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Hej !
Här kommer Keyway igen!
I det här numret visar vi ett antal
kundköp, försäljningen går på i en bra
takt och vi vinner gehör för vårt sätt
att jobba, långsiktigt och med hög
servicenivå.
AIR 4, det är en produkt som inte så
många har upptäckt ännu, det är en
serie om 4 olika fjärrkontroller för att
kopiera grindöppnare, garageöppnare
osv och med dessa 4 kopierar du
ett stort antal av olika fabrikats
fjärrkontroller. Ett bra tillägg i mångas
utbud, en service till som du kan
erbjuda dina kunder.
ÖPPET HUS.
Även i år blev vårt Öppet Hus en
succe, drygt 300 personer besökte oss
för att se nyheter, gå på kurser, känna
och klämma på produkter.
Från Norge kom en busslast med
kunder och flera låsfabrikanter
passade också på att besöka oss, bla
Trio Ving, Assa, Kaba, Evva, det blev
2 riktigt lyckade dagar.
I BENINOS BAR var det full fart med
massor av olika förtäring.
Drygt 200 personer gick på en eller
flera utbildningar så det var kunskaps
spridning denna helg och det är ju en
av dom viktiga anledningarna till att
vi arrangerar Öppet Hus, att dela med
oss om vad vi vet och vad vi lärt oss.
I år hade vi byggt ytterligare 5 montrar
och det var fler leverantörer än
någonsin som ställde ut.
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TRANSPONDER
Vi har fått bra gensvar på att vi satt till
MATTIAS på heltid på transponder.
Många kunder har sagt att >> äntligen
finns det en dedikerad person
att fråga, nu satsar vi lite mer på
transponder för det är bra förtjänst>>
MATTIAS har varit runt i landet och
hållit kurser och kommer att fortsätta
med det, så vill du hänga med på
transponder så anmäl dig på hans
kurser och utbildningar, då får bra
kunskaper.
TRANSPONDER ID 48 (bl.a. VAG)
Det är en transponder som vi inte
kunnat kopiera/klona tidigare.
Nu har Silca en lösning på gång inom
kort så prata med din säljare om detta
så får du mer info.
ROAD SHOW NORGE.
Vi har haft 2 av våra bussar på en ny
roadshow i Norge, det var Daniel och
Gustav som var över och assisterade
våra kollegor. Det blev en intensiv
vecka med många bra besök.
TOYOTA 5S
Vi jobbar ju efter Toyota metoderna
här på Prodib och en av dom är 5S
(Sortera, Systematisera, Sätt i ordning,
Städa, Släng) och nu är det några år
sedan vi genomförde 5S så nu är det
dags igen. Systematiseringen är på
plats, så denna gång handlar det om
att Sälja, ge bort eller slänga sådant
som man inte har användning för så
att man får en bättre ordning och kan
jobba lätt, alltså inte spara på gammalt
skräp eller ”bra att ha grejor”
I slutet av November blir det av och vi
har redan identifierat 20-30 pallar som
skall ut, kanske kommer vi upp i 40
pallar innan vi är färdiga. Det skall bli
bra att bli kvitt allt detta innan jul så vi
kan börja nästa år mera ”lean”.
MERA
Vi håller på att jobba på lite nya kul
och intressanta grejor, men det kan
jag inte berätta om just nu, men det
kanske kommer i nästa nummer av
Keyway så häng med.
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prodibkundköp

SAFETEAM I GÖTEBORG HAR
INVESTERAT I EN MARKER
Vår säljare Gustav har levererat en marker
till Safeteam. En märkmaskin för nycklar,
cylindrar, brickor m.m. Finns att få med ett
antal backar för olika ändamål.

Safeteam Göte

borg

SKO DIG I ÖREBRO INVESTERAR I RÖD REKORD
Vår säljare Gustav har varit till Örebro och levererat en Red Rekord.
En kompakt och stabil maskin som tar liten plats och gör stor nytta.
Med ergonomisk design, LED-belysing och roterande backar är
Red Rekord ett mycket bra val av maskin.
Vi hoppas att Sko Dig blir nödja med maskinen.

Sko Dig Örebro

AIR4

Kombinerad med en cool design,
den allra senaste tekniken och
tre olika varianter, tillåter Air4 dig att
kopiera de flesta fjärrkontrollerna på
marknaden.
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För mer info gå in på www.prodib.se

Security Tech Germany

TVAC18000

Trådlöst övervakningsset med 2 kameror
•

Innehåller 2 st kameror för inne eller utomhus montering,
samt en inspelare

•

Kan kompletteras med ytterligare 2 st kameror

•

Installeras enkelt via gratis app, Apple eller Andoid

•

Integrerad, professionell rörelsesensor, PIR-sensor med larmfunktion

•

Inspelningarna kan sparas på microSD-kort (max 32 GB)
eller på en extern hårddisk (upp till 2 TB) via USB-port

•

8 GB microSD-kort medföljer

• TVAC18010

Trådlös extra kamera till setet

ABUS - Den goda känslan av säkerhet

Keyway news #3 maj 2012



VARFÖR VÄLJA SILCA
FÖRST SOM SIST?
3 Fabriksdiplomerade tekniker till din
tjänst - Gör att du alltid kan prata
med någon som verkligen kan.

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

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

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

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

Vi har en 400 m² permanent Utställning
där du kan känna och se på allt vi säljer.
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Prodib håller utbildninga
- Betyder att du kan utbi
förkovra dig, Gratis.

ar och Kurser
ilda och

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

2-års
garanti

Silca maskiner har 2 års garanti
- Betyder extra trygghet.

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

En expert på transponder och
programmering av bilar.

- Vi finns här för dig
med riktig service och support som ingen ens vill
försöka kopiera.

Beprövade maskiner, mest sålda i Skandinavien,
under lång tid - Gör att du kan känna dig säker under
lång tid med ditt köp.
Keyway news #4 december 2015
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Kvalitéts key-bak från USA med rostfri kedja och brunt
läderskydd som skyddar kläderna. Levereras styckvis i
blisterpack.
Kedjans Längd: 600 mm
Diameter: 52 mm

Art nr. 9

15

Nycklar

OR

8-10 oz
Kvalitéts key-bak från USA med kevlar
lina och läderskydd som skyddar
kläderna. Även utrustad med Hus-Key
som tillåter ett stort antal nycklar att
bäras utan att kedjan dras ut. Levereras
styckvis i blisterpack.

15

Nycklar

OR

8-10 oz

Linans Längd: 600 mm
Diameter: 52 mm

Art nr. 1BSC-FH

Kvalitéts key-bak från USA med kevlarlina
och nylonskydd som skyddar kläderna
samt ”tystar” nycklarna.
Levereras styckvis i blisterpack.
Linans Längd: 600 mm
Diameter: 52 mm

Art nr. 1BPN

15

Nycklar

OR

8-10 oz

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

22

Nycklar

OR
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10-13 oz

Linans Längd: 1200 mm
Diameter: 52 mm

Art nr. 481BPS-HDK

SLIPP ALL HUVUDVÄRK
1.048 ANLEDNINGAR ATT VÄLJA GTI
1048 - Så många bilmodeller
täcker Silcas revolutionerande,
lättanvändliga, ekonomiska,
tillförlitliga och kraftfulla GTI
transponder! Säg inte nej till
dina kunder - med GTI kan du
säga ja till 1048 olika
bilägare.
Många konkurrenters produkter
funkar inte korrekt med vissa
Mitubishi, GM eller Honda bilar
- gör inte dom sällskap - ta ett
GTI chip och slipp huvudvärken.

Transponderchip GTI

A.M. de JONG finns inte mer, i vart fall inte som
självständigt och fristående företag, men en
lång historia har dom. När KEYWAY besökte
KABAs kontor i samband med en branchträff så
hittade vi denna kuriosa från en flydd tid.
Kul tyckte vi att det finns spår av historien och
att man bevarat den efter uppköpet.
Den kraftfulla pakethållaren och stödet fram
vittnar om att det kunde köras tunga laster.

FUTURA
Datastyrd nyckelfräsmaskin som styrs med det inbyggda
programmet vilket hanteras på den smidiga 10” touchskärmen.
Liten och smidig maskin som fräser och dekodar laserskurna bilnycklar
på kod, borrade nycklar på kod och cylindernycklar på kod och kopia.
För mer info gå in på
www.prodib.se

Keyway news #4 december 2015



prodib repotage

ÖPPET HUS 2015
Årets öppna hus gick av stapeln den
26-27 september.
Som vanligt när det är Öppet Hus hos
Prodib så åker kunder från Sveriges
alla hörn och kanter för att besöka
oss. Vi har även haft besök från Norge,
Italien, England, Australien och USA.
Besökarna kommer inte bara för att
ta en titt på våra lokaler och hur vi
jobbar, utan även för att se nyheter, gå
på kurser, handla på torget och så klart
äta gott i Beninos Bar.

Utbildning

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

10
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Kurser är ett måste om man vill hänga
med i utvecklingen och kunna
konkurrera med den senaste tekniken.

Fyndtorget

Alltid lika populärt och välbesökt.
Många köade innan öppning för att
fynda. Likt tidigare år så är det först till
kvarn som gäller. Där kunde man inte
bara hitta rabatterade produkter utan
även göra riktiga fynd. Något som
uppskattades.

Nyhetstorget

I år hade vi även många nyheter att
visa upp. Abus nya kamerasystem,
Silca Air4 fjärrkontroller, Silcas transponderteknik GTI och en hel del
nyckeltillbehör för att inte glömma
den nya specialmaskinen Protech Plus
från Silca. Ett välbesökt showroom
som vanligt med andra ord.

prodib repotage

ÖPPET HUS 2015
Nöjda besökare

Fullt hus och mycket positiv kritik.
Många passade på att njuta av den
goda maten mellan kurserna och
många tog del av rabatter och erbjudanden. Något som var mycket
uppskattat av besökare och många
positiva reaktioner har vi fått av både
kunder och anhöriga. Alltid lika roligt
är det när vi på Prodib får höra av
besökarna hur väl skött och anordnat
det är.

Vi fortsätter vårt arbete med att
förändra och förbättra och ser fram
emot ett lyckat Öppet Hus nästa år
igen.

Cebastian Persson

Customer support/Order
cebastian.persson@prodib.se
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prodib sätter i fokus

12
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prodib sätter i fokus
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Nya produkter

FRÄS TILL UNOCODE 399EVO

Artnr: D734910ZB
Bredd 60.4 mm
Tjocklek 5.25 mm

14
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Ge din Silcamaskin
en ny fräs. Den
förtjänar det.

Nya produkter

SPEED

Manuell nyckelmaskin för cylinder, utrustad med fyrsidiga
backar. Liten och smidig samtidigt som den är byggd på
ett stadigt chassi av gjutjärn.
För mer info gå in på
www.prodib.se

Keyway news #4 december 2015
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Wood Working Tools

C.I FALL

SWEDEN - SINCE 1894

INSTALLATIONSBORR
Specialborr för installation
av elledningar och kablar i
dörrar av trä, spånskivor eller
stål. Komplett sats.
Längd: 1200 mm
Diameter: 10 mm

Art nr: 909.00
Fler verktyg från C.I FALL hittar du i PRODIBS webbshop:
www.prodib.se

NYCKELBAND I 5-PACK
Nyckelband med tryck i stark nylon och med säkerhetsfäste. Har en enkel hake i metall.
Levereras i 5-pack blisterförpackad.
Art.nr: ID1046V5 - VISITOR
Mått

450 x 15 mm

Antal

5st / förp.

Färg

Röd med vit text

Art.nr: ID1046c5 - CONTRACTOR
Mått

450 x 15 mm

Antal

5st / förp.

Färg

Blå med vit text

Art.nr: ID1046S5 - STAFF
Mått

450 x 15 mm

Antal

5st / förp.

Färg

Svart med vit text

16
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prodibtransponder
Transponderkurs i Karlstad och på Prodib AB
I början av Sommaren höll Prodib en
transponderkurs i Karlstad. Det var
så klart en vacker sommardag med
mycket sol, precis som det alltid är i
Karlstad. Vi hade 5 deltagare
anmälda och kursen förflöt trivsamt
och gemytligt. Precis utanför fönstret
flyter Klarälven förbi under en
gammal och vacker stenbro alldeles
vid ett delta, och utsikten från de stora
konferensfönstren var underbar.

Klarälven

Inte bara teknik – det finns
pengar att tjäna.

Anders och Torbjörn från B.R.A.
Låsteknik, Joakim från A-Låssmeden,
och Daniel från LM-bil i Hagfors och
undertecknad hade kul
tillsammans och som alltid på
kurserna är stämningen god och
avslappnad. Deltagarna på kursen i
Karlstad hade varierande erfarenhet
av transpondernycklar, några arbetar
redan med RW4 Plus och ville fördjupa
sina kunskaper, medan andra var
nyfikna på transpondernycklar och
hade funderingar kring ämnet.
Vi berör ju inte bara tekniska frågor
och kunskap under kursen, utan
avhandlar även frågor om vad bilnycklar kostar hos bilhandlare och hur
mycket pengar som finns att tjäna för
låssmeden på att göra bilnycklar.

Hängivet intresse

Nu blev det så att Roar Strömsheim,
Skomakaren i Åmål, fick förhinder i
sista stund och inte kunde närvara i
Karlstad. Det är alltid tråkigt när sådant
inträffar, men det är inte alltid ett
datum passar för alla när man är
många att ta hänsyn till.
Nu är Roar inte den som ligger på
latsidan precis, så i slutet av augusti
ringde han upp Prodibs transponderavdelning och frågade om han kunde
få göra ett besök på Prodib och
samtidigt få ta del av kursen som han
gått miste om. Att åka från Åmål till
Prodib i Eskilstuna är en resa på ca 3,5
timme utan paus. Vi på Prodib tyckte
att en sådan gest från Roar självklart
ska mötas upp, och vi ställde
konferensrummet i ordning för en
transponderkurs för Skomakaren.
Efter en dag fylld med ny information
och i viss mån även uppdatering av
kunskap som Roar redan hade, blev
det dags för uppbrott. Det är alltid
trevligt att känna att man förmedlat
något som är till nytta, och jag
uppskattade Roars initiativ och energi
att åka till oss på Prodib.
När du läser detta är Prodibs andra
omgång av Transponderkurs on the
Road i startgroparna, och vi ses snart
på kurs någonstans i Sverige!

Mattias Widén

Transponder
mattias.widen@prodib.se

MOTORCYKELLÅS - SLEDGE 77
Bromsskivelås med högt skydd mot yttre
påverkan av låset såsom dyrkning, slag,
borrning, uppklippning samt mot väder och vind.
Går även att beställa en hållare till låset.
2 st nycklar ingår, varav en st med lampa.
Godkänt av SSF.

52
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ABUS - Den goda känslan av säkerhet

Keyway news #3 september 2011



Transponder

ANVÄND RÄTT NYCKLAR
FÖR JOBBET
Prodib tillhandahåller ett välfyllt sortiment av bilnycklar för både kopiering med Silcas maskiner RW4
Plus och Fast Copy Plus, samt originalnycklar med eller utan fjärrkontroll för kodning direkt i bilen med
diagnosverktyget MVP från Advanced Diagnostics.
MH-nycklar: Många olika blad – samma transpondergrepp
Flip keys: Snygga bilnycklar med fällbart blad
Empty Shells: Tomma renoveringsnycklar för slitna originalnycklar
Look-a-like: Nycklar med samma utseende som originalnyckeln
Ödsla inte tid på att leta efter passande ämnen eller transpondrar – Med Silcas transponderprogram,
Carbook 4 och med vår tekniker på heltidssupport spar du tid och är alltid effektiv.
Med ett TOPP 10- eller TOPP 20-sortiment i butiken står du väl rustad för dina kunders behov.

4 Fördelar med att ha TOPP 20

1

Missa inte affären - Gör nyckeln direkt

2

Snabb service

3

Effektivt lager – till låg kostnad

4

Kunden uppskattar och
rekommenderar vidare din
service och kompetens

EN LITEN GODISPÅSE
Tänk vad kul det är att glädja någon, och få ett gensvar.
Man känner riktigt ”You made my day” och så jobbar
man på lite mer motiverad. Det här satt på en av våra
hyrmaskiner när den kom tillbaka efter att en kunds
maskin blivit servad.
( En fixad maskin åtföljs alltid av en lite påse godisbjörnar)
18
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MH ämnen

prodibnyhet

Extra stor och kraftig karbinhake 105 x 66 mm med
kraftig fjäder på själva haken. Levereras styckvis.
OBS! Inte lämplig för klättring.

Art nr. 0AC2-0302

NYHET
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.

NYHET

Art nr. 0AKBP-0012

TACKA VET VI NYCKLAR
Utryckande polis blev inlåst
OLYCKA. En polispatrull i Boden blev inlåst på stationen
just när de skulle rycka ut. Patrullen stod i trapphuset
när strömmen gick så att kortläsarna slutade fungera.
De inlåsta poliserna upptäckte till sin lättnad att det
gick att ta sig ut genom nödutgången. Men sedan tog
det stopp igen, det gick inte att komma in i garaget där
polisbilarna och resten av utrustningen fanns.
Utryckningen fick blåsas av.
Den snopna incidenten inträffade i oktober, skriver
Norrbottens-Kuriren. Enligt firman som ansvarar för
låssystemen var det två av varandra oberoende problem
som gjorde att patrullen blev inlåst.

Keyway news #4 december 2015
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prodibkundköp
ASPUDDENS LÅS ACCELERERAR!
Aspuddens Lås I Stockholm har förfinat och utvecklat
sin maskinpark när det gäller tillverkning av KABAs
låssystem. Numera är grabbarna igång med en enkel
tillverkning med sin nya Silca Triax Quattro. Med den
motoriserade roterande backen tillverkar de både
ExpertT och ExperT Plus snabbt och enkelt.
Göran, som är gammal i branschen, insåg snabbt
fördelen med att slippa byta back mellan alla olika
Kabanycklar de tillverkar, Kaba 14, Titan, Titan Combi,
Aura samt båda ExperT nycklarna körs ju från samma
back.
Vi på Prodib önskar ett stort lycka till och grattis till ett
klokt val!
nya
Göran på Aspuddens Lås med sin

Triax Quattro

VÄSBY LÅS ÖPPNAR UPP I
UPPLANDS VÄSBY
Grabbarna på Väsby Lås öppnar upp med nya fina
lokaler och investerar i 5st Silcamaskiner.
Unocode 399, Optika, Tech3, Rekord 2000 och
Rekord AY blev valet. En bra start för en bred
tillverkning.
På bilden syns Jesper, som är ansvarig i butiken.
Vi önskar lycka till i de nya lokalerna.

Jesper på Väsby Lås

Släpvagnslås från Abus
Med dubbelförreglad bygel av rostfritt stål.
Helkapslat låshus och bygel som skyddar mot
smuts och vatten. Perfekt lås till släpvagnar,
2 nycklar/lås ingår.
Levereras styckvis.

Artikelnr: 70IB/50HB80
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ABUS - Den goda känslan av säkerhet

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:

* Silca ORIGINALFRÄS - Borgar för god kvalitet
Art.nr: 80x1.25 SU

Standardfräs från Silca
som passar en mängd
olika tillhållarmaskiner på
marknaden.

Art.nr: 80x1.25 S

Fräs med sidemill för
längre livslängd.
80 x 1.25 x 22 mm.

80 x 1.25 x 22 mm.

* NIPPON-TOOL fräs - Alternativ till originalfräs

KEYLINE:

Art.nr: 80x1.25NSU

Art.nr: 80x1.25NIS BIANCHI 202, 203, 204

Ett prisvärt alternativ till
originalfräsen.

Fräs med sidemill för
längre livslängd.

BIANCHI RS206,
EURO JOLLY

80 x 1.25 x 22 mm.

80 x 1.25 x 22 mm.

ORION:
MERAK
MIZAR

* Fräsar med SPECIALBELÄGGNING
Art.nr: 80x1.25TIN

Fräs med TIN beläggning,
lämpar sig för fräsning av
stålämnen.
80 x 1.25 x 22 mm.

Art.nr: 80x1.25SW

Fräs med WIDEA
beläggning och sidmill,
lämpar sig för fräsning
av stålämnen.
80 x 1.25 x 22 mm.

Wood Working Tools

C.I FALL

SWEDEN - SINCE 1894

INSTALLATIONSBORR
Specialborr för installation
av elledningar och kablar i
dörrar av trä, spånskivor eller
stål. Komplett sats.

Art nr: 909.00



DUO PLUS
OMNIA/OMNIA MAX
TARGA 2000
TARGA 2000 STEEL
TECH 1, 2, 3
OPERA
LANCER
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Fler verktyg från C.I FALL hittar du i PRODIBS webbshop:
www.prodib.se

HITTAR DU INTE DIN
MASKIN?
- RING OSS!
016-16 80 00

prodibtransponder

ENDAGS TRANSPONDERRESA I
SÖDERMANLAND

Cykel & nyckel Oxelösund

Mister Minit Nyköping

Transponderkurs i Oxelösund
och Nyköping.
Vår Transpondertekniker har gjort
ytterligare ett par kundbesök med
transponderutbildning lokalt hos
våra kunder. Denna gång besökte
Prodib först Cykel & Nyckelservice i
Oxelösund, och därefter Mister Minit i
Nyköping.
Hos Cykel & Nyckel i Oxelösund hade
vi en trevlig genomgång av det mesta.
Denna andra omgång av ”Transponderkurs on the Road” har jag transporterat mig i en av våra Renaultbussar
i syfte att få möjlighet att göra en
nyckelavläsning för ID46. Stickan
berättade dock att ID46, som innebär
att använda snoop-verktyget, inte var
något problem.

De hade redan gjort flera ID46-nycklar
och det var inte särskilt svårt, menade
Stickan. Som avslutning uppdaterades
RW4 PLUS-maskinen, och undertecknad styrde kursen mot Nyköping.
Hos Mister Minit i Nyköping tittade
vi extra mycket på den nya Fastcopy Plus-maskinen, och på hur den
används. Efter en uppdatering till senaste programversion gick vi framför
allt igenom Carbook 4 och hur man
enklast hittar rätt ämne och hur maskinen utför kloningen av transpondern.
Det finns ofta fler än ett sätt att skapa
en nyckel till bilen, t ex kan man ofta
välja mellan ett MH-ämne (Multi Head)

eller ett FH-ämne (Flip Key) eller ett
TE-ämne (Look-a-Like, som liknar
originalnyckeln) På samma sätt finns
det ofta flera olika vägar att söka efter
ämnet; många vill söka via transponderprogrammet i datorn, medan andra
föredrar att bläddra i Carbook 4 på disken, kanske tillsammans med kunden.

Det blev en trevlig dag för undertecknad som slutligen styrde
Renaultbussen hem mot Eskilstuna
igen.

Mattias Widén

Transponder
mattias.widen@prodib.se

FRÄS TILL UNOCODE 399EVO

Artnr: D734910ZB
Bredd 60.4 mm
Tjocklek 5.25 mm
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Ge din Silcamaskin
en ny fräs. Den
förtjänar det.

HÄNGLÅS BEMA TITAN
- Dubbelreglad
- Låshus i rostfritt stål
- Extra härdad låsbygel
- Låscylinder i rostfritt stål
- Låsmekanism med roterande
skivor i rostfritt stål
- Dräneringshål för fukt
- 3 nycklar medföljer

RF-360

Klass 3: Godkänd och certifierad

EXTREMT TÅLIGT MOT VATTEN, SALT, OCH KORROSION.
DET OPTIMALA LÅSET FÖR MARIN- OCH ANNAN UTOMHUSMILJÖ
Keyway news #4 december 2015
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Ordning & reda
Snygg toppskylt ingår
4 st olika storlekar
12, 24, 40 & 48 kroks
Snyggt, mycket säljande

12- kroks ställ
inkl. toppskylt

SilverSEVEN
48- kroks ställ
inkl. toppskylt

40- kroks ställ
inkl. toppskylt

- Världens bästa nyckelmaskiner!
Specialmaskin
- FUTURA ONE -

CODE

Datastyrd nyckelfräsmaskin som styrs med det inbyggda
programmet vilket hanteras på den smidiga 10” touchskärmen.
Liten och smidig maskin som kan dekoda och fräsa på kod
toppskurna nycklar tex. laserskurna bilnycklar och Kaba, mm.

NYHET
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CODE

Specialmaskin
- FUTURA -

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

NYHET

ID68TUB60 NYCKELBRICKA RUND
Kraftig rund nyckelbricka i plast med 18 mm stålring. Kan skrivas på
båda sidor och öppnas utan att tas av från nyckelringen, skrivyta 32
x 32 mm. Levereras i burk om 60 st brickor i osorterade färger.

Diameter

59mm

Skrivyta

32 x 32 mm

Antal

60 st

Färg

Sorterade

ID1040PP10 STÅLRINGAR 16MM
Förnicklade nyckelringar lindade i fjäderstål. Levereras i blisterförpackning om 10 st.

Diameter

16mm

Material

Metall

Antal

10st/förp.

Kvalitéts key-bak från USA med kedja och läderskydd som skyddar kläderna.
Även utrustad med Hus-Key som tillåter ett stort antal nycklar att bäras utan
att kedjan dras ut. Levereras styckvis i blisterpack.
Längd 600 mm
Diameter 52 mm

Art nr. 1BSC-FH
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Nycklar

OR

8-10 oz
Kvalitéts key-bak från USA med kevlarlina . Spinnerfunktion, dvs
den följer med nyckelns riktning. Har ett kraftigt clips för bältet.
Levereras styckvis i blisterpack.

22

Nycklar

OR

13-15oz

Längd 1200 mm
Diameter 52 mm

Art nr. 484 B-HD

					

Security Tech Germany

• TVAC18000 Trådlöst övervakningsset med 2 kameror
•

Innehåller 2 st kameror för inne eller utomhus montering,
samt en inspelare

•

Kan kompletteras med ytterligare 2 st kameror

•

Installeras enkelt via gratis app, Apple eller Andoid

•

Integrerad, professionell rörelsesensor, PIR-sensor med larmfunktion

•

Inspelningarna kan sparas på microSD-kort (max 32 GB)
eller på en extern hårddisk (upp till 2 TB) via USB-port

•

8 GB microSD-kort medföljer

• TVAC18010

Trådlös extra kamera till setet

ABUS - Den goda känslan av säkerhet

10
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prodibbesök
INKÖPSCHEF FÖR CERTEGO PÅ
BESÖK
Med Certego eller rättare sagt med
företagen som numera ingår i Certego har
vi en mer än 33 årig god relation.
I Oktober hade vi besök av BJÖRN
ROTHSTEIN, inköpschef för Certego, för
att titta på vad vi har att erbjuda i form av
sortiment och maskinutrustningar.
Det blev ett väldigt trevligt möte och
många ideer bollades fram och åter.

BESÖK FRÅN SILCA
I September hade vi besök från Silca ,
det var FABRIZIO LANTE, säljchef och
LUCA BOLOGNESE, produktchef som
besökte oss. Man gjorde också ett 30 tal
besök ute i butiker av olika slag och storlek
tillsammans med vår säljare Krister för att
bilda sig en uppfattning om vad för slags
produkter man kommer att behöva i
framtiden. Det blev en mycket lyckad resa
om än intensiv. Båda antecknade flitigt .

ABUS DEALER MEETING
I September hölls ett Abus Dealer Meeting
i Tyskland. Dagen till ära hölls det i Abus
nya Customer Center , en ny huskropp på
4500 m2 som byggts för kunder,
utbildningar etc. I detta center finns också
ett väl arrangerat Museum med Abus hela
historia, en jättestor hörsal/
konferanssal som rymmer flera hundra
besökare samtidigt samt en av delning
som är en blandning mellan utställning
och koncept. Man visar helt enkelt
produkterna uppbyggda i olika ”butiker”
och man får på så sätt en bild av hur det
skulle kunna vara i ”min butik” om jag
satsar på Abus. På detta dealer meeting
fanns representanter från Abus kunder
från alla världens hörn. Det var 1,5 dag
arrangerad med tysk precision.
Mycket lärorikt
Keyway news #4 december 2015
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PROTECH

PRIMA LASER

QUATTROCODE

UNOCODE 399

IDEA

TRIAX-e.cod TRIAX QUATTRO

399 EVO

FUTURA

ORIG

PRODIB AB
VI HAR NÄSTAN INGA KONKURRENTER.
MEST BARA FÖLJARE....
I stället för att tvista och bråka med alla som kopierar våra
originalkoncept, ser vi till att hela tiden vara bäst, ligga längst
fram och leda utvecklingen, vara valet som nyckeltillverkare och
låsfabrikanter föredrar.
Så när våra följare lägger tid på att kopiera oss och våra koncept,
skapar vi nya och bättre. Då tjänar du pengar och tid på att välja
oss, våra lösningar är effektivare.
På köpet får du världens bästa maskinkoncept med den senaste
tekniken och en service, kunskap och snabbhet ingen ens vill
försöka kopiera.

Se mer : 		

			

www.prodib.se
www.silca.biz

GINALEN

Keyway news #4 december 2015
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Norge
Några av Prodibs säljare har varit till
Norge för att ge TrioVings säljarkår en
inblick i hur vi jobbar på Prodib. Här ser ni
några bilder från när Daniel besökte några
låssmeder i Norge.
•
•
•

30

Låsmontøren i Mandal
Certego og Norlock i Kristiansand
Arve Karslsen i Arendal

Keyway news #4 december 2015

- Världens bästa nyckelmaskiner!

OPTIKA LIGHT
Problem att hitta krångliga nycklar? sluta
oroa dig. Låt Optika light hjälpa dig. Optika
light är en ny, lite enklare maskin än föregångaren Optika. Optika light fungerar helt
utan dator, läser ”sågtandade” cylindernycklar, laserskurna bilnycklar, vissa KABA nycklar och tillhållarnycklar. Det tar bara några
sekunder. Stoppa in nyckeln i maskinen och
följ instruktionerna i displayen.
Några knapptryckningar och du får flera
alternativ att välja på.
Enkel, snabb och med ett oemotståndligt
pris. Sluta slösa bort din dyrbara tid med att
leta efter nycklar. Köp Optika light.
Vill du veta mer om Optica Light hör av dig till
din säljare eller ring in till oss på kontoret så
hjälper vi dig. 016-16 80 00

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

Keyway news #4 december 2015
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AVS:
Prodib AB
Box 34
631 02 Eskilstuna

Eskilstuna 7
Porto
betalt
P9

PRO TECH

Pro Tech är den perfekta maskinen
för dig som gör mycket system.
Alla moment i en enda maskin!
Pro Tech består av detta
- Grundstruktur
Förvaringsutrymme,
huvudfundamentet och skyddskåpa,
PC, nyckelrobot, automatisk matare,
internetingång
- Station för sidofrästa nycklar samt
gravering
- Station för nycklar av cylindertyp
samt gravering
- Station för fräsbyte - automatiskt
eller manuell
- Nyckelsorterare
16
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