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VAD TYCKER DU?
Har du en fråga som du tycker att
fler bör få svar på? Har du förslag
på något du tycker vi ska ta upp i
tidningen? Eller vill du bara göra
dig hörd, tveka inte, skicka ett mail
till oss: prodib@prodib.se
Skriv "Keyway" i ämnesraden.
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Hej igen!
Ja lagom till pandemin klingade av
kom ett krig i vägen för normalitet.
Hoppas lösningen blir snar.
Investeringsviljan i nya maskiner och
utrustning är god. Dom flesta känner
väl som jag med Prodib, att hur
krångligt saker och ting än kan se ut
för stunden, så går ju livet vidare och
det gäller att inte stanna upp och bli
efter.
Vi på Prodib har fortsatt att investera i
alla möjliga ting för att vara bättre ut
när allt vänder, pandemi över och krig
slut, och det verkar som merparten av
våra kunder tänker detsamma.
I det här numret presenterar vi många
nya maskinköp, allt från stort till smått.
Andreas en av våra duktiga säljare på
syd distriktet har beslutat sig för att
gå vidare så just nu är vi i färd med
att intervjua nya säljare för att få alla
distrikten intakta med säljkraft.
Mail,teams möten osv är nog bra
som komplement, men jag är
lite gammaldags och tror på det
mänskliga mötet.
Då är vår säljkår viktig, det är så
mycket dom kan hjälpa dig med och
utföra i din butik förutom med att
presentera produkter.
På sidan 14 presenterar vi en smart
liten portabel nyckelmaskin som
går på batteri, FLASH MOBILE, bara

Enkel att ta med i bilen, lätt att bära in
på ett bygge, ut på ett montagejobb.
Den är liten och kompakt, men för den
skull ingen leksak, den har dom nya
4 sidiga backarna, den har borste, en
riktig sökare och en matningsratt för
vaggan så det blir lätt att fräsa nyckeln
mjukt.
På sid 16-17 presenterar vi en ny serie
nyckelgömmor från Rieffel Switzerland,
riktigt bra grejor.
Den nya Unocode serien F presenteras
utförligt i detta nummer.
I år firar vi 40 år, den 2:a Augusti 1982
slog vi upp portarna, och i år blir det
ÖPPET HUS igen efter 2 års uppehåll.
Den 24-25 sept är det dags, så kom ihåg
att boka in dessa datum för ett besök i
Eskilstuna.
SERVICE PÅ PLATS
Vi har börjat med service av maskiner
på plats hos dig och vi känner oss
fram lite så här i början och slipar på
konceptet.
På sid 34-35 informerar Mattias om
transponder och programmering av
bilnycklar.
På sidan 50-51 får du bra info från
killarna på serviceavdelningen.

Ha en trevlig lässtund
så hörs eller ses vi.
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Prodib kundköp
DOWNSTAIRS I KBA AB
Lite nya nyckelmaskiner har fått sitt
nya hem hos Downstairs i Kungsbacka!
En Swift Plus och en RW4 Plus ingår
numera i arsenalen hos Mahdi. Det
var vår duktige säljare Gustav som
levererade och installerade de nya
nyckelmaskinerna.
Ett stort lycka till säger vi på Prodib AB!

Med glimten i ögat kan nu Mahdi hjälpa sina
kunder

STANLEY SECURITY HUDDINGE
Två gamla bekantskaper i form av Anton
och Fredrik mötte upp vår serviceman
Fredrik, i Stanley Security’s lokaler i
Huddinge, Stockholm.
Båda har varit med i branschen ett tag
och tidigare tagit emot Silca-maskiner
när de på varsitt håll jobbat hos
låssmeder i Stockholm.
Den här gången var det en Triax PRO och
Silca OEM Client som de nu gemensamt
tog emot. De ska nu komma igång
ordentligt med att köra ASSA’s dp, Triton
och Neptun med komplett märkning,
sidkod och toppkod direkt från ASSA
Security Master på effektivaste sätt.
Även en roterande back till Triax hade de
investerat i för att göra tillverkningen av
Kaba experT och experT pluS så smidig
som möjligt.
Då de båda som sagt är gamla i gemet
4
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Fredrik och Anton med sin nya nyckelmaskin

så det var inga konstigheter för dem med att
lära sig jobba med sin nya maskin och sitt nya
program.
Tack för förtroendet och kör hårt nu grabbar!

Prodib kundköp

GÖTHES SÄKERHET FALUN
Vintern hade greppat tag om Dalarna när
serviceman Fredrik packade bilen med en
F600 som skulle levereras till Mats och Lars
på Göthes Säkerhet i Falun.
Till den nya maskinen hade de passat på att
fixa en helt ny dator också som Lars såg till
att få igång.
När Mats väl pekat ur var maskinen

Mats och Lars välkomnar sin nya medarbetare

skulle stå i nyckelverkstan så var det bara att får allt på plats och komma igång
med genomgång och utbildning av deras nya maskin. Vilket gick snabbare än
driftsättningen då det här är två killar som har jobbat med Silca-maskiner under
många år.
Vi tackar för fortsatt förtroende och är säkra på att det här kommer bli en jättebra
lösning för er!

ALARM-tjänst TOMELILLA
ALARM-tjänst öppnar ny butik i
Tomelilla, och när det ska tillverkas
nycklar kommer dom att ta hjälp av
deras nya Futura PRO Engraving.

Magnus, Larry, Jocke och Ola står redo att välkomna Futura PRO Engraving

Serviceman Jonas lastade bilen och for nedåt i landet och levererade och installerade
deras nya nyckelmaskin.
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Ett mycket bra val! Lycka till med nyckeltillverkningen!

Prodib kundköp

LÅS & NYCKEL GÄVLE
Så var det dags för serviceman Fredrik att
planera in ett besök hos det glada gänget på
Lås & Nyckel i Gävle.
En Triax PRO och Silca OEM Client skulle
levereras och installeras.
De hade bestämt sig för att komplettera
sin Unocode 399 med den här maskinen
och programmet då de vill ha ett enkelt
och effektivt sätt att tillverka sidkod och

Roger, Carro och Emma är mycket nöjda med sin nya maskin

toppkod på ASSAs nycklar dp, Triton och Neptun. Även en hel del bilnycklar
kommer produceras på Triaxen så de hade även sett till att investera i ytterligare
några backdelar för detta.
Efter en smidig installation och en utbildning för snabblärda låssmeder så var de
snart i gång med tillverkning på nya maskinen.
Ett mycket bra val! Vi önskar lycka till!

AB SKÅNE LÅS

SKÅNE LÅS YSTAD
Vår serviceman Jonas packade bilen med en Unocode
F600 med gravyr och en Omnia Max och drog
söderöver till Ystad och Skåne Lås.

Gert-Inge och Jörgen poserar med nya nyckelmaskinen F600

Där fanns Gert-Inge och Jörgen redo att ta emot de nya
nyckelmaskinerna.
6
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Vi gratulerar till ett mycket bra val, och önskar stort lycka
till!

Prodib kundköp

ODENS SKO & NYCKEL TROLLHÄTTAN
Vår säljare Gustav har vart i Trollhättan och levererat och installerat en
Delta Multicopy hos Odens sko & nyckel. Så nu kommer det att kunna
kopieras bland annat stora och
lilla Abloy, Abus granit och Ford
chubb.
Grattis till ett bra köp, önskar
alla vi på Prodib!

Den nya maskinen testas!

DAN JONSSONS ELEKTRISKA
LILLA EDET
Hos Magnus och hans medarbetare på Dan
Jonssons Elektriska (Elon) i Lilla Edet hade de
bestämt sig för att sluta märka deras nycklar
för hand och investerat i en begagnad
gravyrmaskin.
Närmare bestämt en Cielle ETA.
Med denna kommer de att spara tid
och lämna ifrån sig snyggare nycklar till
kunderna.

Stefan och Håkan slipper märka nycklar för hand i framtiden

De kommer även att börja erbjuda kunderna lite graverade skyltar efter
kundernas olika önskemål.
Vi tackar för förtroendet och önskar all lycka till med den nya
medarbetaren!
På vår hemsida, www.prodib.se
hittar du alla våra begagnade nyckelmaskiner
Keyway news #1 april 2022
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Prodib kundköp

BRAVIDA VÄXJÖ
Då Bravida Växjö startade upp med
låsverksamhet i Växjö, föll valet på en
Futura PRO Engraving från Silca.
Serviceman Jonas fick äran att leverera
och installera den nya nyckelmaskinen
hos killarna i Växjö.

Peter och Roger med den nya medarbetaren

Så nu får vi bara hoppas att Peter och Roger får göra riktigt många nycklar på den
nya maskinen!
Stort grattis till ett mycket bra val, och all lycka till önskar vi på Prodib!

LOCKSAFE TORSLANDA
Vår duktige säljare Gustav som reser
för distrikt mitt, har vart hos Locksafe
i Torslanda och levererat och
installerat en Futura PRO Engraving.
Så nu kan dom både fräsa och
gravera nycklar i samma jobb.
Hur enkelt som helst!
Nyckeltillverkning under process

Tummen upp för den nya nyckelmaskinen!

Ett jättestort tack för förtroendet önskar alla vi på
Prodib!
8
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Silver
SEVEN

BUTIKSTÄLL

ART NR: GBM3631
Kvalitéts Key-Bak från USA med kevlarvire. Spinnerfunktion samt har en
låsning som hindrar viren att åka ut
vid användning av många nycklar.
Levereras styckvis i blisterpack.

Artikelnr:

0S48-803
0S48-813

clipsfäste
ögla

Låskätting, löpring,
klass 3
Låskätting BEMA PW 10-3
Quality är godkänd och
certifierad i klass 3.
Kättingen finns i två olika längder som levereras
med skyddshölje för att
effektivt skydda föremål
som låses fast och även
kättingen.

Häng upp dina produkter på ett
smart sätt! Golvställ i metall med
tre sidor, snurrbart. Du kan även
justera höjden på stället så det
passar just dig. Krokar köper du
separat, GBM3633. Stället har
hjul, så det är lätt att flytta, men
som du kan låsa när stället är på
plats där du vill ha det. Levereras
med 3 st toppskyltar, men utan
krok och produkter.

Löpringen gör att man kan
utnyttja längden
optimalt.

Art.nr: 16159

5m

Art.nr: 16158

3,5m

BEMAS sortiment hittar du på
www.prodib.se

t,
äljs tom
Stället s
r
e
odukt
utan pr

Material
Färg		
Bredd		
Höjd		
Djup		
Antal krok

Metall
Grå
39 cm
ca 191 cm
70 cm (inkl. krok)
Ingår ej

Prodib kundköp

PASSÉRA AB BORÅS
Ibland går det undan! När behovet av en
gravyrmaskin kom upp hos Passéra i Borås,
valde dom att köpa en ETA av vår säljare Gustav.
Och bara ett par dagar senare stod den på plats,
installerad och klar för att gravera hos Sandra

En nöjd Sandra poserar med nya gravyrmaskinen

och de övriga medarbetarna hos Passéra. Det var vår serviceman Jonas som
packade bilen och for söderut för leverans, installation och utbildning av
ETA gravyr med tillhörande backar.
Hatten av för ett lyckat köp säger alla vi på Prodib!

LÅSMAKARNA STOCKHOLM
Med Lars Taberman vid rodret hos Låsmakarna
i Stockholm så håller verksamheten på att
uppdateras. Nu hade turen kommit till deras
maskinpark. Deras gamla Triax eCode hade
tjänat dem länge och väl men nu var det dags
för den att lämna plats åt en ny Triax PRO.

Lars med den nya Silcamaskinen

Så ut med den gamla och in med den nya i ett gediget sällskap av Silcamaskiner.
Som ett ytterligare led i uppdateringen så hade de även, som en av få
låssmeder i Sverige, skaffat licens för
att tillverka Mottura med Silca OEM
Client. Så även det installerades och
driftsattes denna dag.
Ett bra val som de kommer var nöjda
med i många år framöver!
10
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Här står dom på rad - Silcamaskinerna

Från Norr till Söder - vi finns här för DIG!
Team Norr

Mikael Bengtsson

Tel: 070-676 98 08
E-post: micke.bengtsson@prodib.se

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

Team Syd

Jan Fröjdman

Tel: 070-676 96 85
E-post: jan.frojdman@prodib.se

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

Gustav Holmberg

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

Hemsidan och vår webshop uppdateras varje vecka och vi skickar vår
tidning och regelbundna utskick med information och erbjudanden
till dig, så du inte går miste om något.

Transponder

Mattias Widén

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

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

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

I utkanten av Eskilstuna ligger Prodib AB.

Prodib kundköp

AB LÅFA GÖTEBORG
Två goa gubbar i Göteborg, Anders
och André på Låfa väntade ivrigt på
installationen av deras F600, och de
skulle inte bli besvikna.
Efter en utbildning av maskinen där de
snabbt sög i sig allt, så hade de snart
hittat nya effektivare arbetssätt.
Den största förbättringen för dem var
utan tvekan momentet när de skickar
över jobb från ASM/KeyDesign till

André och Anders med den nya nycckelmaskinen

Silca Key Programs och att de därifrån får med sig fräsningen precis som tidigare. Men
framför allt får de även med märkningen direkt till maskinen nu.
Vilket gör att de inte längre behöver mata in märkningen själva för varje nyckel.
Den infon kan de numera ta med sig från ASM/KeyDesign och det graveras på nyckeln
direkt. Lättjobbat!
Utmärkt val av nyckelmaskin! Vi tackar för förtroendet!

VALTERS
LÅSSERVICE
SKELLEFTEÅ
Vår duktige säljare Micke har vart
hos Anders och Sofia på Valters Lås i
Skellefteå och levererat och installerat
en sprillans ny Triax Pro med tillhörande

Anders och Sofia med den nya nyckelmaskinen

program, fräs och roterande back.
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Så nu finns det ännu en Silca maskin i deras redan gedigna maskinpark!
Vi fortsätter tacka för förtroendet, och önskar lycka till!

Prodib kundköp

ÖREBRO SÄKERHETSCENTER AB
När snöstormen lagt sig och vi var mitt i
sportlovstiderna så var det dags att ge sig ut på
vägarna och se till att hjälpa Reine och grabbarna
på Örebro Säkerhetscenter att effektivisera deras
nyckeltillverkning.
En F900 skulle installeras, främst för att kunna
underlätta för dem med deras mängdtillverkning
av Alfasystemnycklar. Fyra vetgiriga killar fick

Mats, Robin, Emil och Reine tar emot den nya Silca nyckelmaskinen

en gedigen genomgång av maskinen och dess finesser av vår
serviceman Fredrik, och efter att ha fått ordning på gravyrmallar och
koppling mellan ASM och KeyDesign så var de redo att dra i gång en
ny fas i deras nyckeltillverkning.
Ett stort grattis till ett mycket bra köp, önskar alla vi på Prodib!

GREAT SECURITY LUND
En F900 med tillhörande backar har
levererats och installerats hos Great
Security i Lund. Det var vår serviceman
Jonas som fick äran att utbilda Alex och
Kent på maskinen och alla dess finesser!

Alex och Kent välkomnar en nya medarbetaren

Vi kan bara gratulera till ett mycket bra köp, och önska lycka till i
framtiden!
Kör så det ryker!

Keyway
Keywaynews
news#1
#1april
juni 2022
2021
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NY MASKIN -FLASH MOBILEHär är nya FLASH MOBILE från Silca en batteridriven maskin som är lätt att ta med i bilen eller in
på ett bygge, ut på ett servicejobb för att göra extra nycklar.
Scenariot skulle kunna vara att du åker ut på en låsintallation, tar med lite extra nyckelämnen till
just det låset.
När du gjort installationen frågar du kunden om dom behöver extra nycklar, då kan du fräsa dom
där på stället, och få hela jobbet gjort direkt och dessutom tjänat en extra slant!
EN MÖJLIGHET DU INTE VILL MISSA!
FLASH är en liten lätt maskin (bara 8,7 kg) men definitivt ingen leksak.
Den är utrustad med dom fina 4-sidiga backarna i zintrat stål, belagd fräs, borste, ergonomiska
handtag och en matningsratt för vaggan som gör fräsningen enkel, säker och bekväm.
✓Billig

✓Ergonimisk

✓Professionell

✓Batteridriven

✓Väger lite ( 8,7 kg)

✓Lätt att transportera
✓Tar liten plats

✓Uppbackad av Silcas välkända service
✓1 års garanti

14
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Prodib AB
Box 34, 631 02 Eskilstuna Tel 016-16 80 00, Fax 016-14 55 90 www.prodib.se

Håller era nycklar måtten?
För att ni ska kunna vara säkra på att de nycklar ni gör åt era kunder håller helt rätt mått så erbjuder vi på Prodib
tjänsten ”Nyckelmätning”.
För 497:- (exkl. moms) så mäter vi upp era nycklar i våra mätfixturer och hjälper till över telefon när eventuella
justeringar behöver göras på maskinen.
Följ instruktionerna här nedan och fyll i era kontaktuppgifter och skicka in nycklarna tillsammans med dokumentet
till:
Prodib AB
Box 34
631 02 Eskilstuna
Mårten Lindberg

Märk försändelsen ”Nyckelmätning”.

Servicechef
marten.lindberg@prodib.se

När nycklarna är uppmätta så kontaktar vi er och hjälper er att göra eventuella justeringar på maskinen.

INSTRUKTIONER
● Fräs en OFG96754 på ett ASSA originalämne.
(Täcker även kalibrering för Neptun)

Företag:

Kontaktperson:

● Gör du ASSA d12?
Fräs en D12-nyckel på koden AHQFVU.
● Gör du ASSA dp eller Triton?
Fräs valfritt ASSA Twin-ämne på kort 2880.
Delningar från grepp: 794512

Telefonnummer:

Nyckelmaskin:
OBS!
Var extra noga med att verkligen sätta upp nycklarna
ordentligt i backen och kratsa inte nycklarna efter fräsning.

Keyway
Keywaynews
news#1
#1mars
april 2021
2022
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Nya produkter

NYHET

Smart digital nyckelförvaring, hantering via smartphone och app. Öppnas via elektroniskt tangentbord eller
Bluetooth-anslutning. Väderbeständigt hölje (IP65) med generös interiör, hölje i formgjutet zink. 4 bakpanelsförankringar, 2 krokar, monteringsmaterial ingår.
Höjd utvändigt/invändigt
Bredd utvändigt/invändigt
Djup utvändigt/invändigt

145/112 mm
105/80 mm
55/28 mm

Art.nr: KSB-25E

NYHET

Digital nyckelförvaring, elektroniskt lås med en 4-8 siffrig
kod. Robust metallhölje, väder och intigretetsskyddad,
upplysta knappar, 1 krok samt LED-lampa inuti boxen.
Batteri och skruvar ingår.
Levereras styckvis i säljande blisterförpackning.
Höjd 127 mm
Bredd 86 mm
Djup 56 mm

Art.nr: KSB-18E

NYHET

Liten nyckelförvaring som skruvas upp på väggen eller liknande. 4-siffrigt justerbart kombinationslås, robust metallhölje,
väder och intigretetsskyddad, skruvar ingår.
Höjd 84 mm
Bredd 69 mm
Djup 41 mm

Art.nr: KSB-S

Nya produkter

NYHET

Nyckelförvaring med bygel. 4-siffrigt justerbart kombinationslås, robust metallhölje,
väder och integritets skyddad, skruvar ingår.
Levereras styckvis i säljande blisterförpackning.
Höjd 190 mm
Bredd 77 mm
Djup 50 mm

Art.nr: KSBL-B

NYHET
Nyckelförvaring som skruvas upp på väggen eller
liknande. 4-siffrigt justerbart kombinationslås, robust
metallhölje, väder och integritets skyddad, skruvar
ingår.
Höjd 136 mm
Bredd 84 mm
Djup 50 mm

Art.nr: KSB-L

NYHET

Liten rund karbinhake med 21 mm stålring, längd 75 mm .
Levereras på karta om 12 st eller styckvis i osorterade färger.

Art.nr: AVK7174
Keyway news #1 april 2022
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Rätt svar Keyway News NR 3-2021
Tack för alla svar till korsordet!
Ny chans får ni på sidan 44 i detta nummer.
Lotta Isgren		
Isgrens Låsservice Trelleborg
Susanne Amrén		
Ragunda Bygg & Färg
Jan Alkehed		
Låssmeden i Norrköping
Maria Krull		
Certego Katrineholm
Gabriel Gallo		
Gebros Sko & Nyckel Löddeköpinge
Caisa-Stina Heribertsson
Certego Katrineholm
Kjell Källman		
L.K Låsservice Ånge
Alexandra Ingvaldsson
Certego Nyköping
Jimmy Klingström		
Göteborgs Lås & Nyckel
Anders Löf		
XL-Bygg vid Siljan
Birgit Andersson		
Rikstvåans Uddevalla
Eva Lagerqvist		
Axlås Skärholmen
Anna Karlsson		
Tyresö Låsservice
Jan Lennartsson		
Sala Lås & Teknik
Berith Olsson		
Telge Lås & Nyckel
Göran & Frida		
Låssmeden i Boden
Jana			Brandbergens Låshörna
Bogdan Vasilescu		
Ragunda Bygg & Färg
Rikard Tiensuu		
Certego Kiruna
Kajsa Caris-Ekefall		
Askersunds Skoshop
Lars Bengtsson		
Avarn Låsteknik Göteborg
Chocho			
Elme Låsakuten Växsjö
Bosse Örnbratt		
SafeTeam Stenungsund
Aziz Dogan		
Sko & Mästerservice Kållered
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Tina Johansson
Order/Lagerchef
tina.johansson@prodib.se

Vad är detta???
Vad använder man detta verktyg till?
Rätt svar: Örngåttsbandskrusare, storsäljare på Låsbolaget på 40-50 talet

Rätt svar fick vi från följande:
Owe			
Göran			
Jens Petter Jensen
Frida Lindblom
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Bröderna Nykom Göteborg
Great Security Norrköping
Storbrukt bygg AS NORGE
Brandbergens Låshörna

!!
n
n
n
a
n
v
a
v
m
rr ssoom
e
l
e
l
i
l
t
l
i
s
t
i
t
s
t
i
GGrraatt

Nya produkter

NYHET

Nyckelring i utförandet av en
liten hjälm med en liten kedja
och 26 mm nyckelring. Finns i 4
olika färger. Säljs styckvis.
25 x 18 mm

Art.nr: MH-B-101
MH-B-102
MH-B-103
MH-B-104

Svart
Röd
Blå
Nickel

NYHET

Abus KeyGarage 787 Nyckelskåp med Bluetooth
Abus KeyGarage 787 Smart-BT ger snabb och smidig tillgång av nycklar, kort och mindre föremål med 6-siffrig
kod eller länk via mobilen. Via appen kan administratören bland annat skapa olika koder för olika personer samt
skicka länk som via Bluetooth låter gästen låsa upp skåpet. Perfekt för t.ex. gäster i en semesterbostad, arbetare,
städservice, vårdtjänster med mera.
Ett annat alternativ är att skicka en åtkomstlänk via appen till användaren. Använder HomeTec Pro appen för iOS
och Android. Bluetooth-anslutningen skyddas av säker AES128-kryptering.
Stort, stabilt metallhus med plats för 20 nycklar, 3 bilnycklar eller 30 passerkort. 6-siffrig kod med inbyggd belysning. Automatisk låsning. Utrustad med hål för väggmontering. Drivs 2x AA-batterier (ingår). Batterierna kan
bytas när som helst utan att behöva öppna KeyGarage 787 Smart-BT.
Yttermått: 82,5x120x63 mm.

Art.nr: 787SMART

Keyway news #1 april 2022
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Nya produkter

NYHET

Kombinationslås av massiv aluminium med högsta korrionsskydd. 5-siffrig inviduellt
inställbar sifferkombination. Bygeln kan bytas ut mot lösa byglar som passar 83/45
låset. Säljs styckvis i box.
Bygelhöjd
36 mm
Bygeltjocklek 8 mm
Bredd		
47 mm

Art.nr: 183AL/45

Alla nyckeltillbehör & artkey hittar du på www.prodib.se

VK4103205
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Laget för dig?

VK4103157

VK4103163

VK4103195

VK4103207

VK4103247

VK4103289

VK4103253

VK4103266

VK4103V3AI

VK41003V3HI

Nyckelmall
Profillmall för att lätt läsa av
vilken ASSA profil din nyckel
har.
Säljs styckvis
Art.nr: AS-79

Extraktor
verktyg
HPC-EZ3

- Vi har de
ämnen
du
behöver!

Extraktor
verktyg
HPC-EZ1
Extraktor
verktyg
HPC-EZ5
Extraktor
set
HPC-ES2000
Extraktor
set
HPC-BKES
Extraktor
set
HPC-EZ6

www.prodib.se

Reservnålar
till HPC-EZ6
HPC-EZ7D

UNOCODE
F Series

F900
Copy by code
Decoding & copy by original
Engraving
Feeding & sorting
22
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The Silca Unocode F Series Range

F800

F600

F400

OPTIONAL

OPTIONAL
Keyway news #1 april 2022
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Presenterar

F 900

Låt oss få presentera Silcas Unocode
F Serien!
Denna exklusiva Unocode F900 är en allt-iett-lösning när det gäller att koda och
kopiera nycklar med stil!
Supersnabb kamera för avläsning av
delning vid kopiering samt kvalitetskontroll.
Automatisk stängning och öppning av back
och skyddshuv,10” touchskärm,
magasin, sorteringsstation och märkstation
för dubbelsidig märkning på greppet.

Magasin

Utmatning till FIFO Större fräs
station

Automatstängande Graveringsstation
kamera för
back med utbytbara
back
ombord, graverar
identifiering av
fästen
både uppe och nere nyckel och delning

Presenterar

Stor display med
nytt gränssnitt

F 800

Samma lösning som sin storebror F900,
men utan kameran för identifikation av nyckel och delning.
Automatisk stängning och öppning av back
och skyddshuv, 10” touchskärm, magasin,
sorteringsstation och märkstation för dubbelsidig märkning på greppet.

Magasin

Utmatning till FIFO Större fräs
station

Automatstängande Graveringsstation
Renare, säkrare
back
ombord, graverar
och bekvämare
både uppe och nere arbetsyta

back med utbytbara
fästen

Stor display med
nytt gränssnitt

Presenterar

F 600

På Unocode F600 hittar du automatisk
fräsning på kod/kopia, märkning på båda
sidor av greppet.
Supersnabb kamera för avläsning av delning vid kopiering samt kvalitetskontroll.
Automatisk stängning och öppning av
skyddshuv, 10” touchskärm..

Större och
Större spånkopp
bekvämare arbetsyta för en renare
arbetsyta

Självstängande
kåpa för en säkrare
arbetsyta

Användarvänlig
programvara som
fungerar som standalone

4-sidig back med
kamera för
Graveringsstation
ergonomiskt grepp identifiering av
ombord, graverar
nyckel och delning både uppe och nere

Presenterar

Stor display med
nytt gränssnitt

F 400

Automatisk fräsning på kod/kopia.
Supersnabb kamera för avläsning av delning vid kopiering samt kvalitetskontroll.
Automatisk stängning och öppning av
skyddshuv, 10” touchskärm..

Större och
Större spånkopp
bekvämare arbetsyta för en renare
arbetsyta

Självstängande
kåpa för en säkrare
arbetsyta

Användarvänlig
programvara som
fungerar som standalone

4-sidig back med
kamera för
Ny struktur för att
Stor display med
ergonomiskt grepp identifiering av
absorbera vibrationer nytt gränssnitt
nyckel och delning och ljud

Nyckelring
Gedigen nyckelring i matt eller
blank metall. Utformad som en
bokstav.
Levereras styckvis med 25 mm
stålring och 30 mm kedja.

Dyrkset
16 delar
HPC-NDPK

- Vi har de
ämnen du
behöver!

Dyrkset
11 delar
HPC-PIP13
Dyrknål
Enkelboll
HPC-BPX1
Dyrknål
Enkelhalvboll

HPC-BPX11
Vridare
Rak modell
HPC-STW3
Vridare
Vinklad modell

HPC-STW4
Alla dyrkar kräver licens

Du hittar fler dyrkar på
www.prodib.se
26
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Lördag 24 September 09-17
Söndag 25 September 10-15

Passa på att besöka ÖPPET HUS hos
Prodib AB i Eskilstuna.

Prodib är en leverantör av Silca nyckelmaskiner och nyckelämnen, HPC-verktyg, verktyg
från Huvab, Souber Tool och Beta, nyckeltillbehör från Key-Bak och Kevron, och mycket
mer.
Under helgen får du chansen att:
• Ta del av våra NYHETER!
• Delta i aktuella kurser - dessa är kostnadsfria
• Bekanta dig med Prodibs leverantörer
• Se och testa alla våra produkter i Prodibs showroom
• Dra nytta av våra utställningspriser
• Bekanta dig med Norska och Svenska kollegor

SE
!
NYHETER

Träffa
!
kollegor

Gå på
kurser!

ALLA
kurser är
GRATIS!
Ät gott i
Bar!
Beninos

Ingen kunskap är för tung att bära!
På vårt Öppet Hus har du tillfälle att bära hem mängder av kunskap, lär dig om transponder
och Car remotes, fördjupa dig i Silca programmet, lär dig leta bland kataloger och appar eller
få tips om hur du sköter din nyckelmaskin på bästa sätt.
Håll utkik på vår Hemsida och i din brevlåda, inom kort kommer anmälan till kurserna!

Keyway news #1 april 2022
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prodib uppmärksammar - Läggning av ABUS 83 ROCK

1.

2.

Förpackningen innehåller:
1 st HÄNGLÅS
1 st påse med 1 st CYLINDERPLATTA och 3 SKRUV

3.

4.

Plocka bort plastskydden som sitter inuti hänglåset och
håll som på bilden

5.

Tryck i cylindern som ska vara i LÅST läge i hänglåset

6.

När cylindern är på plats sätt tummen på cylindern för att
hålla den på plats.
Vrid sedan nyckeln till öppet läge så att hänglåset öppnas.
28

Montera cylinderplattan bakpå din cylinder. Dra åt skruvarna lite åt gången på vardera sida så att plattan hamnar
rätt

Keyway news #1 april 2022

Vänd på låset, fortfarande med tummen på cylindern.
Stoppa ner den kvarvarande skruven i hålet till bygeln
och dra åt. Här måste man dra åt ordentligt så att inte
cylindern glappar.

KLART!

på plats hos dig
Nu kan vi erbjuda dig service på plats, vilket innebär att vi kommer till dig och servar din
nyckelmaskin.
Du slipper packa ner din maskin och skicka in den till oss och vänta på en hyrmaskin, vilket ger dig
kortare avbrott i den dagliga verksamheten!
Mårten Lindberg
Servicechef
marten.lindberg@prodib.se

Med 1 års mellanrum från den månad din nyckelmaskin är köpt från oss, får du en service inkallelse.
Väljer du att serva din maskin hos oss, behåller din maskin sin fräschör och du undviker att få
oplanerade driftstopp - en välservad nyckelmaskin fungerar dag ut och dag in.
Tidigare har du varit tvungen att skicka in din maskin till vårt servicecenter för service, men nu kan
vi alltså erbjuda dig service på plats hos dig, av våra välutbildade tekniker.
Så hör av dig direkt till serviceavdelningen eller till din säljare, så planerar vi in din service.
Vi har 3 st heltidsanställda
servicetekniker,
specialutbildade
i Italien, redo att
hjälpa dig med
årsservice och
reparation av din
nyckelmaskin.

Prodib AB BOX 34, 631 02 ESKILSTUNA www.prodib.se tel. 016-16 80 00, mail: prodib@prodib.se

29

ABUS KEYGARAGE
Praktisk förvaring av nycklar och passerkort

Med KeyGarage erbjuder ABUS en intelligent och säker lösning för förvaring av nycklar.
Säkrad med fyrsiffrig sifferkod skyddar det stabila stålplåthuset nycklar och kodkort mot obehörig
åtkomst.

Nycklarna är tillgängliga för flera personer
Om nycklar ska vara tillgängliga för flera personer erbjuder KeyGarage en enkel och säker
lösning för okomplicerat utbyte. Det räcker att dela ut en sifferkod till den behöriga personkretsen. Om personkretsen förändras kan koden ändras snabbt och okomplicerat – 10 000 olika
koder finns tillgängliga. På så sätt lämpar sig KeyGarage perfekt även för biluthyrare,
stuguthyrare, på kontoret eller för användning inom ambulerande vård.
Huset av massiv metall och ett robust lock av zink-gjutgods säkrar mot
obehörig åtkomst. Ett plastplock skyddar dessutom siffermekanismen
mot väderpåverkan.

Olika utföranden
ABUS KeyGarage finns tillgängligt i olika utföranden:
Modellen 787 är avsedd för väggmontering inomhus och i skyddade
områden utomhus. Varianten 787BIG erbjuder – som namnet avslöjar
– extra stort utrymme. Upp till 30 nycklar eller även hela nyckelknippor
kan förvaras i KeyGarage 787BIG. De avtagbara krokarna som kan hålla
flera nycklar erbjuder extra komfort.
Modellen 797 har en bygel, så att KeyGarage kan fästas på dörrhandtag
eller ledstänger som ett hänglås. Bygeln är konstruerad på sådant sätt,
att den inte skjuter ut i skyddsutrymmet. För skydd mot repor har bygeln
och huset dessutom ett plasthölje.

N
E
G
E
MED
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Alla varianter av
ABUS KeyGarage
hittar du i vår webshop,
www.prodib.se

Prodib personal
Andreas slutar hos oss
Vår säljare på distrikt syd sedan 9 år tillbaka har valt att söka sig vidare och helt
byta bransch och bli tekniker för tandläkarutrusning.
Vi önskar honom lycka till i framtiden, och tackar för de år vi fick ha honom i
vårt team här på Prodib AB.

Hej Distrikt NORR och SYD!
I samband med att min kollega Andreas slutar, kommer jag att resa på hans tidigare distrikt, SYD. Kvar på "mitt"
gamla distrikt kommer min andra kollega Micke Bengtsson att finnas kvar och resa som vanligt. Hur länge det
blir får framtiden visa, snipp snapp kanske jag är tillbaka i mina gamla trakter, vem vet☺Hur som helst ser jag
framemot att få träffa alla kunder nere i Syd och bekanta mig med er!
Vi ses på fältet!
Jan Fröjdman

AGA

TREKANTS
NYCKEL
AGA Trekantsnyckel
finns i 4 storlekar
6, 7, 8 & 10 mm
Säljs styckvis.

FYRKANTS
NYCKEL
AGA Fyrkantsnyckel
finns i 4 storlekar
6, 7, 8 & 10 mm
Säljs styckvis.
Fler AGA produkter
hittar du på www.prodib.se

Butikstöldskydd
Förhindrar effektivt stöld på dubbelkrokar i din
butik. Öppnas med hjälp av en magnetdosa.
Art.nr:

343000
343001 magnetöppnare
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PRODIB AB
VI JOBBAR FRAMÅT MED VÅRA
PRODUKTER OCH SERVICE.

PROTECH PLUS

Se mer :

www.prodib.se
www.silca.biz
TRIAX PRO

UNOCODE 199
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FUTURA PRO

Keyway news #3 maj 2011

IDEA

UNOCODE F400 UNOCODE F600 UNOCODE F800 UNOCODE F900

FUTURA PRO ONE

FUTURA PRO ENGRAVING

FUTURA EGDE

Prodib reportage - Historia om nyckeln

När uppfanns nyckeln egentligen?
Den tidigast kända nyckeln är cirka 4000 år gammal. Det vet arkeologerna med säkerhet, eftersom man i ett
antikt tempel i Khorsabad i nuvarande Irak har hittat världens äldsta lås. Nyckeln till låset existerar inte längre, men forskarna känner till låstypen och den tillhörande nyckeln från flera senare fynd i Egypten.
Från dessa fynd vet man att nyckeln har varit en rektangulär träbit, på vilken det fanns taggar av trä som
grep in i låset.
Principen bakom det antika låset var att den dörr som skulle låsas på insidan blockerades av en träbjälke.
Genom bjälken hade man gjort en rad små hål, och i dessa passade cylinderformade trästavar, som satt fast i
en låsanordning på dörren precis ovanför bjälken.
Nyckeln var försedd med trätaggar, som exakt matchade dem på låsanordningen. När nyckeln stacks genom
ett hål i dörren, kunde låsanordningens trästänger föras ut ur träbjälken, varefter man med nyckeln kunde
skjuta bjälken åt sidan, så att dörren kunde öppnas. De gamla nycklarna har använts till att låsa rum med
dyrbara föremål och till speciella skyddsrum, där man var i säkerhet för fiender och rövare.
Senare kom lås och nycklar i järn. De utvecklades i romarriket, och det var också romarna som uppfann nyckelhålet, som påminner mycket om konstruktionen i dagens lås. I de romerska dörrarna gjorde små utskjutande partier i nyckelhålet att en nyckel inte kunde vridas runt i låset, om den inte var den rätta. Romarna
var också de första som gjorde små nycklar och lås till mindre lådor och smyckeskrin. Vissa av nycklarna var
till och med så små att de kunde bäras på fingrarna som ringar.

Romersk fingerringsnyckel
av brons

Art.nr: 1130.1
Bits med smal
skalle, typ FIX
Art.nr: 1130
Bits med bred
skalle, typ ASSA
Art.nr: 1133
För djupliggande
skruv, typ
ABLOY GUARD X,
ASSA 703

Romersk nyckel
av brons.
Ca 200 år e. KR

Nyckel från slutet av
1500-talet.

Verktyg för låsproffs

Envägsskruv
- Omöjlig att få bort?
Använd våra envägsbits!

Art.nr:
300-98-911
Handtag för
envägsbits

Art.nr: 1231
Lösa ersättningsstift,
säljs parvis
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Mattias informerar
Bilnyckelprogrammering
Arbetet med att utveckla nya program, och att förbättra befintliga program för bilnyckelprogrammering, pågår oförtrutet hos
Silca och Advanced Diagnostics.
Bland de nyheter som sticker ut mest ser vi två trevliga landvinningar den senaste tiden, och det är med stor glädje jag
presenterar dem här.

BMW

När det gäller vissa modeller av BMW, och några få
andra bilfabrikat också för den delen, så har det funnits
några vita fläckar på kartan över nyckelprogrammering
tills nu.
Det beror på att BMW använder sig av ett system som
kallas ”Rolling Code”, dvs att transpondern i nyckeln
byter kod varje gång man startar bilen. Systemet sätter
kanske mer käppar i hjulen när det gäller kloning av
transpondern som man gör med RW4 PLUS, men även
programmering av nya nycklar har tills nu ansetts vara
besvärligare än hos andra bilmärken.

BMW-nyckel från Silca

Nytt program

Med det nya programmet för Smart Pro från Advanced Diagnostics/SILCA kan vi idag programmera bilar med BMWs system
CAS3+, och arbetet är inte svårare än det kan vara för andra bilar. Silca erbjuder dessutom nyckelämnen (HU131RS05) för dessa
bilar i sin Look-Alike-serie,

Mercedes

En annan trevlig nyhet är ett nytt KIT för att göra Mercedes-nycklar. Även Mercedes använder sig av ett lite mer sofistikerat
system an de flesta biltillverkare, och det har gjort att Mercedes varit en attraktiv bil som stått en bit utanför den vanliga
bilnyckelproduktionen för oss bilnyckelintresserade. Silca och Advanced Diagnostics har arbetat med att ta fram en enkel och
pålitlig lösning för Smart Pro, och nyligen presenterades resultatet av detta arbete.

Mercedes-nycklar från Silca

Mercedes-KIT ADC260
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Programmet för nyckelprogrammering i Mercedes
Keyway news #1 april 2022

Mattias informerar

Mercedes och ADC260

ADC260

Nu har Silca lanserat ADC260, som är ett
KIT bestående av en Smart Aeriel med en
nyckelemulatoradapter, vilken gör det möjligt
för Smart Pro att hämta information från bilen,
och programmera nya nycklar.
Programmet tillåter även programmering
genom OBD för de bilmodeller som kräver det,
vilket breddar utbudet på Mercedesbilar som
täcks av programmet.
Detta KIT levereras med tre SILCA-nycklar
(HU106S23) och är sedan fritt att använda utan
Tokens.

Mattias Widén
Transponderexpert
mattias.widen@prodib.se

- Vad är din bil utan nycklar?
- INGENTING!
Keyway news #1 april 2022
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SILCA YOUR GLOBAL PARTNER IN LOCKSMITHING

Futura Pro One

Professional key cutting machine

Liten och smidig datastyrd
nyckelfräsmaskin som fräser
och dekodar laserskurna
bilnycklar på kod, borrade
nycklar på kod och cylindernycklar på kod och kopia.

CODE

Ett extra kraftigt klass 5 hänglås med inskyddad bygel.Lämpligt för låsning av containers, entreprenadmaskiner, lagerlokaler, grindar och
dyl. Hänglåset är designat för montering av cylindrar av typen skandinaviska ovalcylindrar. Cylindern monteras på samma sätt som i ett 830-3
hänglås.Ingen täckbricka behövs. Som tillval kan låset även fås med
löstagbar bygel för att underlätta låsning i svåråtkomliga utrymmen eller i
väderskyddat utförande med tätande O-ringar i bygelhålen.

KLASS 5, OVAL, STD BYGEL
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850-5B27

Anchor Kl.5 Oval STD bygel

850-5B27L

Anchor Kl.5 Oval STD löstagbar

850-5B27WP

Anchor Kl.5 Oval STD väderskyddad
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NYCKELTILLBEHÖR

CERT0300

CERT0027

CERT0299

CERT0030

Art.nr:
CERT0001

Art.nr:
CERT0033
CERT0206

CERT0029

SECOND HAND MACHINES IN TOP CONDITION

- Du vet väl att
Du kan köpa din begagnade nyckelmaskin hos oss?
Samtliga maskiner vi får in är grundligt servade och genomgångna av våra olika Serviceavdelningar i Sverige och Norge.
På vår hemsida presenteras samtliga nyckelmaskiner med bild
och information och naturligtvis är samtliga maskiner tillgängliga
både i Sverige och Norge så är du intresserad, kontakta oss för
mer information!
Så oavsett om du söker en elektronisk eller manuell nyckelmaskin
kan du känna dig trygg med att du får det bästa hos oss!

Välkommen att göra en bra affär!
Keyway
Keywaynews
news#1
#1mars
april 2021
2022
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KIA8ARS8

AGB7

AGB9

DWO4

BUR68R

DM128
TRI1R

HYN15CP
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HU133RCH

HYN14CP

AB114P

AB115RBP

BOR1R

HYN14RDP

HYN17CP

HON84TE
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KIA7CP

SIP22P

HYN20BTE

KIA7BTE

HU179TE

KIA8T

NE89RTE

KIA3TE
ZD39GP

SSY2TE

PHF15
AZ10

CLU4

LU4
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KIA8R28
HU106S23

HU92RARS8
TOY48BTE
VAC306

KIA8R32

KIA8P28
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YCKEL

N

ID36AC25AS

Stor och kraftig nyckelbricka med 25mm stålring anpassad för motell, vandrarhem etc. Med tydlig skrivyta på 82x41mm. Levereras i påse om 25st i
blandade färger.
Brick storlek

90x45 mm

Skrivyta

84x41 mm

Antal

25st

Färg

Osorterade

40

Keyway news #1 april 2022

HU101DRS8

GE700-41

prodib service tipsar
Serviceavdelningen tipsar
Uppdaterad PC.
Många gånger när vi hjälper kunder med deras Silca-program så har vi sett att det väldigt ofta ligger
Windows-uppdateringar som väntar på att installeras.
Detta kan ställa till det för många program, därför är det viktigt att ha de senaste Microsoft-uppdateringarna
installerade.
Microsofts uppdateringar innehåller funktionsuppdateringar, säkerhetsuppdateringar m.m.
Om ni inte vet hur man gör detta så kontakta er IT-leverantör.
Idag är det bara Windows 10 och 11 som det kommer uppdateringar till så om ni har en PC med Windows 7
eller äldre så finns idag ingen support eller uppdateringar till denna.
Denna information står på Microsoft egen sida:
“När Windows 7 släpptes den 22 oktober 2009 uppgav Microsoft att Windows 7 skulle få produktsupport i 10 år. Den här
10-årsperioden är nu slut och Microsoft tillhandahåller inte längre support för Windows 7. Det gör att vi i stället kan satsa på
nya tekniker och support av senare teknik så att vi kan fortsätta leverera nyskapande upplevelser. Den sista supportdagen för
Windows 7 var 14 januari 2020. Det går inte längre att få teknisk hjälp och programvaruuppdateringar från Windows Update
som skyddar datorn. Microsoft rekommenderar starkt att du uppgraderar till Windows 10 för att undvika att du hamnar i en
situation där du behöver service eller support, men inte längre kan få det.”

Mårten Lindberg
Servicechef
marten.lindberg@prodib.se

REKOMMENDERAS AV PROFFS:

Ett hänglås du kan lita på

Security Tech Germany
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Trött på utrustning som inte
håller måttet?
En OMNIA MAX
från SILCA hjälper
dig!
Nyckelmaskin för tillhållar och
kassaskåpsnycklar. Innovativ
design ger ett flertal nya smarta
funktioner. Denna variant klarar
även av att köra spår på sidan av
nycklarna.

RING, SÅ HJÄLPER VI DIG!

Prodib AB
Box 34, 631 02 Eskilstuna Tel 016-16 80 00, Fax 016-14 55 90 www.prodib.se

Servicechefen informerar om Prodibs fräsar
NIPPON TOOLS
Bra fräsar till ett riktigt bra pris. De här fräsarna har
vi noggrant testat och provat ut här på Prodib´s
serviceavdelning. De här fräsarna kan vi med gott
samvete rekommendera till dig som vill ha ett billigare alternativ, men som ändå håller bra prestanda.
Bästa ”billiga” fräsen på marknaden!

Bra
SWISS PLUS
Med de här fräsarna som också är noggrant utprovad
av oss, tar vi ytterligare ett par kliv upp på kvalitetsstegen.
Här har vi riktigt bra fräsar i mellanregistret.
De passar dig som är noggrann med din maskin och
vill kosta på den lite mer än fräsarna i lägsta segmentet.

B ätt re
SILCA ORIGINAL
Absolut bästa fräsarna på marknaden som inte kan
mätas med några andra!
Vi har sett att andra aktörer använt ordet ”original”
men det är en bluff. De enda originalfräsarna som
finns kommer från oss.
Vill du satsa på det absolut bästa och lång hållbarhet, så ska du välja Silca original.

Bäst

-ASS52R ULTRALITE & NYCKELBRICKA- ULTRALITE
- Lätta
- Starka
- Allergivänliga
- Finns i 10 färger
- Säljs styckvis
Art.nr: VK4103-4820

Art.nr: ASS52RSKY

Art.nr: ASS52RBLUE

Art.nr: VK4103-F4920

Art.nr: VK4103-F4620
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Lös och skicka in ditt svar och vinn
fina priser!

Tina Johansson
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Order/Lagerchef
Keyway news #3 maj
2011
tina.johansson@prodib.se

Tips: fota sidan och mailja in till oss, så slipper du förstöra
tidningen!
Skicka ditt svar till Prodib,
Box 34, 631 02 Eskilstuna
eller mail prodib@prodib.se

Företag:				Stad:
Ditt namn:

prodib uppmärksammar
SOM ETT BREV PÅ POSTEN?
Ingen har väl undgått att PostNord numera har varannandagsutdelning av brevförsändelser sedan en tid tillbaka. Men vad som
verkligen gäller är det inte många som vet, så jag ställde frågan till
PostNord.

Så här står det på PostNords hemsida att läsa om varannandagsutdelning:

Keyway news #1 april 2022
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- Hur går det till?
* Din logo Du skickar in din logotype till oss, och vi gör ett
förslag som vi skickar till dig, via mail.

* Du godkänner Du godkänner förslaget och vi kontaktar

Silca som börjar producera verktyget, verktygskostnaden ingår i
priset.

* Du väntar tills verktyget kommer hem till oss. Vi tillverkar

cylinderämnen med din logo på här i Eskilstuna, vilket ger snabb
leverans (1-2 dagar). Tillhållare, artkeys och ultraliteämnen tillverkas
i Italien och tar lite längre tid att producera.

- Vad kan jag beställa?
* ASSA 760 & 560
* ASS6 & ASS6R
* AY1
* Öppnare
Tillverkas på Prodib, minsta antal = 250 st/sort (första gången 1000 st)

* ASSA ULTRALITE

Tillverkas i Italien, minsta antal = 1000 st
1000 st x 1 färg, 500 st x 2 färger, 250 st x 4 färger

* FAS 309 metall
* FAS 309 med plast
* FAS 309 Ultralite
* Eget önskemål?
46
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Tillverkas i Italien, minsta antal = 1000 st
1000 st x 1 färg, 500 st x 2 färger, 250 st x 4 färger

prodib uppmärksammar
Besök från Silca Italien
Direkt när pandemin släppt sitt grepp
passade den nya, sedan 2 år, Silca chefen
Michele Gazzola på att besöka Prodib, som
han hört så mycket om, men inte kunnat se
med egna ögon.
Det blev ett intressant besök med många
förklaringar om hur vi tänker när det gäller
vår modell för att ge våra kunder högsta
tänkbara service & support i alla lägen.
Enligt Gazzola var det flera tips han tar
med sig hem till Italien som kommer att bli
användbara i fabriken.
Kul tycker vi.

Michele Gazzola, Silca högste chef tillsammans med Mats och Benny

Ytterligare besök från Silca Italien
När de flesta restriktionerna väl har släppt,
passade vår area manager, Marco och nya
säljchefen på Silca Matteo, på att besöka
Prodib.
Också det blev ett intressant besök med
mycket prat om marknaden och nya framtida
produkter.
Framtiden ser mycket ljus ut.

Mats, Benny, Matteo och Marco kollar Prodibs utställning

Idkorthållare
Täckt ID-kortshållare. Skyddar mot smuts
och slitage. Kortformat CR80.
Finns både i liggande format och stående.
Levereras styckvis.
Art.nr:

15823-1000, liggande
15823-2000, stående
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Alla nyckeltillbehör & artkey hittar du på www.prodib.se
Art.nr:
ASS52R-R10

Djurmotiv

Art.nr: VK4103A04

Art.nr: VK4103A05

Art.nr: VK4103A06

Art.nr: VK4103A07

Art.nr: VK4103A08

Art.nr: VK4103A09

Art.nr:
ASS52R-C11

Art.nr:
ASS52R-C02

Art.nr:
ASS52R-C03

Art.nr:
ASS52R-C04

Art.nr:
ASS52R-C05

Art.nr:
ASS52R-C06

Art.nr:
ASS52R-C07

Verktyg för låsproffs

Art.nr: 1150
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Borrmall för modullås med skjutbar stolpe
för SYM/OSYM, med märkhål för täckskyltar.
Aluminium

Art.nr:
ASS52R-A10

I
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Nyckelhållare
i metall

Art.nr: E-B116

Art.nr: E-B101

Art.nr: E-B102

Art.nr: E-B103

Art.nr: E-B104

Art.nr: E-B142S

Art.nr: E-B142B

Art.nr: E-B105

Art.nr: E-B106

Art.nr: E-B107

Art.nr: E-B108

Art.nr: E-B135

Art.nr: E-B135

Art.nr: E-B109

Art.nr: E-B110

Art.nr: E-B120

Art.nr: E-B121

Art.nr: E-B122

Art.nr: E-B123

Art.nr: E-B124

Art.nr: E-B125

Art.nr: E-B126

Art.nr: E-B127

Art.nr: E-B131

Art.nr: E-B134

Art.nr: E-B111

Art.nr: E-B119

Art.nr: E-B128

Art.nr: E-B129

Art.nr: E-B112

Art.nr: E-B114

Art.nr: E-B115

Art.nr: E-B130

Art.nr: E-B137

Art.nr: E-B138

Art.nr: E-B132

Art.nr: E-B133

Art.nr: E-B115

Art.nr: E-B117

Art.nr: E-B118

Art.nr: E-B113

Prodib service tipsar
Information på kort
När du öppnar ett kort i Slica Key Programs så finns det massor av värdefull information att ta del av.

Vilken fräs som ska användas
I det inringade fältet ser du vilken fräs som skall användas. Genom att klicka på knappen som pilen pekar på nedan så får du upp
en ny ruta med värdefull inforation om fräsen.

Alternativa fräsar
Till vissa nycklar så kan du även välja att använda olika fräsar. Om detta är möjligt så är knappen för ”Alternativa fräsar”
aktiverad och du kan då klicka på den för att se vilka fräsar som är möjliga att använda.

Här klickar du i den fräs du vill använda
och får även upp information där du ser
vad som skiljer den från den förvalda
fräsen. När du valt fräs så klickar du på
”Bekräfta”.

50
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prodib service tipsar
Vilka ämnen som kan användas

Vilken back/backsida man ska använda
Tänk på att backsida A på back V106 är samma
som backsida A på V100. Står det V100 sida A så
kan du med fördel använda V106 sida A.
Vissa nycklar kan du använda flera olika sorters backar till. Du väljer vilken back du vill använda genom att ändra enligt
bilden nedan.

För att ställa in vilken back du vill ha som
förvald back klickar du på knappen ”Fräskorts
val”.
Du får då upp en ny ruta där du väljer din back
och klickar på ”Bekräfta”.

Om man behöver en adapter
I exemplet nedan ser du att det behövs adapter
E14. Klickar du på knappen bredvid (som ska
föreställa en back) så får du upp en ruta med
information om backen/adaptern du behöver.

Mårten Lindberg
Servicechef
marten.lindberg@prodib.se
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Prodib får besök

LK LÅSSERVICE ÅNGE
När grabbarna på LK Lås i Ånge var på
kurs hos Assa, passade de även på att
komma till oss på Prodib, de var ju ändå
i stan.
Micke och Mattias på Prodib gav killarna
en rundvandring innehållande allt från
lagerbänken till Bennys kontor.
Givetvis testkördes det en hel del
maskiner och de förstod direkt nyttan
med att kunna fräsa hela D12 och Triton/
Neptun nyckeln själva.
Som dom själva sa, man spar både tid
och pengar.
Mattias från Prodib guidar runt och visar lager och serviceavdelningen

Det "lilla" låset från Abus väcker intresse

Från Silcas STÖRSTA nyckelmaskin...

... till den absolut minsta

Vi på Prodib tackar för ett trevligt besök
och hoppas att resan hem gick bra!
Vi ses snart igen!

Vill du komma på besök hos oss och se hur
vi jobbar så kontakta din säljare så bokar vi
in ett besök!

Micke Bengtsson
Säljare Team Norr
micke.bengtsson@prodib.se

Mattias Widén
Transponderexpert
mattias.widen@prodib.se
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Mattias visar transponder och bilnycklar

Varsin fin Silca t-shirt fick killarna med
sig hem när besöket var slut

prodib uppmärksammar

Sommarens vanligaste cykelämnen
Fler cykelnycklar hittar du i ”Sommarens heta” under MEDIA på hemsidan. Där finns också ämnen till motorcyklar, mopeder, husbil/vagn, traktor/jordbruksmaskiner och båtar.
OBS! Bilder ej i skala 1:1
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Click
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YWS

Click

2
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- F82

BAS4R

AB66R
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GRUNDPRINCIP:
Investera 10% av cykelns värde i ett lås

Security Tech Germany

ABUS cykellås
Varje år stjäls cirka 70 000 cyklar bara i Sverige. Polisens statistik visar att endast cirka tio
procent av dessa stölder klaras upp. Så måste det inte vara! ABUS täcker den fulla bredden
av cykelsäkringar med högvärdiga bygel-, kedje- och vikbara cykellås samt Steel-O-Flexoch wirelås – och erbjuder rätt cykellås för varje behov.
På så sätt kan man motverka även smarta tjuvar med liten insats!

Hur du låser din cykel är nyckeln till att undvika stöld
Ett bra cykellås är det bästa sättet att undvika cykelstöld. Men om du vill förhindra för även
den mest professionella cykeltjuven från att stjäla din cykel får du här några tips om hur du
låser din cykel på bästa sätt :
• Lås alltid din cykel på en väl upplyst plats där mycket folk passerar.
• Lås och förankra din cykel i ett stabilt objekt.
• Säkra dina hjul med en separat låskedja eller ett komponentlås.
• Lås din cykel hemma.
• Använd alltid ett lås.

Alla ABUS cykellås
hittar du i vår webshop,
www.prodib.se

Kvalitets verktyg från England
Ett måste för låssmeden!
Souber tools specialborr för uppborrning av cylindrar, finns i ett flertal olika
storlekar och modeller.

Kit med 8 st fräsborrar, 3 st B0350AS (fräsborr 3 x 50 mm för cylinder), 2 st B0360AS
(fräsborr 3 x 60 mm för cylinder), 2 st B0350P (fräsborr 3 x 50 mm för stål, mässing, aluminium)
och 1 st B0360FB (fräsborr 3 x 60 mm flat) allt i ett praktiskt fodral.
Måste användas med Dremel.

Art.nr: MK-BURR

prodib service tipsar
Ändra material mellan stål/mässing på Idea
För att ändra material mellan Stål och Mässing på Idea så trycker du in ”Shift” och ”?”
samtidigt när du är vid menyn där du kan välja ”Start” för att fräsa nyckeln.
Detta gäller enbart när du slår in delningen direkt på maskinen.
Jobbar du från Silca Key Programs så ändrar du det inne på kortet i fältet för
”Material” innan du skickar över jobbet till maskinen.

Mårten Lindberg
Servicechef
marten.lindberg@prodib.se

-ASS52R ULTRALITE & NYCKELBRICKAArt.nr: ASS52RBLUE

- ULTRALITE
- Lätta
- Starka
- Allergivänliga
- Finns i 10 färger
- Säljs styckvis
Art.nr: VK4103-F4020

Art.nr: ASS52RRED

Art.nr: ASS52RSIL
Art.nr: ASS52RSVA
Art.nr: ASS52RSKY

Art.nr: VK4103-F5020

Art.nr: VK4103-F4420

KLIMATKOMPENSATION

Vi klimatkompenserar genom vår egen ägda skog.
Där växer träden många gånger mer per år än allt
papper vi gör av med i vårt företag.
Dessutom syresätter våra 56 000 träd av olika storlekar
vår luft som vi andas varje dag, och binder koldioxid i
massor. Bra för klimat och allt levande!
Men vi brukar vår skog skonsamt, för ekologisk
mångfald.
- DET ÄR KLIMATKOMPENSERING PÅ RIKTIGT
Keyway news #1 april 2022
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När kunden undrar

om du kan göra det lite ”billigare”

ITALIENSK PRECISION
Eta gravyrmaskin

Eta från Italienska Cielle är en gravyrmaskin
i absoluta proffsklassen.
Den 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 mycket kraftfull.

Nyfiken på mer?

56
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Kontakta oss för
mer information
prodib@prodib.se
016-16 80 00
eller kontakta din Prodibsäljare

Fra Sverige til Norge - Vi er her for DEG!
Team Prodib AS

Torodd Folkøy

Tel: 917 08 123
E-post: torodd.folkoy@prodib.no

Prodib har en modern serviceavdelning, både i Norge och Sverige, allt
för att din nyckelmaskin ska få den bästa servicen.

Kerim Saidi

Tel: 415 44 929
E-post: kerim.saidi@prodib.no

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

Børre Larsen

Tel: 915 16 569
E-post: borre.larsen@prodib.no

Philip Høyer

Tel: 90 95 66 66
E-post: philip.hoyer@prodib.no

Hemsidan och vår web shop uppdateras varje vecka och vi skickar vår
tidning och regelbundna utskick med information och erbjudanden till
dig, så du inte går miste om något.

PRODIB AS

Tronstadveien 4 · 1820 SPYDEBERG
90 95 66 66 · post@prodib.no
www.prodib.no
Alltid nær deg!
For at du som kunde skal ha tilgang til best
mulig service og støtte.

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

Ønsker du å se på de siste
produktnyhetene, er interessert i
en maskindemo, eller trenger hjelp
med å gå gjennom utvalget for
påfyll. Bestill et besøk hos en av
våre selgere.
Vi reiser regelmessig og er
alltid i nærheten.

I Spydeberg ligger Prodib AS lager och kontor i ljusa och trevliga
lokaler.

prodibas

prodibas
Ingeborg Beslag & Låssystemer
IBL ved Ingeborg Haukerud har siden oppstarten i 1998
hele tiden utviklet seg.
Nå er de nært 30 ansatte og holder til i store, flotte
lokaler på Jessheim.
De ønsker å utvikle sin butikk til å betjene mer av bilmarkedet, og har nå investert i nye maskiner.
Valget falt på Futura Pro Automotive, som gjør det
mulig å lage det aller meste av mekaniske bilnøkler
etter kode.
I tillegg så har de oppdatert sin RW4Plus med en
M-Box, for kloning av transpondere.
Philip fra Prodib, Mona og Sven Erik fra IBL

Nyckelgömma

PUCK KEYSAFE är en nyckelgömma med hög säkerhet, rätt monterad,
nästan omöjlig att få bort. En finess med kodlåset är att det direkt
blandar om koden när man öppnar, det går alltså inte att läsa av
koden, då den försvinner. Kan vara ett bra alternativ till nyckeltub då
man på vissa ställen inte får göra hål i dörren pga brandklassning etc.
Art.Nr: KEYSAFE - nyckelgömma
Art.Nr: STAND-PUCK - ställ till KEYSAFE
På Prodibs hemsida hittar du en film om PUCKSAFE
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Jernia Tasta-Stavanger
På Jernia Tasta- Stavanger, har man funnit
att Silca är det bättre alternativet så där är
nu tidigare leverantör utbytt.
En snygg Silca tavla tillsammans med ett
sortiment av LOCK-PRO tillbehör är nu
uppmonterat.
Vi önskar lycka till.
PRODIB AS

MD Sikkerhet Fredrikstad
MD Sikkerhet er et nystartet låsesmedfirma i Fredrikstad.
Firmaet er startet av Marcus Dahl, som har med sin far
Roald Stræte på laget.

Til sin nye, store butikk har de nå kjøpt inn Unocode 199 for å betjene sine
kunder. Vi ønsker lykke til!

Heltäckande Butikslösningar från Prodib AS
							

NYCKELTILLBEHÖR - NYCKELSIGNAL

Art.nr:
PRO0280
Art.nr:
PRO0281

Art.nr:
PRO0282

Art.nr:
PRO0283

Art.nr:
PRO0284

Art.nr:
PRO0285

Art.nr:
PRO0286
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Myhre lås- og Mek verkstad
Myhre Lås har i mange år spesialisert seg på
restaurering av gamle lås og nøkler.
Her lages de aller fleste type nøkler, og i butikken har de en rekke spesialmaskiner for dette.

En fornøyd Jens, Myhre Lås, sammen med Børre, Prodib

Nå har de investert i moderne teknologi, for å lage enda flere nøkler etter kode.
Valget falt på Futura Edge.
Vi ønsker lykke til!

Kvalitet från USA
Kvalitets Key-Bak från USA med kevlarlina och karbinhake för upp
till ca 15 st nycklar.
Levereras styckvis i blisterpack.
Artikelnr:

0488-0803

Karbinhake med nyckelring, hålls samman av ett starkt
nylonband. Kan lätt fastas i bälteshällor, handväskor,
ryggsäckar eller liknande.
Levereras styckvis i blisterförpackning, eller i hel kartong
om 12 st.
Artikelnr:

0308-201
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Bilnyckelhållare
Exklusiv handemaljerad
bilnyckelhållare i läder
med 20 mm stålring.
Vi lagerför 140 st olika
modeller.
Levereras styckvis.

AUDI1
FIESTA1

VOLVO2

OPEL1

-TORKRUMSKÅPAMonteras över befintlig cylinder, och kan
sedan låsas med tvättstugecylindern.
Hindrar effektivt stölder av tvätt.
Tillverkade i rostfritt stål.

Art:
2030-0

Levereras styckvis
Art.nr:
2030-0 För Osby och Miele
Hålmått: 23,5 x 18 mm
Art.nr:
2031-0 För Wascator
Hålmått: 19,5 x 18 mm
Art.nr:
2032 För hänglås
Hålmått: 6,5 mm
Art:
2031-0

FLASH MOBILE
Manuell nyckelmaskin för cylinder och
bilnycklar. Utrustad med fyrsidiga backar.
Väger lite, är kompakt och är batteridriven
så den är perfekt för den lilla verkstaden
och enkel att montera i servicebilen.

✓
✓
✓
✓

Tar liten plats
Väger lite (8,7 kg)
Batteridriven
Lätt att transportera

Art:
2032
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- Hur går det till?
* Din logo Du skickar in din logotype till oss, och vi gör ett
förslag som vi skickar till dig, via mail.

* Du godkänner Du godkänner förslaget och vi kontaktar

Silca som börjar producera verktyget, verktygskostnaden ingår i
priset.

* Du väntar tills verktyget kommer hem till oss. Vi tillverkar

cylinderämnen med din logo på Prodib AB i Eskilstuna Sverige, vilket
ger snabb leverans. Tillhållare, artkeys och ultraliteämnen tillverkas
i Italien och tar lite längre tid att producera.

- Vad kan jag beställa?
* TRIOVING, TR1, TR2, TR3, TR4, TR5 & TR8
* Öppnare

Tillverkas på Prodib, minsta antal = 250 st/sort (första gången 1000 st)

* TRIOVING ULTRALITE

Tillverkas i Italien, minsta antal = 1000 st
1000 st x 1 färg, 500 st x 2 färger, 250 st x 4 färger

* FAS 309 metall
* FAS 309 med plast
* FAS 309 Ultralite
* Eget önskemål?
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Tillverkas i Italien, minsta antal = 1000 st
1000 st x 1 färg, 500 st x 2 färger, 250 st x 4 färger

Alla nyckeltillbehör & artkey hittar du på www.prodib.no

Artkeys
Art.nr: TR4-M02

Art.nr: TR4-C09
Art.nr: TR4-C10

Art.nr: TR4-322

Art.nr: TR4-320

Art.nr: TR4-295

Art.nr: TR4-218

Art.nr: TR4-219

Art.nr: TR4-331

Art.nr: TR4-332

Art.nr: TR4-185

Art.nr: TR4-318

Art.nr: TR4-335

Art.nr: TR4-334

Art.nr: TR4-329

Art.nr: TR4-330

Art.nr: TR4-319

Security Tech Germany

ROBUST, UNIVERSELL OCH PÅLITLIG

Brett sortiment från ABUS
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Adressetikett

AVS:
Prodib AB
Box 34
631 02 Eskilstuna

B
7

Silver
SEVEN

t,
äljs tom
Stället s
dukter
utan pro

Sverige
Porto betalt
PORT PAYÈ

BUTIKSTÄLL

ART NR: STAND7NY - nya Hestra
ART NR: STAND7 - gamla Hestra
Material
Färg
Längd

Metall
Krom
865 mm

Trådställ för 6 st Kevron-burkar, skapar ordning
i din butik på ett säljande sätt. Passar till Hestra
inredningen, säljs styckvis

Vinnare väljer

- men det visste du väl redan...

