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Hej !
Här kommer Keyway igen!

Cebastian på orderkontoret och tillika vår 
sammanhållande tidningsmakare har slutat 
och gått vidare så det här numret av tidningen 
har gjorts av TINA , vår order och lagerchef, 
tillsammans med Johan på orderkontoret.
Det är lite symptomatiskt för Prodibs med-
arbetare, många är duktiga på mycket, många 
saker utanför den igentliga arbetsuppgiften 
och det är därför det fungerar så bra.
I det här numet kan du läsa om många leve-
ranser vi gjort, många kunder investerar och 
uppgraderar sina maskinparker.
På sidan 10 finner du ett reportage om våra 
nya show-bussar som vi tog i bruk precis i 
julhelgen, ett projekt som tog 8 månader från 
start till mål.
Dom tidigare bussarna skall gå i ”halvpen-
sion” och användas som extra, dom har alla 
passerat 30,000 mil , några når snart 40,000 
men är i väldigt bra skick fortsatt och fyller 
sin funktion.
Som tack till våra säljare som stått ut med att 
köra alla dessa mil utan AC , farthållare och 
navi så fick dom i gengäld alla knappar som 
gick att köpa i dom nya bussarna, samt en 
riktigt fin inredning.
Missa inte att gå ut i bussen och få en 
demostration på produkterna nästa gång 
den kommer till dej.
Vår WEB shop har blivit förbättrad och vi 
har öppnat en ny WEB  speciellt för våra 
Norska kunder.
I det här numret presenterar vi många nya 
produkter som kan vara intressant för dej

På Eventsidan har vi ställt ut på Norska lås-
smedsmässan , Certegodagarna ,sid 40
Norrlänska låssmedsmötet och genomfört 
SLRs utbildningsdagar.

TRANSPONDER
Mattias, vår transponderman ger dej massor 
av tips och kunskap på sidorna 36-37, han hål-
ler också kurser ute i landet på ämnet 
transponder och programmering.
Gå på hans kurser och bli utbildad,
du kommer inte undan transponder och om 
5-10 år finns det inget annat, så börja fördjupa 
dina kunskaper nu så blir inte steget så stort.

ABUS
Våra populära klass 2 lås Abus 83/45 har nu 
kommit med lång bygel, se och läs på 
sidan 38.

ÅRETS FÖRETAGARE
Isgrens Lås Trelleborg har blivit en av årets 
företagare och vi gratulerar henne och sitt 
team.

ANDREAS en av våra duktiga säljare berättar 
om sitt nyckelproblem och hur han fixade det 
och räddade semestern.

MATTIAS nr2
Vi har fått en ny medarbetare på lagret, det är 
duktiga Mattias som redan lärt sig allt.
Du som besökte oss på Öppet Hus 2016, 
träffade honom, då han hjälpte till i Baren att 
servera.

UTSKICK E-mail.
För ett antal år sedan så skickade vi ut en hel 
del mail med reklam och skall man vara upp-
riktig så var det väl inte allt som hade rätt höjd 
av information.
Då var det en del som sa ifrån att man ville 
inte ha dessa mail och vi tog bort dom ur vårt 
mailregister.
Nu börjar vi om med ett nytt program av 
utskick , det kommer att innehålla nyheter, 
reklam och ren information.
I det nya programmet har vi ingen aning om 
vilka som sa ifrån utskick förra gången så vi 
kommer att sända till alla i de register vi köpt.
Hör du till dom som sa ifrån sist och fortfa-
rande inte vill ha så ge oss en hint så tar vi 
bort dej från det nya utskicksprogrammet.
Eller så väntar du ett tag och ser om det 
denna gången kan ge dej något, saker kan ju 
förändras.

Ja det här var ett litet axplock om vad 
tidningen handlar om och vad som är på gång.

Ha det bra tills nästa gång

Benny & team

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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VALLENTUNA LÅS

En ny Unocode 399 Pro har levererats till Vallentuna Lås.

Micke på Vallentuna Lås stod bakom disken och sken som 
en sol när Prodibs utsända, Mattias Widén anlände med 
den nya maskinen! 

Maskin och program installerades och och vi hade 
en trevlig förmiddag med genomgång av maskinen, 
maskinprogrammet samt lite allmänna tips, frågor och 
svar om Silca Key Program. 

Unocoden hade uppgraderads med en d12-back, så 
givetvis kikade vi på hur man får bäst nytta av backen 
också. 

Gratulerar till ett förstklassigt val önskar vi på Prodib!

BRAND & SÄKERHET

Prodib fick ett brådskande uppdrag att 
leverera en Cielle ETA gravyr-maskin till Brand 
& Säkerhet i Helsingborg AB. 

Det blev vår Mattias Widén som fick äran 
att leverera, installera och utbilda. Så snart 
maskinen kommit på plats och startats 
upp påbörjades det första arbetspasset 
omedelbart. 

Joakim på Brand & Säkerhet var glad över 
leveransen och vi vet att han och hans 
kollegor kommer att få mycket nytta av den 
nya gravyrmaskinen!

Grattis till ett utmärkt val!

Nöjda medarbetare på Brand & Säkerhet i Helsingborg

prodibkundköp

Micke på Vallentuna Lås

NEW!



LÅSCENTER

Vår säljare på mitt distriktet, Gustav Holmberg hjälpte Mats 
på Låscenter i Västerås, när han ville byta sin JMA Avantcode  
mot SILCAS nya Unocode PRO. 

Samtidigt passade han på att köpa en Futura ONE för att göra 
sidfrästa nycklar.

Leverans och installation stod servicemannen Jonas för.

Ett STORT grattis till de nya maskinerna, och tack för 
förtroendet önskar vi från Prodib!

prodibkundköp

Maskinparken hos LÅSCENTER i Västerås

Futura ONE på plats i Västerås

PUNCTUM LÅS & LARM

Jonas från vår serviceavdelning har varit och levererat 
och installerat en Marker i Stockholm, närmare 
bestämt hos Punctum. Therese och Basse i butiken 
kan numera märka sina nycklar på sin nya Marker 
istället för med hammare och stämpel. 
Smidigt!

Vi på Prodib lyfter på hatten och gratulerar till 
ett bra köp, och önskar er lycka till mer eran  nya 
medarbetare!

Therese på Punctum Lås & Larm

Utevy av Punctum Lås & Larm

Unocode PRO skymtar längst bort på bänken

NEW!

�Keyway news #1 mars 2017



En OMNIA MAX från 
SILCA hjälper dig!

Trött på utrustning som inte 
håller måttet? 
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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!



prodibkundköp
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SOTENÄS LÅSSERVICE

En blixtvisit till natursköna Västkusten har vi hunnit 
med. Vår serviceman Micke kastade sig i bilen och körde 
närmare 40 mil enkel resa, levererade och installerade 
deras nya maskin mindre än 24 timmar efter köp! 

En uppgradering på maskinparken hos Sotenäs 
Låsservice från en Unocode 399 till nya Unocode PRO 
blev resultatet.
 
Så nu finns det förutom en sprillans ny Unocode PRO 
även Triax E-code, Idea, ETA gravyrmaskin & Fast copy 
plus.

Ett jättegrattis till Sotenäs, och lycka till i framtiden 
önskar vi alla på Prodib! 

En liten blomsterkvast hann Micke få med sig i all hast.

LÅSSMED S ALEXANDERSSON

Ännu en Unocode PRO har landat på Västkusten, 
närmare bestämt hos Alexanderssons i Göteborg.  

Vår duktige säljare Gustav Holmberg hjälpte 
till med installationen på plats, efter att 
nyckelmaskinen skickats från Eskilstuna med DHL. 

Så den redan gedigna Silca maskinparken har nu 
fått en ny medlem som ska göra jobbet enklare 
för Låssmeden Alexandersson. 

Vi kan bara gratulera till ett mycket bra val av 
nyckelmaskin, och önskar alla på Alexanderssons 
lycka till med nya medarbetaren!

Reino & Ann-Mari Long, sittandes hittar vi Jakob på Sotenäs Låsservice

Ingmar på Låssmed S Alexandersson skiner som en sol

NEW!

NEW!



Kvalitetsverktyg från England
LÅNGBORR MED FÄSTE FÖR HÅLSÅG

Ett bra hjälpmedel för rakare borrning genom plåt/ståldörr. Hålsåg, för 
standardinfästning köpes separat. Lämplig storlek 16-22 mm.

Art.nr. 1701-0
� Keyway news #1 mars 2017

prodibkundköp

SKOTTEN SKO & NYCKELSERVICE

Butiken i Kom Köpcentrum, Sollentuna har fått ett lyft efter renoveringar och det 
är nu riktigt fint. Investering sker här i en ny cylindermaskin, Red Rekord, passar 
utmärkt i den nya fräscha miljön. Det var Jan Fröjdman, Säljare för distrikt Norr som 
levererade och såg till att nyckelmaskinen fungerade som planerat.

Vi kan bara önska lycka till med den nya maskinen, och den nya fina lokalen!

Tomas på Skotten Sko & Nyckelservice

KS TJÄNSTER

T-Centralen i Stockholm har fått en ny plattform där 
KS Tjänster har öppnat. Till den nya lokalen köptes 
en begagnad Rekord Plus och en ny Fastbit. Två bra 
maskiner från Silca. 

Vi gratulerar till ett bra köp och önskar lycka till i nya 
butiken. 

Evan på KS Tjänster med sina nya nyckelmaskiner

Inbjudande entré till Nyckelservice i Stockholm



Heltäckande Butikslösningar Från Prodib AB

Hela sortimentet av LockPro hittar du i vår Webshop, www.prodib.se

AGA

Fler AGA produkter 
hittar du på www.prodib.se

GLASSKIVELÅS
AGA155

Glasskivelås med kuggstång, för kioskluckor, inglasade 
balkonger mm. Nyckeln kan bara tas ut i stängt läge. 

Levereras styckvis inkl. 2 st nycklar, ämne som passar till 
låset är AGA3.
Finns även att beställa i likalåsning.

�Keyway news #1 mars 2017

�1

Silver 7 SEVEN 

* Snyggt! Mycket säljande!

* Ordning & reda!

* Tar liten plats!

12- kroks ställ
inkl. toppskylt
(produkter ingår ej)
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NYA BUSSAR I SÄLJTEAMET

Dagen före Julafton fick säljteamet på Prodib en tidig julklapp, nämligen 3 st sprillans nya showbussar! 
Specialdesignade in i minsta detalj för få ut maximalt av utrymmet som bjuds, varje låda, varje skrymsle har en väl uttänkt plan.

Med Prosecco, Italienska skorpor och Italiensk skönsång i högtalarna mottogs säljarna av Benny och Mats som stolt visade upp en 
av de fullriggade nya bussarna. Intresset var givetvis stort, övriga “Prodibbare” stod på kö för att få sig en glimt av bussen. 

Så lagom till efter Jul och Nyår kommer de nya “medarbetarna” att tas i bruk, för att låta de gamla bussarna gå i delpension. 
Dom har gjort ett mycket bra jobb hitills, tillsammans har de 5 bussarna gått 
130,000 mil sedan 2009/10, det innebär hela 32 varv runt jordklotet, 
så lite välförtjänt vila kan nog vara på sin plats.

Välkommen in att besöka din säljare i bussen, 
när han kommer förbi nästa gång!                                                                                                     

x 32 varv!PRODIB AB

Lite bubbel på morgonen kan väl aldrig vara fel... 

Kö för att få sig en skymt av insidan av bussen

Var sak på sin plats, Mats visar inredningen

Dom gamla trotjänarna - nu går dom i delpension

Nog ser dom nöjda ut, våra säljare



prodibkundköp
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VÄSTERVIKS LÅSHUS

Det blev Krister, säljare från Prodib som fick äran att 
leverera och installera deras nya nyckelmaskiner. I en 
alldeles ny och fräsch butik finns det numera  Unocode 
PRO, Fastbit Widea, Delta Multicopy och en begagnad 
Special Super.

Ett STORT grattis, och lycka till i framtiden önskar vi på 
Prodib!

Anders på Västerviks Låshus poserar med nya maskinen

Nu har de öppnat eget företag
VÄSTERVIK 
För ett par månader sedan smögs verksamheten igång. 
20/9-16 startade Västerviks nya låsföretag Låshuset officiellt.
Tillsammans har de arbetat med lås i olika former under 28 år 
men det är först nu som Fredrik Karlsson och Anders Sandberg 
tagit steget till att bli egna företagare. 

Tankarna på eget företag har funnits länge.
– Jag har egentligen velat det sedan första början, när jag 
började för tio år sedan, säger Fredrik Karlsson.

Både han och Anders Sandberg kommer närmast från Elajo, 
där de arbetade med samma sak, men då som anställda.
– Det har inte blivit några ”hard feelings” utan de önskade 
oss lycka till, säger Anders Sandberg.

Det är han som lärt upp Fredrik Karlsson från början. 
Nu ska de fortsätta med det som de kan. 
- En låstekniker ska kunna det mesta som har med dörrar att göra. 
I alla fall allting som inte handlar om själva dörren.

– Vi sysslar med låssystem, nyckelservice, dörrstängare bland annat, 
säger Fredrik Karlsson.
I framtiden tror de att många kommer att satsa på elektroniska nycklar.
– Om man tappar en nyckel i dag kan det bli så att man måste byta 
alla lås i huset. Med elektroniska nycklar kan man ”avaktivera” just 
den nyckel som försvunnit, istället för att byta låsen, 
säger Fredrik Karlsson.

• Texten ovan är hämtad från vt.se, Västerviks Tidning
Text & Bild: Andreas Johansson

Maskinparken på Västerviks Låshus

Cebastian slutar hos oss

Efter 6 år som ordermottagare hos oss på Prodib AB så slutar Cebastian Persson sin tjänst. 
Han ska efter avslutad pappaledighet börja som kundmottagare på Servera i Enköping. Vi 
önskar honom lycka till i framtiden, och tackar för de år vi fick ha honom i vårt team här på 
Prodib AB.



PRODIB WEBSHOP - Tips!
Beställa via HEMSIDAN

Att beställa dina varor från Prodib AB´s hemsida är enkelt och snabbt! Här får du några smarta tips på hur du enklare kan söka i vår 
WEBSHOP och spara din order för att enkelt plocka upp den när du vill göra din beställning.

1.
För att komma till 
vår WEBSHOP går 
du först in på vår 
HEMSIDA, www.
prodib.se
Här i menyn hittar 
du “SHOP”
klicka på länken 
så kommer du till 
shopen.
På hemsidan 
hittar du NYHETER 
och andra 
spännande saker!

2.

Nu möts du av den här menyn, du är inne i WEB 
SHOPEN! Nu kan du söka i webshopen.
HÄR söker du, se pil.

3.
Vi har gjort en sökning på “ass52r”, och fick fram 239 träffar.
Lägg märke till att du INTE kan beställa om du inte loggat 
in först! 
Det gör du HÄR.

4.

Här skriver du in dina uppgifter. Nu kan du beställa, du 
får fram en ruta med antal och du ser priser.

5.När du gjort en 
order får du ett 
val. Vill du spara 
din order för att 
beställa senare, 
eller beställa 
direkt. För att 
komma vidare 
MÅSTE du gå TILL 
KASSAN, här.

6.

Härifrån tar du dig vidare till “MITT KONTO”

PÅ “Mitt konto” 
hittar du en flik 
“FAVORITER” där 
går du in. Nu 
måste du skapa en 
lista här.

Nu finns det en 
lista “min lista” 
eller vad du vill 
döpa den till.

Tryck HÄR, så sparas din 
varukorg!

7.

HÄR söker du ENDAST i undermappen INTE i hela web 
shopen, om du inte får fram det du söker, kolla efter att du 
är i “rätt” sökruta!



Nyckelsignal för att färgmärka nycklar. 
Passar de flesta nycklar. Levereras i 
sortimentask om 200 st. i 8 sorterade färger, 
Vit, Gul, Orange, Lila, Röd, Grön, 
Blå och Svart.
Storlek: Ø 25 mm

Art.nr:  0212

Nyckelsignal
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PRODIB WEBSHOP - Tips!

9.

Här har vi loggat in, gått till MITT KONTO, FAVORITER och hittat “min lista”.
Nu går du HIT (se pil), “Lägg alla artiklar i varukorg”. Om du nu går TILL KASSAN, så kan du välja att FORTSÄTTA HANDLA eller 
SLUTFÖR KÖP. 
OBS! Din lista uppdateras INTE automatiskt, du måste göra det valet INNAN du SLUTFÖR KÖP om du nu vill spara din lista förstås.

Tryck på “spara varukorg”, sedan “spara varukorg i lista”, först DÅ uppdateras din lista. Nu kan du gå tillbaka (om du vill) och 
SLUTFÖRA KÖPET.
Listan eller listorna sparas tills du själv väljer att ta bort dom, du kan spara mycket tid genom att göra listor på de varor du ofta 
köper hem. 

Tveka inte för att fråga! Vi hjälper gärna till!

Du kan nu i lugn och ro logga ut för att 
plocka upp din sparade varukorg när 
du vill! 

Kom ihåg att du måste:

LOGGA IN
gå till MITT KONTO
vidare till FAVORITER för att se Mina 
favoritlistor (sparade varukorgar)

8.

Självhäftande nyckellist som 
enkelt klistras upp på vägg 
eller dylikt för exempelvis 
nycklar eller tillbehör.

Finns i 5 olika storlekar:
4, 6, 8 , 10 & 12-kroks, 
och 5 olika färger:
Gul, Svart, Grön, Röd & Blå.

Levereras styckvis.

Nyckellist



prodibkundköp
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KUNGSHOLMENS SKOMAKERI

När det var dags att köpa ny nyckelmaskin för killarna på Kungsholmens Skomakeri föll valet på en RED REKORD från Silca. Vår 
säljare Jan Fröjdman fick äran att leverera och installera nyckelmaskinen.

Vi önskar lycka till med den nya maskinen!

Micke & Patrik på Kungsholmens Skomakeri

ETT BRA LÅS ÄR ATT FÖREDRA

Ibland kan ett bra lås överleva det mesta, som i 
detta fall när jag i Stockholm sprang på denna 
syn. 
En cykel som för länge sedan gjort sitt, med 
inte mycket kvar förutom ramen och ett däck, 
ordentligt fastlåst med ett rejält lås! Allt som går 
att plocka bort från “cykeln” är för länge sedan 
redan plockat, och kvar är endast en spillra av ett 
transportmedel, men med ett MYCKET BRA LÅS!

Det finns en bra tumregel när du ska välja lås till 
din cykel, 10% av värdet på cykeln ska du lägga 
på låset.

Det gjorde säkert killen till cykeln på bilden.

på www.prodib.se/shop/ABUS/Tvåhjulingslås hittar du lås 
till din cykel, MC eller moped.

Tina Johansson
Order/Lagerchef

tina.johansson@prodib.se



Vi har de ämnen du behöver!
- Prodib AB
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Ny maskin för att tillverka cylinderämnen.
Liten och smidig. Snygg design.

FLASH 008

För mer info gå in på www.prodib.se

NEW!

Unocode Pro Professional key cutting machine

Fyrsidig-snabbroterande back

Ny fräs

Utrustad med USB port

Användarvänlig

5.7” tydlig färgdisplay

Topplåda för ordning & reda

2-års garanti






Fyrsidig-snabbroterande back Ny fräs

Användarvänlig Topplåda för ordning & reda
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LÅSKÄTTING BKM-4 KLASS 3 med löpögla

Art.nr: Benämning: Längd:

16157 Klädd låskätting med löpögla 2,5

Stark seghärdad kärna
Ythärdad hård yta

Zinkfosfatering o. passivisering
Miljövänlig CTP
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Kevron nyckelbricka med din egen logotype, skrivyta 37 x 20 mm. 
Beställes från Australien i 1000-pack i den färg du själv väljer, 
antingen enfärgade eller blandade färger. 

Vi hjälper gärna till att ta fram ett förslag på logotype 
om så önskas.  

Du vet väl att du kan beställa KEVRON brickor 

med DIN logotype på!

Ge din nyckelmaskin en ny fräs. Den förtjänar det.
Oavsett om du har en SILCA maskin eller inte, förtjänar den en PRODIB fräs. 
- Vi har fräsar som passar de flest förekommande nyckelmaskiner på marknaden.

SILCA:

DUO PLUS
OMNIA/OMNIA MAX
TARGA 2000
TARGA 2000 STEEL
TECH 1, 2, 3
OPERA
LANCER

Art.nr: 80x1.25 SU
Standardfräs från Silca 
som passar en mängd 
olika tillhållarmaskiner på 
marknaden. 

80 x 1.25 x 22 mm.

* Silca ORIGINALFRÄS - Borgar för god kvalitet
Art.nr: 80x1.25 S
Fräs med sidemill för 
längre livslängd.

80 x 1.25 x 22 mm.

Art.nr: 80x1.25NSU
Ett prisvärt alternativ till 
originalfräsen.

80 x 1.25 x 22 mm.

Art.nr: 80x1.25NIS
Fräs med sidemill för 
längre livslängd.

80 x 1.25 x 22 mm.

Art.nr: 80x1.25SW
Fräs med WIDEA 
beläggning och sidemill, 
lämpar sig för fräsning 
av stålämnen. 

80 x 1.25 x 22 mm.

Art.nr: 80x1.25TIN
Fräs med TIN beläggning, 
lämpar sig för fräsning av 
stålämnen.

80 x 1.25 x 22 mm.

KEYLINE:

BIANCHI 202, 203, 204
BIANCHI RS206, 
EURO JOLLY

ORION:

MERAK
MIZAR

HITTAR DU INTE DIN 
MASKIN?

- RING OSS!
016-16 80 00

* NIPPON-TOOL fräs - Alternativ till originalfräs

* Fräsar med SPECIALBELÄGGNING



Nyckelfodral i äkta skinn 100 x 65 mm, med 20 mm 
nyckelring. 
Levereras styckvis i osorterade färger.

Art.nr:  ETUI112

NyckeletuiLÅSKÄTTING BKM-4 KLASS 3 med löpögla
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Verktyg för låsproffs

1603
Borrmall

Borrmall för innedörrslås när du ska byta från ett 
enkelt innedörrslås till ett med cylinder och trycke. 
Stolpe ingår.

1157-0
Borrmall

Borrmall för ABLOY EL 648, 650 med dorndjup 25 och 35 mm.
   

- Visste du att...
Vi har ett stort sortiment av borrmallar och stolpar?

Oumbärlig när du: - nymonterar lås
- monterar cylinder och de befintliga urtagen är för små 

Passar alla dörrar, tjocka eller smala - plana eller överfalsade

Kvalitéts key-bak från USA med kevlarvire och kraftig karbinhake i metall. 
Har en rakbladskniv med fjäder som gör att bladet åker in i handtaget 

om du släpper knappen på kniven. 

Levereras styckvis i påse eller i hel låda om 12 st.

Art nr. 0KBP-0012

Ge din nyckelmaskin en ny fräs. Den förtjänar det.
Oavsett om du har en SILCA maskin eller inte, förtjänar den en PRODIB fräs. 
- Vi har fräsar som passar de flest förekommande nyckelmaskiner på marknaden.

SILCA:

DUO PLUS
OMNIA/OMNIA MAX
TARGA 2000
TARGA 2000 STEEL
TECH 1, 2, 3
OPERA
LANCER

Art.nr: 80x1.25 SU
Standardfräs från Silca 
som passar en mängd 
olika tillhållarmaskiner på 
marknaden. 

80 x 1.25 x 22 mm.

* Silca ORIGINALFRÄS - Borgar för god kvalitet
Art.nr: 80x1.25 S
Fräs med sidemill för 
längre livslängd.

80 x 1.25 x 22 mm.

Art.nr: 80x1.25NSU
Ett prisvärt alternativ till 
originalfräsen.

80 x 1.25 x 22 mm.

Art.nr: 80x1.25NIS
Fräs med sidemill för 
längre livslängd.

80 x 1.25 x 22 mm.

Art.nr: 80x1.25SW
Fräs med WIDEA 
beläggning och sidemill, 
lämpar sig för fräsning 
av stålämnen. 

80 x 1.25 x 22 mm.

Art.nr: 80x1.25TIN
Fräs med TIN beläggning, 
lämpar sig för fräsning av 
stålämnen.

80 x 1.25 x 22 mm.

KEYLINE:

BIANCHI 202, 203, 204
BIANCHI RS206, 
EURO JOLLY

ORION:

MERAK
MIZAR

HITTAR DU INTE DIN 
MASKIN?

- RING OSS!
016-16 80 00

* NIPPON-TOOL fräs - Alternativ till originalfräs

* Fräsar med SPECIALBELÄGGNING
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MARKNADSFÖR DIG MED 
ÄMNEN MED DIN LOGO

- 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?

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



Maskinen som läser av både 
profil och delning av din 
nyckel. 
Den enda maskinen på mark-
naden som identifierar cylin-
dernycklar, kassaskåpsnycklar, 
laserskurna nycklar och nycklar 
av Kaba-typ.

RING, SÅ HJÄLPER VI DIG!

En OPTIKA från SILCA 
hjälper dig!

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

Nycklar, 
nycklar, nycklar...

Hur ska man kunna 
hitta rätt?

1�Keyway news #1 mars 2017



Silver 7 SEVEN 

* Snyggt! Mycket säljande!

* Ordning & reda!

* Tar liten plats!

24- kroks ställ
inkl. toppskylt, 4 st
(produkter ingår ej)

Triax Pro Professional key cutting machine

Bytbara backar

Snabbare fräsning

Snabbrelease av fräs

Användarvänlig

Graverar

5.7” tydlig färgdisplay

Integrerad fräshållare

Topplåda för ordning & reda

Snabbare spindel, upp till 19.000 rpm

2-års garanti













Bytbara backar Integrerad fräshållare

Gravering Snabbrelease av fräs

20

EGRET
MADE IN

CHINA

Mässingshänglås med standardbygel

7 storlekar, säljs styckvis eller i hela askar. 
3 nycklar / lås medföljer.

Silcaämne som passar till är:
20 mm - GL1, GL1R
25 & 30 mm - GL18R
40 mm - GL17R
50 & 60 mm - GL6
75 mm - GL7, GL7R

161-20 20 mm 12 st / ask
162-25 25 mm 12 st / ask
163-30 30 mm 12 st / ask
164-40 40 mm 12 st / ask
165-50 50 mm 6 st / ask
166-60 60 mm 6 st / ask
167-75 75 mm 6 st / ask

Prisvärda 
hänglås!



Kvalitetsverktyg från England
TÅNG

Tång för låsring, till bland 
annat ASSA-, Europacylin-
drar etc. 

Material i härdat stål och 
greppvänligt handtag.

Art.nr. CP-1

* Snyggt! Mycket säljande!

* Ordning & reda!

* Tar liten plats!

Triax Pro Professional key cutting machine

Bytbara backar

Snabbare fräsning

Snabbrelease av fräs

Användarvänlig

Graverar

5.7” tydlig färgdisplay

Integrerad fräshållare

Topplåda för ordning & reda

Snabbare spindel, upp till 19.000 rpm

2-års garanti













Bytbara backar Integrerad fräshållare

Gravering Snabbrelease av fräs

Brolås förbjöds och broräcken försågs med plexiglasrutor för att förhindra tilltaget. Sedan dess har alla de avklippta 
låsen legat på ett lager medan myndigheterna funderat på vad man ska göra med dem. Och nu har man tänkt klart.

Hänglås på Paris broar
Nu ska elva ton avklippta lås bjudas ut till försäljning och alla inkomster kommer att gå till flyktinghjälp i staden, 
skriver Smithsonian.
Exakt vad köparna ska ha de otjänliga, sönderklippta låsen till har man inget svar på, men stadens miljöchef 
Bruno Julliard menar att låsen är attraktiva då de utgör en del av ”Paris kulturella historia”.
Försäljningen påbörjas i vår.

• Texten ovan är hämtad från EXPRESSEN
Text: Måns Ivarsson
Bild: Colourbox

Paris säljer hänglåsen för att hjälpa flyktingar

• Alla kärlekslås som förälskade par 
hängde på Paris broar blev till sist ett så stort 
problem att myndigheterna tog bort dem. 
Nu ska låsen användas för hjälp till stadens 
flyktingar.

Kärlekslåsen som par låst fast i räcken på broarna i 
centrala Pris kan tyckas fullständigt oförargliga.
Men när till sist 72 ton lås tyngde ner och riskerade att 
rasera flera gamla, historiska broar såg myndigheterna 
i fjol sig tvungna att klippa bort låsen.

PRODIB uppmärksammar

Nyckelsignal för att färgmärka nycklar. Stor variant, passar bland 
annat till ASSA D-12 och nycklar med stort grepp. Levereras i 
sortimentsask om 200 st i 8 st olika färger: Vit, Gul, Orange, Lila, 
Röd, Grön, Blå och Svart.

Art.nr:  15/45.200.50

Nyckelsignal



Silver 7 SEVEN 

* Snyggt! Mycket säljande!

* Ordning & reda!

* Tar liten plats!

18- kroks ställ
inkl. toppskylt, 3 st
(produkter ingår ej)

Nytt sortiment NYCKELBANDNEW!
Nyckelband i flatvävd polyester, 20 mm bredd i fina enfärger. Platt säkerhetsknäppe, 
roterbar krok, droppformad. Säljs styckvis.

Art.nr: 38265-0000
Orange

Art.nr: 38242-0000
Rosa

Art.nr: 38241-0000
Röd

Art.nr: 38234-0000
Ljusblå

Art.nr: 38231-0000
Blå

Art.nr: 38246-0000
Lila

Art.nr: 38251-0000
Grön

Art.nr: 38259-0000
Neongrön

Art.nr: 38255-0000
Turkos

Art.nr: 38221-0000
Vit

Art.nr: 38211-0000
Svart

Art.nr: 38261-0000
Gul

Nyckelsignal
4-kantig nyckelsignal för att färgmärka nycklar. Passar bland annat 
till ASSA TWIN COMI och EVVA DPI. Kan användas både liggande och 
ståendes för att passa fler nyckelgrepp. Levereras i sortimentsask om 
200 st i 8 st olika färger: Vit, Gul, Orange, Lila, Röd, Grön, Blå och Svart.

Art.nr:  16-200-50



Silver 7 SEVEN 

* Snyggt! Mycket säljande!

* Ordning & reda!

* Tar liten plats!

18- kroks ställ
inkl. toppskylt, 3 st
(produkter ingår ej)

Nyckelsignal

- Vad är din bil utan nycklar?
- INGENTING!

SILCA YOUR GLOBAL PARTNER IN LOCKSMITHING
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En uppskattad gåva till någon som 
arbetar med nycklar och lås är dessa 
välgjorda dekornycklar. 

Tillhållarnyckel i antik koppar eller 
gedigen mässing, eller 
cylindernyckel i mässing. 

Levereras styckvis utan etui, 
men finns att köpa till.

vem vill du ge en gåva?

Art.nr:  A/9CHUBBCU
Längd: 250 mm
Bredd: 60 mm

Art.nr:  A/9CHUBBME
Längd: 250 mm
Bredd: 60 mm

Art.nr:  A/9ZYLMESS
Längd: 250 mm
Bredd: 114 mm

Security Tech Germany

KOMBINATIONSLÅS 158/65C

ABUS - Den goda känslan av säkerhet

 Ett kraftigt kombinationslås från ABUS. 
Kraftigt och solitt lås med 5-siffrig kombination vilket möjliggör 100.000 olika 
kombinationer. Låset är framtaget med tanke på användningsområden och 
miljöer där en högre säkerhetsnivå behövs men där fördelen med ett 
nyckellöst system är att föredra, så som tillfälliga låsningar av grindar, dörrar, 
bommar och liknande där många användare har tillträde. 

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

Inviduellt ställbar 
kod

Dubbelsidig regling 
av bygeln

Bygel av härdat stål

SECURITY
LEVEL 1  2  3  �  �  �  7         �  10� M

A
X



2��

Dyrkset
1� delar
HPC-NDPK

Dyrkset
11 delar
HPC-PIP13

Dyrknål
Enkelboll
HPC-BPX1

Dyrknål
Enkelhalvboll
HPC-BPX11

Vridare
Rak modell
HPC-STW3

Vridare
Vinklad modell

HPC-STW�

Alla dyrkar kräver licens

Du hittar fler dyrkar på 
www.prodib.se

THE ORIGINAL RETRACTING KEY REEL

www.prodib.se

Hotellnyckelhållare

Päronformad hotellnyckelhållare i plast. 
Transparant plastlock och pappskiva för 
text medföljer. 

Levereras styckvis med 21 mm stålring.

Finns i färgerna:
Blå, Grön, Neongul, Röd, Svart, Vit, Lila, 
Gul, Brun, Ceris, Neongrön, Neonorange 
och Orange

i plast i 13 färger



Stålringar lindade ett varv. 
Levereras i påse om 1000 st.

Storlek: Ø 16 mm

Art.nr: SIMPLA

Stålring
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Hotellnyckelhållare

Päronformad hotellnyckelhållare i plast. 
Transparant plastlock och pappskiva för 
text medföljer. 

Levereras styckvis med 21 mm stålring.

Finns i färgerna:
Blå, Grön, Neongul, Röd, Svart, Vit, Lila, 
Gul, Brun, Ceris, Neongrön, Neonorange 
och Orange

i plast i 13 färger

Nyckelhållare
i metall

SIMB-116 SIMB-128 SIMB-111 SIMB-123 SIMB-112

SIMB-127 SIMB-119 SIMB-109 SIMB-149 SIMB-147

SIMB-131 SIMB-105 SIMB-133 SIMB-108 SIMB-101

SIMB-103 SIMB-132 SIMB-129 SIMB-117 SIMB-142



Nya produkter

Nyckelring i metall i hjärt/halvmåne modell med 25 
mm nyckelring. Levereras styckvis eller på karta om 12 
st nyckelhållare.

Art.nr: AVK404036

NYCKELRING HJÄRTA/HALVMÅNENYCKELRING HJÄRTA/HALVMÅNE

Nyckelhållare i hjärtmodell med vire istället för traditionell 
nyckelring.

Art.nr: AVK404051

NYCKELRING HJÄRTANYCKELRING HJÄRTA

Nyckelring i metall, hjärta med öppnare. 
Levereras styckvis eller på karta om 12 st nyckelhållare.

Art.nr: AVK404058

NYCKELRING 
HJÄRTA/ÖPPNARE
NYCKELRING 
HJÄRTA/ÖPPNARE

Nyckelring med dold skruvmejsel i metall. 
Levereras styckvis eller på karta om 12 st nyckelhållare.

Art.nr: AVK404056

NYCKELRING 
SKRUVMEJSEL
NYCKELRING 
SKRUVMEJSEL



Nu finns det tre nya färger på kombinationslåsen 
145/20, 145/30 & 145/40 från ABUS, Svart, Silver 

och Titanium ingår nu i färgskaran.
 

Inställningsbar personlig kod. 

Levereras styckvis i blisterförpackning 
eller i kartong om 12 st lås.

KOMBINATIONSLÅS I NYA FÄRGERKOMBINATIONSLÅS I NYA FÄRGER
SVART

SILVER

TITANIUM
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Nya produkter

Gedigen karbinhake i rostfritt stål.
Passar utmärkt i marin miljö. 

Finns i tre olika storlekar, 50, 60 & 70 mm. 
Säljs styckvis i påse.

Art.nr: 100.70E
100.60E
100.50E

KARBINHAKAR I ROSTFRITT STÅLKARBINHAKAR I ROSTFRITT STÅL

Gedigen karbinhake i stål. 
Finns i tre olika storlekar, 50, 60 & 70 mm. 

Säljs styckvis i påse.

Art.nr: 100.70
100.60
100.50

KARBINHAKAR I STÅLKARBINHAKAR I STÅL



Nu finns det ytterligare 12 st 
nyckelring EMOJI att beställa!

Du hittar SAMTLIGA på vår hemsida, 
www.prodib.se - webshop

FLER MOTIV PÅ EMOJISFLER MOTIV PÅ EMOJIS

Futura Pro One Professional key cutting machine
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Nya produkter

Yoyo med 22 mm nyckelring för ID-kort eller tags. 
Med snabbkoppling och 80 cm nylonlina. 
Levereras styckvis.

Art.nr: 25865-1000

NYCKELYOYO I NY FÄRGNYCKELYOYO I NY FÄRG

Nyckelband i flatvävd polyester, 20 mm bredd i fina enfärger. 
Platt säkerhetsknäppe, roterbar krok, droppformad. 
Levereras styckvis.

Finns i färgerna: svart, vit, blå, ljusblå, röd,
rosa, lila, grön, ljusgrön, neongrön, gul och orange.

NYTT SORTIMENT AV NYCKELBANDNYTT SORTIMENT AV NYCKELBAND

Nyhet! Nu finns ABUS ROCK Klass 2 med hög bygel som 
lagervara hos oss! 

Finns i 2 utförande, som standard och svart aluminium. 
Höjden på bygeln är 50 mm, och låsen säljs styckvis 
eller i hel ask om 6 st lås.

ABUS ROCK med Hög BygelABUS ROCK med Hög Bygel



Kvalitéts key-bak från USA med kevlarwire. 
Spinnerfunktion, dvs den föjler med nyckelns riktning. 
Har ett kraftigt clips för bältet. Levereras styckvis i 
blisterpack.

Längd 900 mm
Diameter 42 mm

Art nr. 6

10
Nycklar

6 ozOR

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

Längd 900 mm
Diameter 42 mm

Art nr. 6C
10
Nycklar

6 ozOR

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 cylinder-
nycklar på kod och kopia.
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Triax Pro Professional key cutting machine

Bytbara backar

Snabbare fräsning

Snabbrelease av fräs

Användarvänlig

Graverar

5.7” tydlig färgdisplay

Integrerad fräshållare

Topplåda för ordning & reda

Snabbare spindel, upp till 19.000 rpm

2-års garanti













Bytbara backar Integrerad fräshållare

Gravering Snabbrelease av fräs

Historia om nyckeln

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.

Nyckel från slutet 
av 1500-talet. 

Romersk 
fingerringsnyckel 
av brons

Romersk nyckel  
av brons. 
Ca 200 år  e. KR

 När uppfanns nyckeln?

ARCO
®

www.prod ib .se
DINO® RGN-K880 Halv-Automatisk Dyrkpistol - Inte som vanliga dyrkpistoler! 

A

B

B

C

D
E

F Dyrka i vertikal riktning 
2-stegs avtryckare
Ergonomisk form
Snabbare byte av dyrknålar
Kraftigare fäste för 
dyrknålarna 
Starkare hölje

A

B

C

D

E

F

Halv-automatisk 
dyrkpistol. 
Levereras komplett 
med dyrknålar och 
vridare i ett smidigt 
fodral. 

För att få köpa detta verktyg 
krävs licens för dyrköppning.
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Triax Pro Professional key cutting machine

Bytbara backar

Snabbare fräsning

Snabbrelease av fräs

Användarvänlig

Graverar

5.7” tydlig färgdisplay

Integrerad fräshållare

Topplåda för ordning & reda

Snabbare spindel, upp till 19.000 rpm

2-års garanti













Bytbara backar Integrerad fräshållare

Gravering Snabbrelease av fräs 31

NYA NYCKELHÅLLARENEW!
Nya nyckelhållare i metall. Hjärtmotiv. Säljs styckvis.

Med kapsylöppnare
Med vire

 När uppfanns nyckeln?
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No1

UNOCODE 199 * UNOCODE 299 * UNOCODE PRO

PROTECH PLUS

     TRIAX PRO       *       IDEA

    FUTURA   *   FUTURA ONE ORIGINALEN
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No1
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

VI JOBBAR BARA FRAMÅT MED VÅRA 
PRODUKTER OCH SERVICE.

PRODIB AB

ORIGINALEN



Magnetisk låsbar an-
slagstavla med alumini-
umram från Joma. 
2 st nycklar ingår.

Art nr:  05182
Bredd:  497 mm
Höjd:  364 mm
Djup:  55 mm

Låsbara anslagstavlor

JOMA - The  result of experience and innovation 

Art nr:  05188
Bredd:  671 mm
Höjd:  937 mm
Djup:  55 mm
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Nya produkter

Nu kan du beställa elementnyckel från oss till dina 
kunder! En liten smidig 5 mm fyrkantsnyckel, 
längd 26 mm. 
Minsta antal att beställa: 5 st.

Art.nr: 323

ELEMENTNYCKELELEMENTNYCKEL

Karbinhake i Aluminium med låsfunktion. 
Levereras styckvis eller på karta om 12 st 
karbinhakar i osorterade färger.

Art.nr: AVK7120

KARBINHAKEKARBINHAKE

Oumbärligt multiverktyg i rostfritt stål, tar liten plats. 
Med flasköppnare, hylsnyckel 1/4, 5/16, 3/8, 

skruvmejsel både spår & kryss, linjal tum & metrisk, 
mini bryt och ekernyckel. 

Säljs styckvis i blisterförpackning.

Art nr. 0AC2-0101
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Smyckat hus blir ljus i mörkret | 16-12-18
BODEN För tre år sedan började Margareta Welin , Låssmeden i Boden, ljussmycka sitt hus på allvar. Hon skickar upp 
barnbarnet Victor Welin i skyliften att montera dekorationerna. ”Vi älskar båda två att dekorera” säger Margareta.

Det blir mer och mer för varje år.

– Så nästa år blir det ännu mer, då ska vi dekorera mer på baksidan av huset. Där är det så mörkt. Det är roligt att dekorera med ljusslingor för 
det lyser upp i mörkret och det blir så fint, men det är svårt att få tag i grejer, säger Margareta Welin.

I år är nyheten djurfamiljen på sidan av huset.

– Vi höll på att bli av med den för någon vecka sedan. När vi åkte hemifrån på morgonen lyste den och när vi kom hem på kvällen var det 
kolsvart. Då gick Göran, min man, och tittade. Då låg dekorationerna utspridda fram till vägen.

Hon gjorde en polisanmälan.

– Man blir ju ledsen i ögat och förbaskad på ren svenska när man inte får ha sakerna i fred. Vi gör ju det här för att det även lyser upp för 
andra. Visst, kanske inte alla tycker om det, men det är min glädje att få ha det. Det är så mysigt.

Margareta Welin skickar upp barnbarnet Victor Welin i skyliften.

– Jag beställer den, säger hon och berättar att hon förra året blev paff när uthyraren frågade om hon hade tillstånd.

– Man måste ha tillstånd för att ställa upp den på gatan.

Sedan dess ordnar hon tillstånd av kommunen och hyr även skyltar om att arbete pågår. Monteringen tar ett par till tre helger per år. 
Förberedelserna tar också tid. Det är mycket att packa upp och tar tid att jaga nytt. Margareta Welin säger att hon vill handla i Boden, men 
att hon får fara till Luleå där utbudet är större och dessutom handlar hon på nätet.

– Men det kan se fint ut på bild och när man packar 
upp det så ser en del saker inte så bra ut. Det är kruxet. 
Jag fick tag i en älg i Haparanda, 
men när den kom fram var den trasig och 
då fick jag börja om att jaga en igen.

Vad tycker du om utsmyckningen?
– Det blir fint och mormor blir glad, säger Victor Welin.

• Texten ovan är hämtad från NSD, Norrländska Socialdemokraten.
Text och bild: Lena Tegström

∙ Det händer att vi hittar våra kunder i lokalpressen eller på nättidningarna, och det vill vi givetvis uppmärksamma! 
Har du tips eller förslag på uppslag är du välkommen att maila oss på prodib@prodib.se. 

Nedan hittar du ett exempel på detta.

Familjen Welins hus syns på långt håll, och lyser upp vintermörkret Victor Welin hjälper mormor Margareta

Keyway news #1 mars 2017
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TRANSPONDERÄMNEN - DE SNYGGA ALTERNATIVEN

Transponderinriktning för alla

Transpondernycklar blir allt vanligare och de är här för att stanna. Användningsområdena för transpondernycklar växer och 
utvecklas hela tiden. Det vi ser idag är inte bara att vi klarar av nya typer av transpondrar, vi ser också allt fler alternativa vägar 
att gå för att ta fram en given transpondernyckel. För de som inte vill fördjupa sig i tranponderutbudet har silca ett jättebra 
standardutbud i form av Multi Head, MH.

Och för den vetgirige som vill vara lite bred finns fler spännade och snygga alternativ att fresta kunderna med. Just dessa 
alternativ ska vi titta lite närmare på här.                                                                                 

Vår kund har en Opel Movano

För sakens skull tar vi ett exempel ur verkliga livet, vår kund kommer in i butiken och 
ger oss  en nyckel och önskar ytterligare en startnyckel. Bilen är en Opel Movano av 
årsmodell 2008. När det gäller årsmodellen så ska det visa sig att vår kund har fel, det är 
en 2006, för det är inte alls ovanligt att bilägare missar på en årsmodell eller två.  Nåväl, 
det har i detta fall inte så stor betydelse, som vi strax ska se i STP  (Silca Transponder 
Program).  
                                                                               

Om vi väljer att identifiera nyckeln i vår Fastcopy Plus eller RW4 Plus, så visar maskinen att 
transpondern är av typen ID46. Och ID46 innebär att vi använder Snoop, men det visste du 
säkert redan. 

Och nu till själva nyckelämnet 
Allra enklast är att låta STP (Silca Transponder Program) vara guide och bara följa kolumnen 
för Silcas referensämne. Ofta finner vi i denna kolumn MH-ämnet, så även i detta fall. 
På bilden framgår att vi har markerat raden med de rätta årsmodellerna, en bit bort kan 
vi dubbelkolla att det är rätt rad genom att kontrollerara att det står ”46” i kolumnen för 
transponder-ID. Kolumnen för Silcas rekommenderade referensämne är färgad mint-grön, 
och det är där vi finner vårt ämne: NE73MH. 

                                                                               

Keyway news #1 mars 2017
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Bra att veta om TE-ämnen är också att när vi gör nycklar till motorcyklar och amerikanska 
bilar kan TE-ämnet vara det smartaste valet pga tändningslåsets utformning på dessa 
fordon. Look-a-Like-ämnen har blivit allt mer populära för att de är snygga, smidiga och 
billiga. 

...och det finns ännu mer
Kolumnen bortom TE-kolumnen i STP visar alternativet för FH-ämne (FlipHead).  
Detta är ju ett snyggt, och inte minst praktiskt, alternativ, som bara kostar ca 40 kr mer än 
MH-ämnet. Fliphead är modern och praktisk med sin snygga design och med det infällda 
bladet som är skonsamt mot fickans insida. Som kund på andra sidan disken i butiken 
måste det vara lockande att välja en flipnyckel om den finns som alternativ bredvid ett 
MH-ämne där på disken. 
Det är smart att ha en Flipkey att visa upp för att ge kunden möjlighet att välja det 
ämne som passar kunden bäst.
 

                                                                               

Även TE-ämnen (Look-a-Like) klarar flera olika 
transponderstorlekar.

Var detta nyheter för dig? 

Då kanske det blir ännu roligare 
att göra transpondernycklar i 
fortsättningen!

Med “BLACKBOX” reser din maskin säkert både till och 
från oss, försäkrad av oss.
Boxarna är specialdesignade för nyckelmaskiner vilket 
underlättar frakten. 
Du har också möjlighet att hyra nyckelmaskiner av oss 
under tiden din egen är på service/reparation.

Välkommen att göra en bra affär!

Mattias Widén
Transponderexpert

mattias.widen@prodib.se

37Keyway news #1 mars 2017

Med detta ämne kan vi montera transpondrar av vilket fysiskt 
format som helst. Den blå transponderadaptern har tre olika 
monteringsslitsar som passar lilla glastranpondern, stora 
glastranspondern respektive plasttranspondern. Med andra ord,  
MH ämnet är enkelt, mångsidigt och passar till det mesta. 
Och därmed får kunden får snabbt sin nya nyckel och vi klara 
med denna bil på enklast möjliga sätt.

Programmet visar mer...
De två kolumnerna efter den mint-gröna kolumnen med standardämnen visar andra nyckelalternativ för den här bilen. Den 
första kolumnen har rubriken ”TE”, och här finner vi ämnen från Look-a-Like-serien. Om vi istället för ett MH-ämne väljer ett 
TE-ämne så får vi två fördelar.

• Ämnet liknar till formen ett originalämne
• TE-ämnet kostar mindre än MH-ämnet eftersom MH-TA inte behövs.

                                                                               

FMH-ämne med sitt grepp MH-TA (MultiHead TransponderAdapter). Bilden illustrerar även 
de tre olika transponderalternativen som kan monteras i ett MH-ämne.



LÅSKÄTTING PW-7-2 utan löpögla
Art.nr: Benämning: Längd:

09721 Klädd låskätting utan löpögla 1,05 m

09722 Klädd låskätting utan löpögla 1,6 m

Stark seghärdad kärna
Ythärdad hård yta

Zinkfosfatering o. passivisering
Miljövänlig CTP
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Security Tech Germany

ABUS ROCK KLASS 2 HÖGBYGEL

ABUS - Den goda känslan av säkerhet

 Abus Rock 83/45 serie 2 
hänglås, hög bygel, som är 
anpassat för de flesta snowman-
cylindrarna på marknaden. 

 Certificerat i SBSC klass 2. 

 Bygel av specialstål, ytbe-
handlat med NANO teknik. 

 Automatisk- eller tvingande 
låsning med hjälp av Z-bar. 

 Levereras styckvis eller i 
kartong om 6 st.
  

Art.nr: 
83/45S-HB50

 Färgat låshus med hög 
bygel i starkt och solitt alu-
minium. 

 Anpassad för de flesta 
snowmancylindrar på mark-
naden. 

 Bygel av specialstål, be-
handlad med NANO-teknik, 

 Klass 2. 

 Levereras styckvis eller i 
hel kartong om 6 st lås.
  

Art.nr: 
83/45HB50BLA

Prodibs utbud av transpondernyckelämnen produceras av SILCA, världens största tillverkare av eftermarknadsnyckel ämnen.

Två toppmoderna modeller av maskiner för bilnyckel kopiering som klarar att kopiera alla typer av bilnycklar som idag är möjligt att kopiera, ger dig den 
senaste teknologin som finns idag.

Prodib har lång erfarenhet av transpondernycklar och transpondermaskiner, och hos oss finns trygg support i de fall vägledning kan behövas. 
En satsning som Prodib gjort för sina kunder inom bilnyckelkopiering är att anordna landsomfattande kurser som täcker allt från transponderns funktion 
till hur man kan programmera bilnycklar med fjärrkontroller med MVP från vår andra leverantör  Advanced Diagnostics i England. 

Med oss får du tillgång till utrustning och kunskap om bilnyckeltillverkning från de enklaste metoderna och maskinerna, till det mest avancerade som 

finns idag.
- Väkommen att göra en bra affär!

Varför ska du välja Prodib som leverantör av transponder?
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PRODIB uppmärksammar
∙ Det händer att vi hittar våra kunder i lokalpressen eller på nättidningarna, och det vill vi givetvis uppmärksamma! 

Har du tips eller förslag på uppslag är du välkommen att maila oss på prodib@prodib.se. 

Nedan hittar du ett exempel på detta.

· Årets företagare i Trelleborg heter Lotta Isgren. 
Hon är fjärde generationen i familjeföretaget Isgrens Lås.

Pristagaren beskriver beskedet som ”en smärre chock”.
– Det var kul att bara vara nominerad. 

När hennes bror lämnade firman upplevde hon att många tvivlade på att hon skulle klara av att sköta 
ruljangsen på egen hand. Utmärkelsen ser hon som ett bevis för att hon lyckats.
 – Det betyder jättemycket.

Isgrens Lås är en aktör i säkerhetsbranschen, kunderna efterfrågar allt ifrån enkla smålås till stora 
passersystem, larm och brandskyddsprodukter. Det grundades i Uppsala redan 1893 och flyttades 
till Trelleborg 1967. Med andra ord vankas det 50-årsjubileum nästa år. Även hennes barn Jimmy och 
Jenny Isgren, det vill säga femte generationen, är engagerade i rörelsen.

Enligt Företagarnas ordförande, Frans Hellstrand, uppfyller Lotta Isgren med råge samtliga kriterier för 
utmärkelsen. Företaget är välskött och har gott rykte. 
Dessutom synliggör hon företagandet i Trelleborg och verkar för samhällets bästa.

– Hon är verkligen en god förebild, säger han.
Övriga nominerade var Ulf och Jonas Thelin, Ea-installation, samt Trelleborgs Allehandas 
Bert Westerberg.

• Texten ovan är hämtad från Trelleborgs Allehanda
Text: Niklas Jersblad
Bild: Tomas Nyberg

Security Tech Germany
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PRODIB PÅ CERTEGODAGEN

CERTEGODAGEN | 17-01-13
VÄSTERÅS Det var med stor förväntan som Mats, Gustav, Daniel och jag, Krister åkte 
till Västerås för att delta på Certegos årliga event, Certegodagen som även i år hölls 
på Aros Congress Center.

Mässhallen hade ett perfekt läge. Vi alla kunde snabbt och enkelt lasta i och ur utrustningen och 
börja bygga vår monter. Det var  Silcas senaste maskiner som skulle demonstreras, Unocode Pro 
och Triax Pro. Även ABUS och våra helt Certegoanpassade förpackningsnyheter.

Intresset var stort på att se hur man effektivt jobbar parallellt med Silcas maskiner och ASM och 
KeyDesign. Även vår testdyrkning var ett uppskattat inslag, många var dom som ville prova på att 
dyrka upp ett lås.

Att placera baren i mitten av hallen med oss leverantörer runt om var ett bra drag, på så sätt var 
alla synliga, det märktes att det lagts ner ordentligt med resurser för detta event.

Efter mässan, så var det dags för oss leverantörer att plocka ihop och invänta den stora middagen. 
En god trerätters-meny serverades för drygt 400 st personer, samtidigt som priser och 
lovord delades ut, varvat med trolleri och ståuppkomik. Efter avslutad dessert bjöds det på 
liveband som underhöll den glada skaran ända in på småtimmarna. 
Utgång på lokal ingick för den djärve.

Sammantaget en lyckad mässa och en bra anordnad dag som vi på Prodib tackar för att vi fick 
vara delaktiga på.

Mats Johansson säljchef
Krister Vieweg säljare Syd
Gustav Holmberg säljare Mitt
Daniel Gahnfelt säljare Norr

Panoramabild över mässhallen

Prodibs monter var välbesökt

Det gäller att hålla tungan rätt i mun när man dyrkar 
lås...

Mingel i mässhallen

Intresset för Certegoförpackningar var stortProdibs monter står uppdukad i väntan på besökare Besökare i Prodibs monter

• På www.prodib.se/event hittar du fler bilder från Certegodagen.

Mingel i mässhallen



Heltäckande Butikslösningar 

från Prodib AB

Art.nr:
PRO0255

Art.nr: 
PRO0280

NYCKELSIGNALER

Se hela sortimentet på
www.prodib.se

Art.nr: 
PRO0242

ART NR: GBM3632
Häng upp dina produkter på ett smart sätt! Golvställ i metall 
med fyra 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 4 st 
toppskyltar, men utan krok och produkter.

Silver 7 SEVEN 

Material Metall
Färg  Grå
Bredd  39 cm
Höjd  ca 191 cm
Djup  90 cm (inkl. krok)
Antal krok Ingår ej

BUTIKSTÄLL

�1
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Omläggningsbara lås som passar de 
flesta cylindrarna på marknaden.  

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

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

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

Klass 2 Klass 3 Klass 4 Security Tech Germany

ABUS ROCK SERIE 2

ABUS - Den goda känslan av säkerhet

ABUS KOMBINATIONSLÅS ALUMINIUM

20 mm kombinations hänglås i 9 fina färger i massiv aluminium från ABUS. Inställningsbar personlig kod. 
Levereras styckvis i blisterförpackning eller i kartong om 12 st lås.

NEW!
NEW!

NEW!

ABUS - Den goda känslan av säkerhet

Security Tech Germany
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prodib begagnade maskiner
Vi har ett antal begagnade maskiner på lager. Samtliga maskiner är grundligt servade och genomgångna av vår Service-
avdelning. Installationskostnad tillkommer. Nedan hittar du ett axplock av de maskiner vi har för tillfället, alla hittar du på 
vår hemsida, www.prodib.se
Är du intresserad, kontakta oss för mer information!

Silca Unocode 3��
Elektronisk 
Cylindermaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Nytt frässkydd
Ny kåpa
Ny spånkopp
Byte motorkondensator
Ny fläkt
Ny fräs

Medföljer:
Kabel
Manual

Garanti:
3 månader

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: 
1120911161905

Silca Special Super
Cylindermaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Kalibrerad
Ny fräs

Medföljer:
Kabel
Manual

Garanti:
3 månader

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: DC 214

Orion Rigel
Cylindermaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Kalibrerad
Ny fräs
Ny krats
Nya drivremmar

Medföljer:
Kabel
Manual

Garanti:
3 månader

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: 400034

Orion Rigel
Cylindermaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Kalibrerad
Ny fräs
Ny krats
Nya drivremmar

Medföljer:
Kabel
Manual

Garanti:
3 månader

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: 0015306

Silca Unocode 3��
Elektronisk 
Cylindermaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Ny fräs
Nytt frässkydd

Medföljer:
Kabel
Manual

Garanti:
3 månader

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: 
1018211191701

ETA Gravyrmaskin
Gravyrmaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Nytt moderkort

Medföljer:
Kabel
Manual

Garanti:
3 månader

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: 123/07

Triax E-Code
Elektronisk 
Toppfräsmaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Kalibrerad
Nya backdelar på R1
Ny kåpa

Medföljer:
Kabel
Manual

Garanti:
3 månader

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: 
1177821141206

Silca Unocode 3��
Elektronisk 
Cylindermaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Kalibrerad
Ny skyddsfjäder kulskruv
Ny fräs
Ny fläkt
Ny skyddskåpa

Medföljer:
Kabel
Manual

Garanti:
3 månader

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: 
1133101171905

Silca Unocode Classic
Cylindermaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Kalibrerad
Ny fräs
Ny kondensator

Medföljer:
Kabel
Manual

Garanti:
3 månader

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: NN30579

När du väljer Prodib 
som din leverantör 

får du en pålitlig 
partner. Med över 30 
år i branchen kan vi 

göra skillnad för våra 
kunder.

- Väkommen att 
göra en bra affär!
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KEYWAY KORSORD 1-2017

Företag & namn:

Skicka ditt svar till Prodib, Box 34, 631 02 Eskilstuna 
eller mail prodib@prodib.se

Rätt svar och 
vinnare presenteras 
i nästa nummer av 
KEYWAY NEWS

Här får du en ny chans att lösa ett korsord. 5 vinnare drar vi från de rätta 
inskickade korsorden.  

Lycka till!
Prodibs 
huvudle-
verantör

glaciär
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5.
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10.

VÅGRÄTT

1.  Kan man kika ut ur genom 
     stängd dörr
2.  Låsleverantör från Tyskland
3.  Nyckelgömma
4.  Lätta, färgade nyckelämnen
5.  Sitter längst ut på nyckelkedjan
6.  Leverantör från ”Down Under”
7.  Knäcker dörrens låsvred
8.  Håller reda på nyckeln, 
     självklart med säkerhetsspänne :)
9.  Småplock i fin förpackning
10. Startspärr

KEYWAY ORDLEK 1-2017
Lös ordleken och skicka in ditt 
svar till oss! 
Fina priser att vinna! 
3 vinnare får ett hemligt pris!

Lycka till!

Företag & namn:
Skicka ditt svar till Prodib, Box 34, 631 02 Eskilstuna 

eller mail prodib@prodib.se

Skyddar bilen

NYA KARBINHAKARNEW!
Nya karbinhakar i ROSTFRITT STÅL. Finns i tre olika storlekar, 50, 60 & 70 mm.
Säljs styckvis i påse.

Perfekt i marin miljö!
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prodibomhängning

LARM & SKYDD I ÖRNSKÖLDSVIK

Under dagarna 2 var vår Norrlandssäljare Jan Fröjdman i Örnsköldsvik hos Larm & Skydd 
för att hjälpa till med deras butik. Både hänglåsavdelningen och tillbehörsavdelningen 
fick sig en genomgång och upprustning, allt för att bli mer säljande. 
När vi ändå var igång, så passade Janne på att sätta upp Prodibs egna beställningslappar 
bakom varje produkt, med SLR nummer, EAN nummer och artikelnummer för att 
snabbt kunna beställa hem rätt artikel när kroken är tom.

Lycka till med den uppfräschade butiken önskar vi på Prodib!

Vill ni också ha hjälp med att göra er butik mer säljande, kontakta er säljare eller kontoret 
på 016-16 80 00 så hjälper vi er.

Före och efterbilder på butiken Även hänglåsen kom i ordning

Joakim Lindström var nöjd med ordningen på krokarna

Före och efterbilder på butiken

Per Hasmats sköter om butiken i Mora

DALA LÅS I MORA

I Vasaloppets hembygd spenderade vår säljare Jan Fröjdman två dagar, inte åt att 
åka skidor, men för att hjälpa Per Hasmats att fixa till i butiken. Det blev väggen med 
tillbehör och Abus som fick sig en uppfräschning och påfyllning. Tillbehörsväggen 
med Lock Pro blev utbytta till de nya mer säljande förpackningarna. Samtidigt 
uppdaterades även etiketterna bakom varje artikel så att det lätt ska gå att beställa 
hem nya varor när kroken blivit tom.

Vill ni också ha hjälp med att göra er butik mer säljande, kontakta er säljare eller kontoret 
på 016-16 80 00 så hjälper vi er.



prodib begagnade maskiner

Vi har ett antal begagnade maskiner på lager. Samtliga maskiner är grundligt servade och genomgångna av vår Service-
avdelning. Installationskostnad tillkommer. Nedan hittar du ett axplock av de maskiner vi har för tillfället, alla hittar du på 
vår hemsida, www.prodib.se
Är du intresserad, kontakta oss för mer information!

Silca Magasin UCC
Tillbehör

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Kalibrerad

Garanti:
3 månader

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: NB36119

Silca Unocode Classic
Cylindermaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Kalibrerad
Nytt motorstyrkort

Medföljer:
Kabel
Manual

Garanti:
3 månader

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: ME31639

Silca Unocode Classic
Cylindermaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Kalibrerad

Medföljer:
Kabel
Manual

Garanti:
3 månader

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: LA31219

Silca Bravo W-max
Cylindermaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Kalibrerad
Ny fräs
Ny krats
Nytt spånskydd

Medföljer:
Kabel
Manual

Garanti:
3 månader

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: 
127781010104

Silca Delta Manuell
Cylindermaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Kalibrerad

Medföljer:
Kabel
Manual

Garanti:
3 månader

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: 
1161221712500

Silca Club JR
Toppfräsmaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Kalibrerad

Medföljer:
Kabel
Manual

Garanti:
3 månader

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: 031299

Orion Ecodrill
Toppfräsmaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Kalibrerad

Medföljer:
Kabel
Manual

Garanti:
3 månader

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: 9900607

Orion Toppdrill
Toppfräsmaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Kalibrerad

Medföljer:
Kabel
Manual

Garanti:
3 månader

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: 0104102

Orion Keymatic
Cylindermaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Kalibrerad

Medföljer:
Kabel
Manual

Garanti:
3 månader

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: LM63C4

Orion Lagas
Tillhållarmaskin 
kopiering av Abus 
nycklar

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Kalibrerad

Medföljer:
Kabel
Manual

Garanti:
3 månader

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer: 0402405
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prodibomhängning

 ÖSTERÅKERS LÅS & LARM

Ännu en butik som tagit hjälp av Prodib för att få en mer säljande avdelning 
är Österåkers Lås & Larm. Vår säljare Jan Fröjdman ordnade till på deras vägg, 
så att det blir lättare för både personalen i butiken och kunderna att hitta rätt 
bland produkterna. En etikett bakom varje produkt talar dessutom om vilken 
vara det är dags att köpa hem när denne är slut, samt var produkten kommer 
ifrån. Allt för att underlätta för personalen. 

Glada gossar poserar framför den uppfräschade produktväggen

Och en tom krok säljer dåligt, det gäller 
att ta tillvara på den plats man har i 
butiken.
Vi önskar personalen på Österåkers Lås 
& Larm lycka till med den nya säljande 
avdelningen!

Vill ni också ha hjälp med att göra er butik 
mer säljande, kontakta er säljare eller 
kontoret på 016-16 80 00 så hjälper vi er.

AVESTA LÅSSERVICE 

När det var dags för ombyggnation hos Avesta Låsservice, var det Jan Fröjdman och 
Andreas Eklånge, båda säljare hos Prodib som ryckte ut och hjälpte till. Det var hänglås 
och tillbehörsväggen som fick sig en uppfräschning och påfyllning. Ellinor som precis 
har börjat sin anställning hos Avesta Låsservice var med och såg till att grejorna 
hamnade på rätt plats. Vi får bara önska lycka till med den nya avdelningen!  

Vill ni också ha hjälp med att göra er butik mer säljande, kontakta er säljare eller kontoret 
på 016-16 80 00 så hjälper vi er.

Ellinor hjälpte gärna till med omhängningen i butiken

Var sak på sin plats, allt med en etikett på baksidan

Före och efterbilder på butiken
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BERÄTTELSE från verkligheten

SPORTLOVSRESAN SOM HÖLL PÅ ATT BLI EN KATASTROF!

Jag blev upphämtad av min familj och min frus syster på Prodib på onsdag kväll vecka 8 för att åka till 
Falun på sportlov. 
När vi höll på att packa in och stuva om lite för att få plats så upptäckte vi att nyckeln till takboxen var 
borta. Vi letade igenom bilen i stort sett överallt men hittade den verkligen inte. 
Vi trodde dock att nyckeln skulle finnas någonstans och att vi skulle hitta den i Falun när vi packade ur. 
Det var en viss irriterad man som satte sig i bilen för att köra och som funderade på hur vi skulle lösa detta 
om vi inte skulle hitta nyckeln. 

Väl i Falun konstaterade vi att det givetvis inte fanns någon nyckel. Den var spårlöst borta! Jag förstod att 
jag antingen måste borra ur låset eller hitta någon som kan dyrka. 
På kvällen fick jag lite hjälp och tips av de övriga säljarna på Prodib via SMS och någon som hade dator och 
Silca Key Program (SKP) tillgängligt. Jag hade en tre siffrig kod på kolven men det fanns inget ämne som 
jag tyckte matchade Eurolockcylindern. 

Dagen efter åkte jag till Dala-Lås i Falun för att se om vi kunde klura ut något. Jag fick prova några ämnen 
och till sist hittade vi rätt! Det skulle vara EU1R. Nu var det bara delningen kvar... 
Jag ringde även till Packline för att höra om de kunde ge mig några tips. Kvinnan där sade att om det var 
en tre-siffrig kod så var det bara återförsäljaren som kunde hjälpa mig, men var koden fem-siffrig så kunde 
låssmeden hjälpa mig. Envis som jag är så ville jag inte riktigt tro på det, så vi började med att lägga till 2 
siffror av de serier som fanns till Eurolocks i SKP. 
Och på nyckel nummer 2 som  vi körde så fick vi träff! Takboxen gick upp och sportlovet var räddat! 

Jag tackar Dala-lås för all hjälp och att jag fick låna låsverkstaden! 
Och numera finns det flera kopior till min takbox, något det alltid kommer att göra!

/Andreas Eklånge 
Säljare Syd

Slutet gott... Det blev trots allt skidåkning 
för Andreas och famliljen!



Silver 7 SEVEN 

* Snyggt! Mycket säljande!

* Ordning & reda!

* Tar liten plats!

18- kroks ställ
inkl. toppskylt, 3 st
(produkter ingår ej)

�0

ARTKEYS i profil HH, ASS 52R
Alla Artkeys hittar du på www.prodib.se

ASS 52R-319 ASS 52R-292 ASS 52R-335 ASS 52R-334

ASS 52R-321 ASS 52R-333 ASS 52R-332ASS 52R-318

ASS 52R-329 ASS 52R-323 ASS 52R-330ASS 52R-331ASS 52R-294ASS 52R-295

ASS 52R-194

ASS 52R-185

ASS 52R-184



* Snyggt! Mycket säljande!

* Ordning & reda!

* Tar liten plats!
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ARTKEYS i profil HH, ASS 52R
Alla Artkeys hittar du på www.prodib.se

Keyway news #1 mars 2017

ASS 52R-HZ ASS 52R-IA ASS 52R-IK

ASS 52R-HX ASS 52R-IE ASS 52R-IH

ASS 52R-IJ ASS 52R-HY

NYA KARBINHAKARNEW!
Nya karbinhakar i STÅL. 
Finns i tre olika storlekar, 
50, 60 & 70 mm.

Säljs styckvis i påse.

Art.nr:
100.70Art.nr:

100.60

Art.nr:
100.50

ASS 52R-IC

ASS 52R-II

ASS 52R-IF

ASS 52R-IB

ASS 52R-IG
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Hasplås med cylinder för 
t ex kylskåp mm. 

Levereras styckvis i 
blisterförpackning. 

2 st nycklar ingår.

Se hela sortimentet på www.prodib.se

Saturnus HASPLÅS i blisterförpackning

Art.nr: 2625 - 2,5 tum Art.nr: 2630 - 3 tum
Art.nr: 2640 - 4 tum Art.nr: 2645 - 4,5 tum

Registrera dig på https://ekc.silca.biz
Eller via vår HEMSIDA,www.prodib.se/media/Silca EKC

- Vill du översätta från tex. JMA eller Orion till SILCA klickar du  på Comparative Key Reference.
- Vet du vad nyckeln går till och har en tillverkare klickar du på Key Type

- Vet du BARA vad nyckeln går till klickar du på Use
- Har du mått på en tillhållarnyckel klickar du på Dimensions

PROGRAMMET ÄR GRATIS OCH UPPDATERAS AUTOMATISKT

Hjälper dig när du letar ämnen

ELECTRONIC KEY CATALOUGE
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Hjälper dig när du letar ämnen

prodibreportage

VATS-nycklar
En lite udda variant på startspärr/immobiliser hos några amerikanska bilmärken är 
VATS-systemet.
Dessa nycklar känns igen på att de har ett litet kontaktelement på varje sida av nyckelbladet, 
en liten bit framför greppet.

VATS använder sig inte av transponder, utan är 
egentligen en föregångare till dagens teknik i 
bilnycklar. 
Funktionen bygger istället på att nyckeln har ett inbyggt elektriskt motstånd som ska 
matcha bilens startspärr. 
Det finns ett antal olika motstånd att välja mellan, och för att ta reda på vilken nyckel 
just detta är så mäter man nyckeln med ett vanligt mätinstrument, multimeter, eller 
Ohm-meter om man så vill.

Ställ in Ohmmätaren på 2000 Ohm (2 kOhm) eller 20 000 Ohm (20 kOhm) och mät 
motståndet i nyckeln. Det visar sällan exakt rätt värde, men mätningen blir gott och väl 
tillräckligt bra. På bilderna visar vårt instrument på 416 Ohm. 
Nyckelns teoretiska värde är visserligen 402 Ohm i detta fall, men nästa steg är 523 
Ohm, så vi har fått svar på vilket nyckelämne som ska beställas. 

Verkar det krångligt? Hör av dig till Prodib och mig i så fall när det blir 
aktuellt, så hjälper vi dig!

Denna lista är för alla 
GM-produkter, Buick, 
Chevrolet, Cadillac och 
Pontiac som har 
VATS-system, enkel- 
eller dubbelskuren
VATS nr - OHMS

1   -   0.402
2   -   0.523
3   -   0.681
4   -   0.887
5   -   1.130
6   -   1.470
7   -   1.870
8   -   2.370
9   -   3.010
10   -   3.740
11   -   4.750
12   -   6.040
13   -   7.500
14   -   9.530
15   -   11.801

När värdet mäts så är det inte säkert att det blir exakt enligt listan. Ta det närmaste värdet. 
Nedan listas de olika ämnen vi tagit in samt vilka modeller de går till.

ENKELSKURNA NYCKLAR
Benämning:
594201 ÄMNE GM VATS 1
594202 ÄMNE GM VATS 2
594203 ÄMNE GM VATS 3
594204 ÄMNE GM VATS 4
594205 ÄMNE GM VATS 5
594206 ÄMNE GM VATS 6
594207 ÄMNE GM VATS 7
594208 ÄMNE GM VATS 8
594209 ÄMNE GM VATS 9
594210 ÄMNE GM VATS 10
594211 ÄMNE GM VATS 11
591212 ÄMNE GM VATS 12
594213 ÄMNE GM VATS 13
594214 ÄMNE GM VATS 14
594215 ÄMNE GM VATS 15

Art.nr:
GMV-1
GMV-2
GMV-3
GMV-4
GMV-5
GMV-6
GMV-7
GMV-8
GMV-9
GMV-10
GMV-11
GMV-12
GMV-13
GMV-14
GMV-15

Går till:
Buick LeSabre, Park Ave & Regal Cadi Concours, 
Deville, Eldorado, Fleetwood & Seville Chev 
Camaro, Corvette & Lumina Olds Cutlass Ciera, 
Cutlass Supreme, 88 Royale & 98 Touring Sedan 
Pont Bonneville, Firebird & Grand Prix 

Motsvarar = Silca GM1

DUBBELSKURNA NYCKLAR
Benämning:
596772 ÄMNE GM VATS 10/2
596773 ÄMNE GM VATS 10/3
596774 ÄMNE GM VATS 10/4
596775 ÄMNE GM VATS 10/5
596776 ÄMNE GM VATS 10/6
596777 ÄMNE GM VATS 10/7
596778 ÄMNE GM VATS 10/8
596779 ÄMNE GM VATS 10/9
596780 ÄMNE GM VATS 10/10
596781 ÄMNE GM VATS 10/11
596782 ÄMNE GM VATS 10/12
596783 ÄMNE GM VATS 10/13
596784 ÄMNE GM VATS 10/14
596785 ÄMNE GM VATS 10/15

Art.nr:
GMV-10/2
GMV-10/3
GMV-10/4
GMV-10/5
GMV-10/6
GMV-10/7
GMV-10/8
GMV-10/9
GMV-10/10
GMV-10/11
GMV-10/12
GMV-10/13
GMV-10/14
GMV-10/15

Går till:
Buick Riviera & Olds Aurora 

Motsvarar = Silca GM37EP

Mattias Widén
Transponderexpert

mattias.widen@prodib.se
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Doktorn skrev ...

Detta är citat från verkliga patientjournaler. Dom är hämtade från skrattnet.se.
Hur människor överlevt dessa journalrapporter är dock fortfarande ett mysterium...

-Sedan patienten slutade röka har hans lukt kommit tillbaka.

-Söker på grund av att ha slagit i vänster stortå som nästan helt har lossnat. 
Personalen får dock ej dra loss den då det gör ont.

-Har huvudvärk i huvudet.

-Har mått relativt bra i gipset.

-Fick dock besked om att hjärtat var bra, men att hon skulle återkomma om hon blev medvetslös.

-Patienten har mandolinstor prostata.

-Detta var de patienter som blev liggande på mitt skrivbord.

-Smärtan i ryggen kommer när patienten ligger raklång med båda benen på rygg.

-Patienten går med något sånär levande stöd.

-Patienten är gravid i 19:e månaden.

-Ont i vänster växellåda.

-Patienten har tidigare haft öron men dessa har ramlat bort.

-Patienten tycker att höger stortå hänger ned något jämfört med de andra fingrarna.

-Blöder ibland ifrån vänster näsa.

-Avföringen har samma färg som dörrarna på avdelning 19.

-Lider av besvedande svära.

-Ibland mår patienten bättre, ibland sämre. Ibland mår hon inte alls.

-När hon känner sig trött kan ansiktet vridas åt höger och där stå och 
smårycka en stund.

-Tidigare full frisk man.

-Kräkningarna försvann på eftermiddagen, likaså maken.

Ett gott skratt kan alla behöva ibland...
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Hittat  på nätet

Båtägarens enkla knep totallurade tjuvarna

Tre maskerade tjuvar skulle kroka på en båt och kärra och köra iväg. Men det gick inte riktigt som de tänkt sig, 
tack vare en finurlig båtägare.

Polisen Båtsamverkan Väst har delat en kul historia på sin facebooksida, som alla båtägare kan ta lärdom av. 
Tre tjuvar, som av någon anledning var maskerade, gled in på Tegelbruksvägen i Vänersborg och häktade på en 
kärra med en båt efter sin bil. Men ekipaget kom inte särskilt långt. Efter 15-20 meter fick de ge upp och kroka av 
båten igen. Det visade sig nämligen att båtägaren satt ett bygellås genom varje hjul på kärran.

Det behöver med andra ord inte alltid vara så dyrt att stöldsäkra sin båt.  
Precis som du kan släcka en eld genom att ta bort bränslet, syret eller värmen, så kan du tänka lite likadant när 
det gäller att förhindra stölder. Vad tjuvar letar efter är saker med ett stort värde och/eller saker som är lättill-
gängligliga.

Så antingen kan du välja att dölja det av värde för tjuven eller göra de stöldbegärliga sakerna mindre tillgängliga, 
genom att försvåra för dem att bara bära iväg med dina prylar.

 Det behöver inte alltid vara så komplicerat att stoppa tjuvarna. Det gäller bara att vara lite klurig. Illustration: Lasse Björk.

BYGELLÅS 40/130HB140
Security Tech Germany

ABUS - Den goda känslan av säkerhet

 14 mm bygel i härdat stål
 ”Soft touch” överdrag skyddar lacken
 Bra skydd vid hög stöldrisk
 4 nycklar ingår

 Finns i röd eller gul  



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.

Gravera - vad du vill!

Nycklar, hänglås, ovalcylindrar, runda cylindrar, Europacylindrar, 
plastbrickor, skyltar. Ja möjligheterna är många som synes! 
Det finns backar för alla ändamål.

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!

ITALIENSK PRECISION

Back för plastskyltar/brickor

Back för ovalcylinder

Back för rundcylinder

Back för hänglås

Back för nycklar

Back för skyltar

Back för Europacylinder



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.

Gravera - vad du vill!

Nycklar, hänglås, ovalcylindrar, runda cylindrar, Europacylindrar, 
plastbrickor, skyltar. Ja möjligheterna är många som synes! 
Det finns backar för alla ändamål.

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!

ITALIENSK PRECISION

Back för plastskyltar/brickor

Back för ovalcylinder

Back för rundcylinder

Back för hänglås

Back för nycklar

Back för skyltar

Back för Europacylinder

�7

Prodib personal

Vår yngste lagerman, Mattias Lindkvist utsätts för frågor i 
detta nummer av Keyway News.

PR
ODIB PROFILEN

Arbetsuppgift på Prodib?
Jobbar som lagerman, plockar och 
packar order, lägger lås och tillverkar 
nycklar med logotype som kunderna 
beställer, samt tar hand om in -och 
utleveranser av gods.

Hur länge har du jobbat på Prodib?
Sen April 2016, men blev fastanställd 
Januari 2017.

Vad är det bästa med Prodib?
Att jobbet är så omväxlande och roligt.

Vad tycker du är mest intressant på 
jobbet just nu? 
Många nyheter på gång i vår, både nya 
nyckelhållare och nya artkeys!

Bor?
Västerås i en bostadsrätt på 2 rok.

Familj?
Flickvän, en hund och en katt.

Sport?
Nej, inget aktivt intresse, däremot 
styrketränar jag regelbundet.

 
TV?
Vi tittar på Netflix, både filmer och 
serier, har nyss sett Spartacus och 
Sherlock Holmes.

Musik?
Rock, som Jimi Hendrix, AC/DC, Guns 
N Roses, Dio, Rolling Stones osv.

Vilken film såg du senast?
Grimsy Brothers, en riktigt rolig 
komedi.

Favoritprodukt?
E-B111, en EMOJI med karaktär.

Vad gör du helst på fritiden? 
Går till Gymmet, och just nu tar vi små 
utflykter till olika slott, jag, sambon 
och hunden.

Mattias Lindkvist

Lagerman

Keyway news #1 mars 2017



FAS 309 ULTRALITE
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Alexandra Ingraldsson - Certego Nyköping
Urban Karlsson - DormaKaba
Gustav Nilsson - Södra Vägens Låsservice
Birgit Andersson - Rikstvåan Uddevalla
Susanne Amrén - Ragunda Bygg & Järn

Denna gång var det rekord på inskickade korsord, 
men lotten föll på dessa lyckliga vinnare!

Grattis!
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Nyckelhållare
i metall

E-B101 E-B102 E-B103 E-B104 E-B105

E-B106 E-B107 E-B108 E-B109 E-B110

E-B111 E-B112 E-B113 E-B114 E-B115

E-B116 E-B117 E-B118 E-B119 E-B120

EMOJI

E-B121 E-B122 E-B123 E-B124 E-B125

- Vad är din bil utan nycklar?
- INGENTING!

SILCA YOUR GLOBAL PARTNER IN LOCKSMITHING



TR4-LN
Blink Emoji

TR4-LM
Skrattar Emoji

TR4-LM
Tummen upp 
Emoji

TR4-LD
Smile 
Emoji

NYA ARTKEYS

TR4-LI
Brun lort

Emoji

TR4-LC
Crazy
Emoji

TR4-LG
Apa

Emoji

TR4-LF
Kärlek
Emoji

TR4-LE
L O L
Emoji

TR4-LK
Puss
Emoji

TR4-LB
Glasögon

Emoji

TR4-LJ
Nöjd
Emoji

NEW!
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Ingar Bjerkeland med sine nye maskiner

B-Lås kjøper UC199 og Marker

 
B-Lås er et forholdsvis nystartet firma som holder til i Enebakk 
utenfor Oslo.
Nå starter de med egen systemproduksjon, og da meldte 
behovet seg for en Unocode 199 og Marker.
Ingar Bjerkeland har mange år i faget, og virker godt fornøyd 
med kjøpet.

Gratulerer til nye kjøp, ønsker vi å TrioVing!

Lås & Montørservice AS kjøper Futura

For å dekke en stadig større etterspørsel etter bilnøkler, kjøpte 
Lås & Montørservice inn en Futura samt M-Box for RW4.

De har base i Stjørdal sentrum og dekker med dette det meste 
av midt Norge. 
Lås & Montørservice AS har 4 komplette servicebiler i drift. 

Lås & Montørservice AS er en av områdets største leverandører 
av brannalarm anlegg.

Gratulerer til nye kjøp, ønsker vi å TrioVing!

Bård, Åge, Mikael & Rikard med sin nye maskin
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Ingar Bjerkeland med sine nye maskiner

Lås & Sikring Namsos kjøper Futura

Lås & Sikring AS ble i 2002 etablert som et Trio Ving Sikkerhetssenter i Namsos. 
Fra 2 ansatte og 2,5 mil i omsetning, har bedriften i dag vokst til 7 ansatte med 
en årsomsetning på 12,5 mil i 2013. Lås & sikring AS har også etablert egen 
avdeling på Steinkjer med et fullverdig sikkerhetssenter.

Frank driver butikken til Lås & Sikring i Namsos.
Her har han etter hvert fått mer og mer spørsmål etter nøkler for biler.
De investerte derfor i en Futura og M-Box for å serve dette markedet.

Gratulerer til nye kjøp, ønsker vi å TrioVing!

Frank med sin nye maskin

Roar med sine nye maskin

Systemsikring i Trondheim kjøper Futura

 
SystemSikring as ble etablert i 1984, og alt samme år fikk vi lisensavtale 
med TrioVing som ga oss rett til å produsere låssystemer ved vårt eget 
verksted. 

Vi var det første firma nordenfjells som fikk slik avtale, og i 1990 ble vi 
også det første TrioVing Servicesenter.

Gratulerer til nye kjøp, ønsker vi å TrioVing!

Envägsskruv
- Omöjlig att få bort?
Nei icke, bara bruk 
våra envägsbits!

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

Art.nr: 1231

Lösa ersättningsstift, 
säljs parvis

Art.nr: 1233

Handtag för 
envägsbits
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Nordic Security kjøper UC199 og Marker

Sommeren 2015 ble Nordic Security AS ett Trioving Sikkerhets 
senter. Dette er ett kvalitets stempel vi er stolte over. I November 
2015 åpner også vår nye låsesmed/ sikkerhets forretning i Bygdøy 
Allè 70. 

Med bygging av egne låssystem meldte det seg behov for en 
Unocode og stempling av nøkler.
Valget falt på Unocode 199 og Marker.

Gratulerer til nye kjøp, ønsker vi å TrioVing!

Ståle og Steffan med sine nye maskiner

Brann & Låsservice Hønefoss kjøper Marker

Når det var på tide å investere en ny nøkkel maskinen ble valgt silcas Marker 2000. Så nå Bjørn og ole label sine nøkler til sine nye 
Marker i stedet for en hammer og stempel.
Glatt!

Gratulerer til nye kjøp, ønsker vi å TrioVing!

Låsservice Ålesund kjøper Eta graveringsmaskin

TrioVings egen Thomas har levert og installert en Eta graverings-
maskin hos Låsservice Ålesund. 

Så nå gravert nøklene til halsbrekkende fart i Røysegt i Ålesund 
sentrum.

Gratulerer til nye kjøp, 
ønsker vi å TrioVing!

PerOtto & Zdravko Låsservice & Thomas TrioVing
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MÄSSA I LILLEHAMMER, NORGE

Norska Låssmedsmässan gick av stapeln sista helgen i Januari i Lillehammer, på 
Lillehammer Hotel. 
Som vanligt var det välarrangerat med utbildningar och kurser under 4 dagar i hotellets 
många utbildningslokaler.
Många låssmeder hade sin personal med sig och passade på att höja kompetensen på 
sina medarbetare.

Utställning var det också och Silca var givetvis där med full sortering av maskiner från den 
största PROTECH till den minsta.
Mängder av tillbehör och låssmedsverktyg ställdes också ut.

Den största maskinen PROTECH PLUS blev såld på mässan och den lyckliga köparen är 
SIKKERHET & DESIGN i Oslo, leverans kommer att ske i Mars. 
Reportage om detta kommer separat i nästa Keyway News.
Silca , Trio Ving & Prodib ställde upp med 7 st ur personal styrkan för att kunna göra demon-
strationer och att svara på frågor.

I övrigt var intresset stort för att förnya maskinparken hos många kunder, och en hel del 
avslut gjordes på och kring mässan.
Då vi inte fått fram alla bilder från eventet vid tryck av denna tidning, så kommer ett mer 
utförligt repotage i nästa Keyway News.

I vacker vinterskrud hölls Norska låssmedsmässan 
i Lillehammer på Lillehammer Hotel.

Silcas monter innehöll både de största 
nyckelmaskinerna och de minsta.

6TR1-7

TrioVing nøkler 7-12 serie

6TR1-8 6TR1-9 6TR1-10 6TR1-11 6TR1-12

Silca-markedet
En liten smidig 5 mm 
fyrkantsnyckel, 
längd 26 mm. 

Art.nr: 323

ELEMENT
NYCKEL

ELEMENT
NYCKEL
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