151

AGA 155 LL

AGA 158-6

AGA 150 LL

AGA 156

AGA 160 AGA 260
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VARFÖR VÄLJA SILCA 
FÖRST SOM SIST?

4 Fabriksdiplomerade tekniker till din 
tjänst - Gör att du alltid kan prata 
med någon som verkligen kan.  

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

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

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

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

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

Vi har en 400 m² permanent Utställning 
där du kan känna och se på allt vi säljer.
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VARFÖR VÄLJA SILCA 
FÖRST SOM SIST?

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

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

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

garanti

- Vi finns här för dig

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

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

33Keyway news #2 juni 2015

med riktig service och support som ingen ens vill 
försöka kopiera.



Verktyg för låsproffs

Fler verktyg från HUVAB hittar 
du i PRODIBS webbshop: 

www.prodib.se

1320-0
Cylinderroddar stopp

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

  

Huvab

1150
Borrmall

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

  

1132
Brytjärn

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

MC-lås 68 victory
- En säker lösning för transportbilen

MC-Lås 68 Victory Helbult
68YE / BL VOLL

Skivbromslås 
14 mm bult
X-Plus cylinder
Svart eller gul

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

MC-Lås 68 Victory Halvbult
68YE / BL HALB

Skivbromslås 
14 mm bult

X-Plus cylinder
Svart eller gul

Godkänt av SSF
Rek.Utpris

Exkl. 788 kr
Inkl. 985 kr



RED REKORD AY

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

Art. nr: D701267ZB
Stålkrats Ø 80 mm

Art. nr: D701840ZB
Krats Kolfiber Ø 80 mm

Vanliga Slitdelar:

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

För mer information om maskinen och priser, gå in 
på www.prodib.se eller ring på 016-16 80 00
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Kvalitetsverktyg från England
Fräsjigg för att fräsa ut för stolpen & kistan vid låsmontering. 
Fräsarna är gängade och du skruvar fast dem på skaftet.  
Ställbar i sidled.

Art.nr: JIG-2

Mycket lätt att använda!

Inkl. 3 st fräsar 19, 22 & 25 mm
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www.prodib.se

Gör din beställning via vår nya webshop

Lägg din order via vår 

webshop!

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

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

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

CARD 353 5stift 1.3-05  NN

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

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

CARD 354 7stift 1.3-05  NN

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

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

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

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

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

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

KORTLISTA UNOCODE 2014
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www.prodib.se

Gör din beställning via vår nya webshop

Lägg din order via vår 

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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Eta gravyrmaskin
Eta från italienska Cielle är en gravyrmaskin i absoluta 
proffsklassen.  Eta har en rad olika backar för gravering 
av nycklar, brickor, skyltar, cylindrar och mycket mycket 
mer. Eta har dessutom ett tillhörande program på svenska 
vilket gör den väldigt kraftfull och enkel att använda.

Prodib AB - återförsäljare av Italienska Cielle

Back för Europacylindrar

1

Back för Ovalcylindrar/Runda cylindrar

2

Back för skyltar

3

Back för Hänglås

4

Back för nycklar

5

Back för plastskyltar/brickor

6

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

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

Nyfiken på mer?
På vår hemsida, www.prodib.se, 
finns en mycket informativ film 
som visar ETA i sitt arbete med alla 
olika backar. Missa inte den!
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ABUS - Den goda känslan av säkerhet

Security Tech Germany

ABUS Wire

Art nr: 1850/185
185 cm.

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

Art nr: 8/200
2 meter.

Art nr: 10/500
5 meter.

Art nr: 10/1000
10 meter.



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.

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

42 Keyway news #2 juni 2015



MATRIX EVO

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

Den nya Matrix Evo har som 
standard tiltbara backar, vilket 
innebär att du kan vinkla dem. 
Standardbacken klarar många 
referenser som tidigare be-
hövde en separat adapter, som 
exempelvis HU 66. Maskinen 
har en patenterad LED-lampa 
som automatiskt tänds när man 
börjar köra maskinen. Utöver 
detta så finns det ett flertal nya 
finesser, och dessutom är desig-
nen på topp. CE godkänd. 
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I våras skickade Prodib sin transpon-
derrepresentant till Dealer Conference 
2014 hos Advanced Diagnostics. Det 
var två intensiva och lärorika dagar 
som spenderades tillsammans med ett 
50-tal representanter från hela världen.
Efter att ha bussats till konferensloka-
lerna en bit utanför Coventry började 
vi med presentation av Advanced 
Diagnostics organisation.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Vi fick veta vad som planeras från Ad-
vanced Diagnostics, vilka nyheter som 
är redo att släppas, samt fick inblick i 
hur man arbetat på några av de andra 
marknaderna i världen. Många av del-
tagarna hade frågor och information 
om hur låssmeder arbetar i deras res-
pektive geografiska område, och här 
fick undertecknad en bra bild av hur 
de olika marknaderna kan se ut. Ett 
exempel är t ex hur man i England har 
många låssmeder som arbetar mobilt, 
och vilka krav det ställer på maskiner 
och utrustning. 
 

Nytt program för Ford
Vi fick t ex veta att ett nytt program 
för Ford håller på att färdigställas, och 
här har man tänkt till ordentligt hos 
Advanced Diagnostics:
   

 
 
 
 
 

De nya modellerna hos 
Ford som man snart kommer att göra 
med MVP kräver en lite större  insats 
från din MVP än vanligt. Diagnos-
tikverktyget kan komma att behöva 
utföra ett antal beräkningar medan 
det jobbar med att öppna bilens 
startspärr. Det smarta med program-
met är dock att du som användare får 
lösningen presenterad med en QR-kod 
som lätt scannas med en vanlig smart-
phone, APPen är gratis. När du scannar 

resultatet av din MVPs arbete så sparas 
det i databasen hos Advanced Diag-
nostics. Den sparade informationen är 
till stor hjälp när någon annan ska göra 
nycklar till en Ford som har samma 
kod som den du har gjort tidigare, de 
behöver då inte göra jobbet med sin 
MVP, det har redan du gjort. 
Resultatet blir att databasen fylls 
på med information som vi alla kan 
använda, och det första DU gör när 
en Ford med detta system behöver 
en nyckel, är att kontrollera om koden 
redan är löst av någon annan. Enkelt, 
smart, och det spar tid för dig! 
   
 
 

 
 
 
 

 
Renault Code Bypass
En annan nyhet är det nyligen släppta 
nya programmet för Renault. Det 
intressanta med detta program är 
”Code Bypass-funktionen” som gör det 
enklare och smidigare att arbeta med 
dessa Renault-fordon. Särskilt smidigt 
blir det för de bilar som förut krävde 
en internetrespons för koden, för nu är 
alltså denna manöver inte längre nöd-
vändig. Anslut din MVP till AD-Loader 
och uppdatera gratis det nya program-

Repotage

Prodib på utbildning hos 
Advanced Diagnostics
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met, som till en början kommer att 
finnas i BETA-programmet i din MVP. 
 
 
 

Bilnyckelprogrammering, dags 
för dig att börja!
En sak som blev helt klar när under-
tecknad pratade med kollegor från 
världens alla hörn var: Bilnyckelpro-
grammering är kul! Det är inte bara en 
inkomstbringande verksamhet – för 
här finns pengar att tjäna – utan det 
är samtidigt riktigt roligt att få arbeta 
med all denna spännande teknik! Nya 
lösningar kommer hela tiden, mjukva-
ra förfinas, och Advanced Diagnostics 
är lyhörda och tar till sig av önskemål 
och idéer från oss som jobbar på fältet. 
Om du inte har börjat jobba med 
bilnycklar och transpondrar ännu så är 
det hög tid att kika på vad det innebär, 
transponderns användningsområ-

denökar, och den här tekniken är här 
för att stanna!

Allt möjligt intressant
Bland alla viktiga nyheter kunde vi 
även se detaljer och nyttig informa-
tion om små saker, som t ex dolda 
öppningsknappar för batteribyte på 
fjärrkontroller, eller små nyheter i Info 
Quest, databasen för bilnyckelpro-
grammering med MVP.
   

VAG Pre code: ett minne blott!
En användbar nyhet för många av 
oss är att det nya programmet för 
Volkswagen Audi Group, VAG 2013, 
nu ger oss en god hjälp med bilar 
som förut varit svårare att komma åt: 
Det gäller de allra flesta av de bilar 
som kräver förkodad transponder, s 
k Precoding. På konferensen diskute-
rade undertecknad och Simon Ashby 
(Technical Manager) hur man enklast 
kan illustrera detta i Info Quest, och vi 
kom fram till att ett ”A” för ”Automa-
tisk läsning” i den gröna bockrutan 
för ”Pre code reading” blir tydlig och 
lättförstådd information om att MVP 
sköter hela processen med precoding. 
Du kan nu alltså programmera nyklar 
till dessa VAG-bilar utan att bry dig om 
att skaffa en förkodad nyckel. Föränd-
ringen är redan införd i Info Quest när 
du läser detta!

Har du frågor eller funderingar kring 
Transponderprogrammering och Diag-
nosverktyget MVP är du välkommen att 
höra av dig till Prodib! 
Telefon: 016-168000 eller 
mattias.widen@prodib.se

Repotage

Mattias Widén
Service/Transponder

mattias.widen@prodib.se
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ABUS ROCKABUS ROCK
PRODIB, kanske BÄST PÅ ABUS!

Artikelkod: Benämning
KLASS 2 ROCK med cylinder:

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

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

83/45-BL/C kl.2 med cylinder BLÅ

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

83/45-RE/C kl.2 med cylinder RÖD

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

83/45-BLA kl.2 utan cylinder SVART

83/45-RE kl.2 utan cylinder RÖD

83/45-GR kl.2 utan cylinder GRÖN

83/45-LI kl.2 utan cylinder LILA

83/45-YE kl.2 utan cylinder GUL

83/45-OR kl.2 utan cylinder ORANGE

Serie 2 innebär:

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

Marknadens bästa pris?- Vi tål att jämföras!

- MED cylinder!



Fler AGA
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hittar du på 
www.prodib.se
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AGA 301F8

AGA 301F7

AGA 301F6

AGA 301F10

6 mm

7 mm

8 mm

10 mm

AGA 301T7

AGA 301T6

AGA 301T10

AGA 301T8

6 mm

7 mm

8 mm

10 mm

TREKANTS & 
FYRKANTSNYCKLAR 

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

EKC ONLINE EDITION
- Tillgänglig dygnet runt

- Gratis uppdatering

- Uppdateras hela tiden

- Användarvänlig

- 8 olika menyer att söka ämnen

- Ny avancerad sökfunktion

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

- Möjlighet att skriva ut nyckelinformation

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

- Online hjälp

- Och mycket mycket mer…

8 OLIKA SÖKFUNKTIONER

1 8765432

SÖK PÅ NYCKELMÅTT

ALL NYCKELINFORMATION 
FINNS TILLGÄNGLIG

SKRIV UT NYCKELBILD I SKALA 1:1

VÄLJ MELLAN 7 OLIKA SPRÅK

Online
EKC WEB

Web
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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

SPECIALKAMPANJ 

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

Nyckelställ

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
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Art.nr: STÄLL 32
Snyggt och praktiskt ställ med 

plats för 32 st  krokar
(Ämnen ingår ej)

Nyckelställ

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
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Verktyg för låsproffs

Fler verktyg från HUVAB hittar 
du i PRODIBS webbshop: 

www.prodib.se

1320-0
Cylinderroddar stopp

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

  

Huvab

1154-3  
Borrmall

Märkmall för FIX 2830S monteringsmall. 
  

1158-0   
Märkmall Fix 2760

Mall för FIX 2760 säkerhetslås. Är i 
grunden ett fönsterlås men används för 
att säkerhetslåsa dörrar på t.ex daghem 
så att inte barnen kan springa ut och in 
obevakat.
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UNOCODE 199

Unocode 199 Basic är en datastyrd budget nyckelfräsmaskin som 
både kodar och kopierar cylindernycklar,  bil, mc och båtnycklar 
.Är utrustad med optisk läsare. Maskinen är snabb och har en låg 
ljudnivå. Med en PC och Silca key program ansluten till maskinen 
får man tillgång till miljontals koder.

För mer info gå in på www.prodib.se

53Keyway news #2 september 2014

Begagnat

Maskintyp:
Cylindermaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad och genomgången. 
Kalibrerad. 

Pris: 18.000 ex.moms

SILCA TECH 3

Maskintyp:
Tillhållarmaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad och genomgången. 
Kalibrerad. 

Pris: På förfrågan.

SILCA TECHNICA EU

Maskintyp:
Cylindermaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad och genomgången. 
Kalibrerad. 

Pris: 15.000 ex.moms

SILCA TECH 2

Maskintyp:
Profilavläsningsmaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad och genomgången. 

Kalibrerad.

Pris: 7.000 ex.moms

SILCA LECTOR

Maskintyp:
Cylindermaskin 

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad och genomgången. 
Kalibrerad. 

Pris: 29.900 ex.moms

SILCA BRAVO W-MAX

Se mer maskiner på www.prodib.se

Maskintyp:
Cylindermaskin 

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad och genomgången. 
Kalibrerad. 

Pris: 6.000 ex.moms

SILCA DELTA MANUELL



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). 
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FREEKEY NYCKELRING
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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
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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



	 	 	

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

Art.nr: PRO0065
Mässingshänglås 
Egret 20 mm.

Art.nr: PRO0090
Hänglåshasp 2,5”.

Art.nr: PRO0164
Graverbara hotellnyckel-
hållare i aluminium.
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16Keyway news #3 maj 2012

BUTIKSSTÖLDSKYDD 
Art.nr: 343000 
Förhindrar effektivt stöld på dubbelkrokar i din butik. 
Öppnas med hjälp av en magnetdosa, artikel nr 343001.

Art.nr: 343001 
Avtagare.

Du behöver bara en avtagare till alla stöldskydd.
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För mer information om maskinen och priser, gå in 
på www.prodib.se eller ring på 016-16 80 00

Med en portabel 10” touchskärm guidar 
den dig steg för steg genom jobbet. 
Den har en kompakt användarvänlig 
utformning som passar perfekt för små 
utrymmen. Fräser och dekodar laser-
skurna nycklar, borrade nycklar och 
cylindernycklar. Med optisk läsare, LED-
belysning och Silcas fantastiska design 
gör den jobbet.

FUTURA
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	-	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

60 Keyway news #3 maj 2011 55Keyway news #3 maj 2011 55Keyway news #3 maj 2011 18Keyway news #3 september 2011 55Keyway news #3 maj 2011ABUS - Den goda Känslan av Säkerhet

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



	-	Se	hela	sortimentet	på	www.prodib.se

Heltäckande	Butikslösning	från	PRODIB	AB
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Flytande	
nyckelhållare	i	kork.	

Art.nr: 
PRO0131	-	rund
PRO0132	-	vinkork
PRO0133	-	avlång	platt
PRO0134	-	rund	platt
PRO0135	-	champagne
PRO0136	-	päron
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LÅSSERVICE HAUGESUND 
I NYE LOKALER

Vi gratulerer Låsservice med nye flotte 
lokaler i Haugesund

Totalrenovering av lokalene ble gjort etter 
egne skisser og vurderinger, før innflytting 
var et faktum.

Nye lyse og trivelige lokaler var resultatet.

På bilde ser vi Kjetil og Trond vise frem 
avdelingen for nøkkelfiling. Hilde snek seg 
unna fotografen denne gangen.

Låsservice Haugesund

GLASS & LÅSSERVICE KJøPER 
UNOCODE 199

Glass & Låsser vice avd.  Haugesund 
oppgraderer mask inparken med ny 
elektronisk  maskin.Karl Arne var på NL-
messen og kom hjem med en ny Unocode 
199. Kerim hadde opplæring med en ivrig og 
dyktig gjeng med medarbeidere.

Lykke til med ny maskin!

Låsservice Haugesund

GLASS & LÅSSERVICE
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MARVIKS`s NYE LOKALER

Marvik har flyttet inn i nye lokaler på Hillevåg 
i Stavanger

Med sine 1300 kvm store lokaler hvor bare 
butikkdelen er på 300 kvm har de så vidt vi 
vet åpnet Norges største låsesmedbutikk.

Med enorm dugnadsinnsats fra de ansatte 
og et stort knippe håndverkere kunne de 
flytte inn i flotte lokaler i februar måned.

I tillegg til god plass i butikken er det lagt 
stor vekt på trivsel både i kontordelen og i 
det flotte systemverkstedet.

Som dere også ser er det et imponerende 
”Si lca-rom” med det meste av Si lca 
nøkkelmaskiner.

Gratulerer og lykke til !

På bilde er Meibel og Iren i full sving i butikken.



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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