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VAD TYCKER DU?
Har du en fråga som du tycker att
fler bör få svar på? Har du förslag
på något du tycker vi ska ta upp i
tidningen? Eller vill du bara göra
dig hörd, tveka inte, skicka ett mail
till oss: prodib@prodib.se
Skriv "Keyway" i ämnesraden.

www.prodib.se
www.prodib.no
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Hej på er!
Här kommer Keyway igen.
Många saker har ändrat sig under
de gångna 2 åren, men Prodib och
Keyway består.
Efter att det har vart trögt en del av
tiden, känns det som det kommit
igång igen så vi kör på som vanligt.
Det här var den 5:e krisen jag varit
med om genom mina år i Prodib:
devalveringskrisen när kronan
devalverades och allt skulle gå åt
skogen, IT bubblan när den ”nya
ekonomin” inte visade sig vara
mer än att kejsaren var naken,
fastighetskrisen när värdena föll,
milleniumhysterin när alla datorer
skulle stanna och nu det här.
Vad jag lärt mig är att kriserna
varar i princip 2 år, vad jag också
lärt mig är att spara lite pengar
de år som är goda så jag kan
”övervintra” med både företag och
personal intakt tills när det vänder.
I alla dessa kriser har det sagts att
”nu blir det aldrig mer som förr” men
det tar några år och sedan väldigt
mycket tillbaka som förut.

Lås och säkerhetsbranschen har en
ljus framtid tror jag, detta pga att
det finns så mycket mörker ute i
samhället och inte verkar det avta.
På sidan 20 informerar Mattias om
den nya programvaran SILCA MY KEY
PRO, läs och ladda upp den.
På sidan 40-41 får du värdefulla tips
från vår serviceavdelning.
En viktig sak som Tina skriver om
är POSTNORD´s varannandags
utdelning av post, det försämrar
servicegraden från oss, eftersom vi
alltid skickar ditt gods samma dag
som du gett oss ordern, om det är
före kl. 16.30, läs om det på sidan
45.
Ha det bra tills vi hörs igen
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Prodib kundköp

RIKSTVÅANS LÅSSERVICE UDDEVALLA
En ny Triax PRO med R13 för experT har levererats
och installerats i Uddervalla hos Rikstvåans
Låsservice. Det var serviceman Jonas som fick äran
att åka med maskinen.

Pernilla har fått en ny medarbetare, en som kan gravera!

Så nu har den sin givna plats bland de övriga Silca maskinerna hos
Rikstvåans Låsservice!
Vi tackar så mycket för förtroendet och önskar lycka till!

BAGGE BYGG JOKKMOKK
Vår säljare Jan har levererat en Red Rekord med
tillhörande startpaket av nyckelämnen, till en ny
kund i Jokkmokk. Det var Oscar på Bagge Bygg
som tog emot maskin och nyckeltavla, så nu får
vi hoppas att det tillverkas riktigt många nycklar i
Jokkmokk!
Vi tackar för förtroendet och önskar er välkomna
som kund hos oss!
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Oscar med sin nya nyckelmaskin

Prodib kundköp

DANZAFE KÖPENHAMN
Danzafe i Köpenhamn rustar för framtiden
med ombyggda lokaler och förstärker sin
maskinpark med en Protech Plus.
Så när alla covidsprutor var tagna, semestrar
avverkade och nyckelmaskinen ivägskickad
från Prodib Sverige, satte sig våra servicemän
Jonas och Mårten i bilen och drog söderut
till Köpenhamn.
En av fördelarna med Protech de kommer att
ha nytta av är att hinna med annat medan
maskinen skär och graverar nycklar.
All information kommer från KeyDesign, så
oavsett om man är trött eller stressad eller
av annan anledning kan göra mänskliga
misstag, blir nycklarna som de ska i
slutänden sorterat efter nyckelindivid.

utanför det befintliga maskinrummet, flankerad av Steen och René. Bjarke syns i
bakgrunden, som inte kan låta bli att jobba ens när det ska fotograferas.

Just på bilden står maskinen lite temporärt

Tack för förtroendet och all lycka till önskar vi från Prodib Sverige!

PROTECH

 Protech är en semi-industriell nyckelmaskin som fräser,
graverar och sorterar.
 Maskinen behöver bara startas så körs den utan
operatör. Om så önskas kan maskinen enkelt övervakas via en
smartphone.
 Protech jobbar med med både Assas ASM och Cadware.
Detta medför att hela flödet från låssystem till färdiga nycklar
sker helt digitalt.
 Alltså blir det inga manuella inmatningar och därför tas
risken för sådana fel bort.
 Varje maskin är unik och byggs helt efter varje köpares
5
önskemål om vilka nycklar man vill tillverka.

Prodib kundköp

NYBERGS LÅS FINLARM
STOCKHOLM
Nybergs Lås har en ny medarbetare!
Den gamle gravyrmaskinen passade på att
ta ut tidig pension, och då de redan fått en
offert på en Marker var det lika bra att slå till.

Tjejerna kramar om sin nya medarbetare!

Efter en utbildning för Roksana och Mariyama som löpte hur lätt som helst står
Markern redo att knacka ut text på nycklar både med manuell inmatning, samt
automatiskt via Security Master och KeyDesign.
Lycka till önskar vi på Prodib!

LÅSSMEDEN NORRKÖPING
Ännu en Silcamaskin har landat i Norrköping,
närmare bestämt hos Låssmeden. Vår duktige
säljare Micke fick äran att leverera maskinen en
Omnia Max, som Johan & Janne gladeligen tog
emot.
Hatten av för
ännu ett bra
köp, önskar
vi alla på
Prodib!
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Johan & Janne poserar med den nya nyckelmaskinen

Prodib kundköp

LÅSTEAM BORÅS
En ny nyckelmaskin har levererats och
installerats i Borås, hos Låsteam.
Serviceman Jonas packade bilen med
en ny Triax PRO och åkte mot Borås
till den glada trion på bilden!

Triax PRO intar sin plats på bänken, flankerad av Rasmus, Desireé och Lotta

Så nu får vi hoppas att ni får göra riktigt många nycklar med eran nya medarbetare!
Ett stort tack för ett lyckat köp, önskar alla vi på Prodib!

-GÅNGJÄRNSRIKTAREGångjärnsriktare för garageportar, innedörrar och fönster.
Levereras styckvis

Art.nr:
8695413 Fönster och symmetriska gångjärn

Art.nr:
86954121 Fönster och innerdörrar

Art.nr:
86954122 Garageportar
Keyway news #3 december 2021
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Du hittar fler intressanta produkter i vår webshop! www.prodib.se

Prodib kundköp

SANISTÅL BILLUND
Augusti övergick till September när Fredrik
och Mårten satte sig i bilen för att avverka
85 mil och bege sig till Sanistål i Billund,
Lego City, Danmark, för installation av deras
Protech.
De har valt att investera i en Protech för att
få igång en riktigt effektiv tillverkning av
diverse EVVA-system.
Väl framme i Billund så konstaterades
det snabbt att i det här lilla samhället så
cirkulerar det mesta kring LEGO. Stora LEGObitar utspridda lite överallt, stora LEGOfabriken, Lego Shop och så Legoland, förstås.
Efter en liten promenad på kvällen vid
ankomst så hade vi lyckats se det mesta av
byn och vi drog oss tillbaka för att vara på
topp inför morgondagens installation.

Anne och Maarten lär sig köra Protech

Anne, Maarten och Betine har längtat efter den nya nyckelmaskinen!

Mårten från Prodib visar maskinen

På plats på Sanistål så mötte Anne upp oss och presenterade oss för medarbetarna Betina och Maarten. De hade gjort ett
föredömligt jobb med att packa upp maskinen och få den på plats.
Under tiden deras IT-avdelning gjorde nödvändig handpåläggning för att få in maskinen i deras nätverk så visade Anne och
Betine oss runt i lokalerna. Extra imponerande var deras nya helautomatiserade lager. En enorm maskin med 42 000(!) lagerlådor
med en specifik artikel i varje låda. Oerhört platseffektivt och enorma besparingar i mantimmar.
Väl efter rundvandringen så hade deras IT gjort sitt och vi kunde tillslut genomföra den nödvändiga installationen och
anpassningarna på maskinen just efter deras önskemål.
Nästa dag så var det dags för utbildning. Maarten som var den som huvudsakligen skulle styra maskinen var ivrig att komma
igång. Det visade sig snabbt att han var rätt person för jobbet då han snabbt förstod maskinens logik och de olika momenten.
Han var mycket imponerad över hur maskinen jobbade. Med ett par knapptryckningar så hade han laddat upp ett jobb med ett
helt nyckelsystem och maskinen skötte sedan skärning, märkning och sortering av nycklarna medan han kunde fortsätta med att

Prodib kundköp
jobba med annat. Precis som de ville ha det.
Detta kommer att spara dem massor med
tid öka på deras effektivitet avsevärt.
Efter två fulla dagar med installation och
utbildning så kunde vi med gott samvete
lämna de små byggklossarnas Mekka och
röra oss från Danmarks fastland, över öar
och sund och vidare hemåt igen.
Vi säger tack till Sanistål för visat förtroende
och grattis till ett bra val. Vi ser fram emot
ett gott samarbete framöver.
Mange tak!

PROTECH

 Protech är en semi-industriell nyckelmaskin som fräser,
graverar och sorterar.
 Maskinen behöver bara startas så körs den utan
operatör. Om så önskas kan maskinen enkelt övervakas via en
smartphone.
 Protech jobbar med med både Assas ASM och Cadware.
Detta medför att hela flödet från låssystem till färdiga nycklar
sker helt digitalt.
 Alltså blir det inga manuella inmatningar och därför tas
risken för sådana fel bort.
 Varje maskin är unik och byggs helt efter varje köpares
önskemål om vilka nycklar man vill tillverka.

Nyckelkappe EVVA
Nyckelmarkeringar för att färgmärka
EVVA EPS nycklar.

Finns i 7 olika färger, Orange, Grön, Svart, Lila,
Ljusblå, Gul och Röd och säljs i 100-pack, mixade eller enfärgade.
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VIKEN SKO & NYCKELSERVICE HALMSTAD
Prodib hade nyligen besök av Viken Poladian från Viken Sko &
Nyckelservice i Halmstad.
Viken och Prodibs transpondertekniker Mattias Widén ägnade dagen
åt både teori och praktiska övningar för bilnyckelprogrammering.
Han har utökat sin bilnyckelverksamhet med en Smart Pro från Silca
och Advanced Diagnostics, och tillsammans med Universal Remotes,
som man redan hade sedan tidigare, har Viken nu goda möjligheter
att kunna både få fram nyckelämnen med fjärrkontroll och att kunna
programmera in dem i sina
kunders bilar.
Jättekul tycker vi på Prodib,
och önskar lycka till med nya
maskinen!
Att synas är viktigt - En flagga kommer att göra sig bra utanför Vikens butik

Inför programmeringen har Viken anslutit laddare och startat upp Smart PRO

Smart Pro display visar en VW Caddy som Viken övar
nyckelprogrammering på
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Smart Pro för programmering av bilnycklar och fjärrkontroller i
bilar.

Programmering av Prox-nyckel i Ford Kuga

Universal Remotes - Ett enkelt och smidigt sätt
att få fram rätt bilnycklar

Mattias Widén
Transponderexpert
mattias.widen@prodib.se

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

Mikael Bengtsson

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

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

Jan Fröjdman

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

Team Mitt

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

Gustav Holmberg

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

Team Syd

Andreas Eklånge

Tel: 070-676 96 98
E-post: andreas.eklange@prodib.se
Hemsidan och vår webshop uppdateras varje vecka och vi skickar vår
tidning och regelbundna utskick med information och erbjudanden
till dig, så du inte går miste om något.

Transponder

Mattias Widén

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

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

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

I utkanten av Eskilstuna ligger Prodib AB.

Prodib kundköp

LÅS & SÄKERHETSTEKNIK
BOLLNÄS
Vår säljare Micke har varit och levererat
och installerat en ny nyckelmaskin hos
Frida på Lås & Säkerhet i Bollnäs.
Valet föll på en
Omnia från Silca,
som kommer
att känna sig väl
hemma bland
de övriga Silca
maskinerna.
Vi tackar för
förtroendet och
önskar lycka till!

Frida med den nya nycckelmaskinen

VADSBOLÅS SKÖVDE
Två nya nyckelmaskiner har levererats till
Vadsbolås i Skövde, en Omnia Max och en
Matrix Evo S.
Det var vår duktige säljare Gustav som
fick äran att leverera och installera de
båda nyckelmaskinerna till Joakim och
Sebastian.

Joakim provkör Omnian

Sebastian med den nya Matrixen

Ett stort tack för förtroendet säger vi på Prodib!
12
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CERTEGO VÄSTERÅS
Snabba ryck blev det här!
Certego Västerås behövde en nyckelmaskin för
att fräsa sidkoder till ASSAs nycklar; dp, Triton och
Neptun samt d12, då deras nyckelmaskin av annat
märke som de använde för detta ändamål hade
rasat.
Snabbast möjligt så beställdes mjukvara i form av
Silca Key Programs PRO och Silca OEM Client och
nyckelmaskinen Triax PRO med rätt backar och fräsar
förbereddes
omgående
för leverans.
Så fort allt
var på plats
och i sin
ordning
så lastade
serviceman
Fredrik bilen
och for över
Mälaren.

Jennifer, Sofia och Jana välkomnar den nya Silca nyckelmaskinen

Sofia i nyckelverkstaden och Jennifer och Jana i butiken tog emot
maskinen med öppna armar.
Efter installation och utbildning så var de snart i gång och kunde fräsa
sidkoder för fullt igen.
Vi önskar all lycka till med nya nyckelmaskinen!

GREAT SECURITY NACKA
För att få till produktion av dp, Triton och
Neptun genom Silca OEM Client valde Great
Security i Nacka att möblera om lite för att
ge plats för en Idea och en Marker från Silca.

PeGe, Erika och Christoper mitt i maskinparken

Det var vår serviceman Jonas som fick äran att leverera,
installera och utbilda på dom två nya maskinerna.
Hatten av för ett bra köp önskar vi på Prodib!
Keyway
Keyway
news #3
news
december
#1 juni 2021
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Ett gott skratt kan alla behöva ibland...
Citat ur anmälningar till försäkringsbolagen från folk som varit inblandade i olyckor
- När singelolyckan var ett faktum var det inte jag som körde bilen, för jag satt i baksätet och sjöng
- När jag försökte titta ut genom fönstret upptäckte jag att det var stängt
- För att undvika kollision körde jag på en cyklist istället
- Jag tutade men det lät inget för tutan var stulen och på reparation
- Kvinnan jag körde på bakifrån sa att jag gjort det förut. Men mina materiella skador blev ändå stora
- Jag gjorde illa handen när min knutna näve krockade med min grannes näsa
- När jag sparkade mot politikerns skrev sträckte jag minst två benmuskler
- När jag såg att det var rött ljus åkte min fot över till bromspedalen och hamnade till slut bredvid mig i diket
- Jag dansade visserligen på bordet ifråga, men så tung är jag inte att det var mitt fel det gick sönder
- Både kaskadkräkningarna och mina vänner försvann inom ett par timmar
- Till lunchen igår fick jag våldsamma diaréer
- Jag lider av en sveda som svider!
- Gaffeln var så liten att jag svalde den
- Efter att ha tvingats skälla ut ett flertal personer i över en timme uppstod tårar i ögonen och svåra halssmärtor
- Jag hytte med näven så att jag sträckte en magmuskel och hade sönder en lampa
- Plötsligt hörde jag röster som sa åt mig att krypa ner i frysdisken på Konsum och stanna där. Efter en stund hade jag
förfrusit mig. Förutom pengar vill jag även ha en ny TV. Rösterna i mitt huvud vill ha ett nytt tvåmanstält
- I ett försök att döda en fluga körde jag in i en telefonstolpe
- Bilen framför mig vinglade så mkt att jag själv var tvungen o svänga flera ggr innan jag krockade med den
- Jag hade varit ute o köpt plantor hela dagen. När jag närmade mig korsningen dök en häck upp och skymde sikten så jag
såg inte den andra bilen
- Den andra bilen kolliderade med min, utan att förvarna mig om dess avsikter
- Min bil var lagligt parkerad när jag backade på det andra fordonet
- Mitt enda vittne är den som körde på mig och hans historia
stämmer inte med min
- Hade den andre föraren stannat några meter tidigare,
hade olyckan aldrig inträffat
14
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Håller era nycklar måtten?
För att ni ska kunna vara säkra på att de nycklar ni gör åt era kunder håller helt rätt mått så erbjuder vi på Prodib
tjänsten ”Nyckelmätning”.
För 497:- (exkl. moms) så mäter vi upp era nycklar i våra mätfixturer och hjälper till över telefon när eventuella
justeringar behöver göras på maskinen.
Följ instruktionerna här nedan och fyll i era kontaktuppgifter och skicka in nycklarna tillsammans med dokumentet
till:
Prodib AB
Box 34
631 02 Eskilstuna
Mårten Lindberg

Märk försändelsen ”Nyckelmätning”.

Servicechef
marten.lindberg@prodib.se

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

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

Företag:

Kontaktperson:

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

Telefonnummer:

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

Keyway
Keyway
newsnews
#3 december
#1 mars 2021
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Nya produkter

NYHET

Ett kraftigt klass 4 hänglås lämpligt för låsning av containers, lagerlokaler, grindar och dyl. Hänglåset är designat för montering av cylindrar av typen skandinaviska ovalcylindrar. Cylindern monteras på samma sätt som i
ett 830-3 hänglås. Ingen täckbricka behövs. Som tillval kan låset även fås med löstagbar bygel för att underlätta
låsning i svåråtkomliga utrymmen eller i väderskyddat utförande med tätande O-ringar i bygelhålen.

Art.nr:

Benämning

848-4B27

Anchor kl 4 oval std bygel 2284605

848-4B27L

Anchor kl 4 oval lös bygel 2284606

848-4B27WP

Anchor kl 4 oval WP 2284620

848-4B50

Anchor kl 4 oval 50mm bygel 2284655

NYHET

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

Art.nr:

Benämning

850-5B27

Anchor kl 5 oval std bygel 2284705

850-5B27L

Anchor kl 5 oval lös bygel 2284706

850-5B27WP

Anchor kl 5 oval WP 2284707

Nya produkter

NYHET
Art.nr		
Material
Färg		
Längd		
Diameter

0003-013
Metall
Svart
600 mm
52 mm

Kvalitéts key-bak från USA med kjedja.
Har en metallögla för bältet.
Levereras styckvis.

NYHET
Art.nr		
Material
Färg		
Längd		
Diameter

0004-013
Metall
Svart
600 mm
52 mm

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

NYHET

ABUS Europa dubbelcylinder med vred på ena
sida och nyckel på den andra i nickel. Levereras
styckvis i ask, eller om 6 st cylidrar i hel kartong.
3 nycklar per cylinder ingår.

Art.nr:

Benämning

Total längd

K82NZ40/K40 Abus Europacyl. med vred 40/40

80 mm

K82NZ40/K50 Abus Europacyl. med vred 40/50

90 mm

K82NZ40/K60 Abus Europacyl. med vred 40/60

100 mm
Keyway news #3 december 2021
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Rätt svar Keyway News NR 2-2021
mer än
en igel..

Tack för alla svar till korsordet!
Ny chans får ni på sidan 44 i detta nummer.
Mats Riiga		
Great Security Linköping
Fredrik Andersson		
Great Security Nyköping
Aziz Dogan		
Sko & Mästerservice Kållered
Jimmy			
Göteborgs Lås & Nyckel
Alexandra Ingvaldsson
Certego Nyköping
Bogdan Vasilesch		
Ragunda Bygg & Färg
Eva Lagerqvist		
Axlås Skärholmen
Kim Nilsson		
AB HPB Sölvesborg
Jörgen Reimertz		
Mart Mattsson & Co Eftr AB
Anna Vallin		
Certego Kristianstad
Kenneth			Dalalås Ludvika
Markus Heitmenn		
Borås Låsservice
ÅKDON
Birgit Andersson		
Rikstvåan Uddevalla
Patrrik			Låspunkten Sundbyberg
B
Peter Carlsson		
Citylås AB Jönköping
Towe Tuolja		
Byggbeslag Luleå
Markus Norberg		
Byggbeslag Luleå
Frida Edman		
Billåsspecialisten Sundbyberg
Gabriel Gallo		
Gebros Sko & Nyckel Löddeköpinge
			
Krister & Jonas Uddevalla
			
Krister & Jonas Västra Frölunda
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Vad är detta???
Vet du vad man använder detta verktyg till? Maila in ditt svar till prodib@prodib.se
Första rätta svaret vinner ett pris!
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Nya produkter

NYHET

ABUS cykellås Bordo SmartX. Ihopfällbart lås med X-pluscylinder och
larm. Kombinerat med sitt 100 dB-larm ger det här låset högsta säkerhet för e-cyklar och fraktcyklar i de högre prissegmenten.
Fälls smidigt ihop och tar liten plats.
Fodral medföljer.

NYHET

Abus cylinder DK Basixx i likalåsning, så kallad byggcylinder.
Säljs styckvis, inkl 1 nyckel/cylinder.
Art.nr: 62037

NYHET Flash Mobile

19

Mattias informerar
Så här skapar du ett konto på My Keys Pro
1. Gå till www.mykeyspro.com i din webläsare.

2.

1.
2. På startsidan väljer du Register och klicka
sedan på Create Account på nästa sida.

3.

3. Fyll i dina uppgifter.
Du kommer att få ett verifierings-Email till den Email-adress du angett, och
där kommer en länk att finnas som du behöver klicka på innan registreringen är klar.
Sen är registreringen klar, och du kan använda My Keys Pro för allt som har
med Silcaprodukter att göra.

Så här söker du information om bilnycklar i My Keys Pro
Det finns flera vägar att finna info om bilnycklar i MKP, här visas det vanligaste sättet:
Alternativ 1: För kloning/kopiering av transpondernycklar med RW4 Plus
och FastCopy Plus.
Välj fliken Catalogue.
Välj Vehicle Keys and Remotes och fyll i data för bilen, t ex bilfabrikat,
bilmodell, årsmodell och region (Europa) där dessa sökrutor dyker upp. Just
rutan för region finns inte alltid med, det beror på var i MKP man är.
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Mattias informerar

Bilden ovan visar alla nycklar och transpondrar som finns för denna bil. Vill man då förfina sökningen till enbart nyckelämnen som
man kan använda för kloning så väljer man vad man vill se under fliken Type enligt bilden här nedan.
Lämpliga filter under Type är t. ex:

Här visas sökresultat för
Transponder Adapter

Mattias Widén
Transponderexpert
mattias.widen@prodib.se

Keyway news #3 november
december 2021
2019
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UNOCODE
F Series

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

F800

F600

F400

OPTIONAL

OPTIONAL
Keyway news #3 december 2021
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Presenterar

F 900

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

Magasin

Utmatning till FIFO Större fräs
station

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

Presenterar

Stor display med
nytt gränssnitt

F 800
Samma lösning som sin storebror F900,
men utan kameran för identifikation av nyckel och delning.
Automatisk stängning och öppning av back
och skyddshuv, 10” touchskärm, magasin,
sorteringsstation och märkstation för dubbelsidig märkning på greppet.

Magasin

Utmatning till FIFO Större fräs
station

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

back med utbytbara
fästen

Stor display med
nytt gränssnitt

Presenterar

F 600

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

Större och
Större spånkopp
bekvämare arbetsyta för en renare
arbetsyta

Självstängande
kåpa för en säkrare
arbetsyta

Användarvänlig
programvara som
fungerar som standalone

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

Presenterar

Stor display med
nytt gränssnitt

F 400

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

Större och
Större spånkopp
bekvämare arbetsyta för en renare
arbetsyta

Självstängande
kåpa för en säkrare
arbetsyta

Användarvänlig
programvara som
fungerar som standalone

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

-ASS52R ULTRALITE & KARBINHAKE-

Dubbel karbinhake i färgad aluminium i klara färger, säljs om 12 st på en säljande karta eller styckvis i blandade färger.

Art.nr: AVK7121

-ASS52R ULTRALITE & KARBINHAKE-

Karbinhake i färgad aluminium i klara färger, säljs om 12 st på en säljande karta eller styckvis i blandade färger.

Art.nr: AVK7104

Nyckelband flatvävd polyester i 12 färger

Nyckelband i flatvävd polyester, 20 mm bredd i fina enfärger. Platt säkerhetsknäppe, roterbar krok, droppformad.
Finns i 12 färger: Rosa, Röd, Ljusblå, Lila, Mörkgrön, Neongrön, Gul, Mörkblå, Vit, Svart, Turkos och Orange.

Saturnus
Art.nr: 201B48W
Ø 50 mm
wire 1200 mm

26
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NYCKELJOJO med wire
Svart nyckel JoJo i metall
med 25 mm stålring och wire.
Clipsfäste för bältet. Levereras
styckvis

Art.nr: 203B34W
Ø 42 mm, kedja 1000 mm

Se hela sortimentet på www.prodib.se

Nya produkter

NYHET

Hållbar och smidig förseglingsvajer av rostfri spunnen ståltråd 7x7 och aluminiumhylsa. Framtagna till elektroniska nyckelskåp, oavsett fabrikat, och verksamheter där man vill förhindra att nycklar tas bort från nyckelknippan.
kan även användas till nycklar, nyckelbrickor och korthållare med små hål eftersom vajerns grovlek endast är
1,5mm och inplastad är den 2,5 mm. Finns i olika diameter och färger på plasten. Säljs styckvis
Art.nr:

Benämning

313080

Förseglingsvajer rostfri 25 mm

313060

Förseglingsvajer rostfri 35 mm

313090

Förseglingsvajer rostfri 45 mm

313521

Förseglingsvajer SVART inplastad 25 mm

313523

Förseglingsvajer BLÅ inplastad 25 mm

313524

Förseglingsvajer RÖD inplastad 25 mm

313501

Förseglingsvajer SVART inplastad 35 mm

313503

Förseglingsvajer BLÅ inplastad 35 mm

313504

Förseglingsvajer RÖD inplastad 35 mm

313091

Förseglingsvajer SVART inplastad 45 mm

313093

Förseglingsvajer BLÅ inplastad 45 mm

313094

Förseglingsvajer RÖD inplastad 45 mm

31595

Förseglingstång med avbitare

31596

Förseglingstång

NYHET

Ett måste för låssmeden! Souber tools
specialborr för uppborrning av cylindrar,
finns i ett flertal olika storlekar och modeller.
Art.nr:

Benämning

MK-BURR Kit med 7 st fräsborrar
B0350AS

Fräsborr 3 x 50 mm för cylinder

B0350P

Fräsborr 3 x 50 mm för stål, mässing, alu

B0360AS

Fräsborr 3 x 60 mm för cylinder

B0360FB

Fräsborr 3 x 60 mm flat

BUTT-KIT

Kit med stålborste och 3 st rensnålar

WB-SS

Stålborste

Keyway news #3 december 2021
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prodib uppmärksammar

NP NILSSON BÅSTAD
Utbildning i Båstad. Ida och Andreas ska
också börja göra nycklar. För att flera i
butiken ska ha kunskap så behövdes det lite
utbildning. Hur hittar man ämnen? Vart ska
man börja leta? Hur kör man maskinerna?
Vilken maskin är bäst till just den här
nyckeln? Koda eller kopiera? Frågorna är
många, och det finns mycket man behöver
lära sig för att kunna göra ett bra jobb och
serva kunderna på bästa sätt. Och säljare
Andreas från Prodib ställer gärna upp och
utbildar.
Nu får vi bara hoppas att ni får göra riktigt
många nycklar!
Andreas Eklånge
Säljare Team Syd
andreas.eklange@prodib.se

Detsamma gäller även Ida

Andreas koncentrerar sig för att fräsa rätt

Heltäckande Butikslösningar från Prodib AB
							

NYCKELTILLBEHÖR - NYCKELSIGNAL

Art.nr:
PRO0255
Art.nr:
PRO0249

Art.nr:
PRO0250

Art.nr:
PRO0251

Art.nr:
PRO0252

Art.nr:
PRO0253

Art.nr:
PRO0254

										

ID33PET3 PET TAG
Specialdesignade brickor för husdjur. Lätt och smidig för att
passa även den minsta lilla katt eller hund.
Levereras blisterförpackning om 3 st brickor i
blandade färger.

Brick storlek

39 x 27 mm

Skrivyta

37 x 19 mm

Antal

3 st

Färg

Mixade

Se hela sortimentet på www.prodib.se

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

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

Prodib AB BOX 34, 631 02 ESKILSTUNA www.prodib.se tel. 016-16 80 00, mail: prodib@prodib.se
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Nycklar,
nycklar, nycklar...
Hur ska man kunna
hitta rätt?

En OPTIKA från SILCA
hjälper dig!

Maskinen som läser av både
profil och delning av din
nyckel.
Den enda maskinen på marknaden som identifierar cylindernycklar, kassaskåpsnycklar,
laserskurna nycklar och nycklar
av Kaba-typ.

RING, SÅ HJÄLPER VI DIG!

Prodib AB
Box 34, 631 02 Eskilstuna Tel 016-16 80 00, Fax 016-14 55 90 www.prodib.se
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SILCA HÄNGLÅS
SILCA hänglås i blisterförpackning finns nu i vårt sortiment!
15-60 mm lås, lås med hög bygel och färgade kombinationslås finns i sortimentet!
Alla packade i säljande butiksförpackningar!

Artikelkod

Benämning

APDK1AA015

Silca hänglås 15 mm Mässing

APDK1AA020

Silca hänglås 20 mm Mässing

APDK1AE020

Silca hänglås 20 mm Mässing HÖG BYGEL

APDK1AA025

Silca hänglås 25 mm Mässing

APDK1AA030

Silca hänglås 30 mm Mässing

APDK1AB030

Silca hänglås 30 mm Mässing LIKALÅSNING #1

APDK1AC030

Silca hänglås 30 mm Mässing LIKALÅSNING #2

APDK1AD030

Silca hänglås 30 mm Mässing LIKALÅSNING #3

APDK1AE030

Silca hänglås 30 mm Mässing HÖG BYGEL

APDK1AA040

Silca hänglås 40 mm Mässing

APDK1AB040

Silca hänglås 40 mm Mässing LIKALÅSNING #1

APDK1AC040

Silca hänglås 40 mm Mässing LIKALÅSNING #2

APDK1AD040

Silca hänglås 40 mm Mässing LIKALÅSNING #3

APDK1AE040

Silca hänglås 40 mm Mässing HÖG BYGEL

APDK1AA050

Silca hänglås 50 mm Mässing

APDK1AB050

Silca hänglås 50 mm Mässing LIKALÅSNING #1

APDK1AC050

Silca hänglås 50 mm Mässing LIKALÅSNING #2

APDK1AD050

Silca hänglås 50 mm Mässing LIKALÅSNING #3

APDK1AA060

Silca hänglås 60 mm Mässing

APDK1AM020

Silca kombinationslås 20 mm GRÅ

APDK1AN020

Silca kombinationslås 20 mm RÖD

APDK1AP020

Silca kombinationslås 20 mm BLÅ

APDK1AM030

Silca kombinationslås 30 mm GRÅ

APDK1AN030

Silca kombinationslås 30 mm RÖD

APDK1AP030

Silca kombinationslås 30 mm BLÅ

APDK1AM040

Silca kombinationslås 40 mm GRÅ

APDK1AN040

Silca kombinationslås 40 mm RÖD

APDK1AP040

Silca kombinationslås 40 mm BLÅ

Keyway news #3 december 2021
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PRODIB AB
VI JOBBAR FRAMÅT MED VÅRA
PRODUKTER OCH SERVICE.

PROTECH PLUS

Se mer :

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

UNOCODE 199

32
34

FUTURA PRO

Keyway news #3 maj 2011

IDEA

UNOCODE F400 UNOCODE F600 UNOCODE F800 UNOCODE F900

FUTURA PRO ONE

FUTURA PRO ENGRAVING

FUTURA EGDE

SÄKERHET
Saftey Redbox

Tryckluftsskydd

Art.nr: B835ST

Art.nr: P 603

Saftey Redbox
startkit innehållande
3 st röda, 3 st gula,
3 st gröna, 3 blå, 3
st orange och 3 st
svarta 74/40 lås och
4 st H701 säkerhetsklammer.

Säkerhetsskydd
för tryckluftanslutning. För de mest
vanligaste tryckluftskopplingarna med
19/32” i utvändiga
mått. Tar ett lås med
bygeltjocklek 6 mm
och ett med 7 mm
per anslutning.

Gasflaskeskydd

Ventilskydd

Art.nr: P606
Säkerhetsskydd för
gasflaskor, inklusive
varningsstickers.
Till ett hänglås
på upp till 9 mm
bygeltjocklek.

Kulventilskydd

Art.nr: V303
Art.nr: V305
Art.nr: V307
Art.nr: V310
Art.nr: V313

1”-2,5”
2,5”-5”
5”-6,5”
6,5”-10”
10”-13”

Säkerhetsskydd för
ventil, inklusive varningsstickers. Finns
i fem olika storlekar,
från 1” till 13”.

Brytarskydd

Klammer
Art.nr: H751 small
Art.nr: H752 large
Säkerhetsklammer
i två storlekar i
aluminium. Tar upp
till 6 st hänglås.
Idealisk när mer än
ett hänglås måste
användas.

Wireklammer
Art.nr: C553 1000 mm
Art.nr: C556 2000 mm
Art.nr: C559 3000 mm
Art.nr: C565 5000 mm
Säkerhetsklammer
med ögleförsedd wire.
Tar upp till 6 st hänglås. Wiren är utbytbar
och har en längd på
1-5 m.

Klammer
Art.nr: 802 RÖD

Art.nr: V423 small
Art.nr: V426 large

Art.nr: E201

Säkerhetsskydd för
kulventil på svåråtkomliga rör. Finns i
två olika storlekar,
small 0,25”-1” och
large 1,25”-3”.

Säkerhetsskydd för
enpoliga brytare.
Lättanvänd tack vare
skruvfunktionen, för
en säker fixering. För
ett hänglås.

Kulventilskydd

Kontaktsskydd

Säkerhetsklammer
large med spärr.

Klammer i plast
Art.nr: H771
Säkerhetsklammer i
plast för upp till 6 st
hänglås.

Brytarskydd

Art.nr: V442 small
Art.nr: V448 large

Art.nr: P110 110V
Art.nr: P550
220V-550V

Säkerhetsskydd för
kulventil. Finns i två
olika storlekar, small
½” och large 8”. Tar
upp till 6 st hänglås.

Säkerhetsskydd för
stickkontakter, inklusive varningsstickers
på flera språk. Tar upp
till 4 st hänglås.

Säkerhetsskydd för
flerpoliga brytare.
Lättanvänd tack vare
skruvfunktionen, för
en säker fixering. För
två hänglås.

Wireklammer

Klammer

Passande lås

Art.nr: C503 1000 mm
Art.nr: C506 2000 mm
Art.nr: C509 3000 mm
Art.nr: C515 5000 mm
Säkerhetsklammer
med wire. Wiren är
utbytbar och har en
längd på 1-5 m. Efterdragning av wiren är
möjlig även vid låst
tillstånd.

Art.nr: 701 RÖD
Art.nr: 701 GUL
Art.nr: H711 med överlappande
flikar
Säkerhetsklammer
small.

Art.nr: E202

Art.nr: 74/40HB75YE med hög bygel
Art.nr: 74/40ORANG
Vinylinkapslad
säkerhetslås för Abus
säkerhetsklammer.
Nyckeln kan endast
tas ur i stängt läge. 1
st nyckel medföljer.
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Prodib kundköp F-SERIEN

DALEK TROLLHÄTTAN
Dalek i Trollhättan möblerade om i
verkstan då nya Unocode F600 skulle
vara med i flödet för ASSA dp, Triton och
Neptun. Vår duktige serviceman Jonas
packade bilen med nyckelmaskin och
tillhörande backar och begav sig mot
Trollhättan och
till grabbarna i
butiken.
Daleks nya
medarbetare
Theo var så
glad att han
studsade när
maskinen
inte bara skar
nyckeln utan
även graverade!
Vi får hoppas
att han får
göra en massa
nycklar nu på
nya maskinen!

Theo och Micke skiner ihop med den sprillans nya F600 nyckelmaskinen

- Vi tackar för förtroendet och gratulerar till ett utmärkt val av nyckelmaskin.

SICKLA LÅSTEKNIK
STOCKHOLM
Då var det dags för ytterligare en maskin
från F-serien att levereras. Christer och
Karolina på Sickla Låsteknik i Stockholm
hade bestämt sig för att en F600 var
helt rätt maskin för
dem. Gravyrfunktion
och fräsning i ett,
det var något som
föll dem i smaken.
Det visade sig också
snabbt att Karolina
och F600 var gjorda
som hand i handske
för varandra. Hon var
direkt med på hur
maskinen fungerade
och hur hon ska jobba
med den för att få
nyckel tillverkningen
så effektivt och smidigt
som möjligt.
34 Keyway news #3 december 2021

Karolinas nya medarbetare

Kul att se! Karolina var mycket nöjd och ivrig på att komma igång på
allvar med sin nya maskin.
Vi gratulerar till ett utmärkt val, och önskar stort lycka till!

Prodib kundköp F-SERIEN

LÅS & MASKIN
SUNDSVALL
På Lås & Maskinservice i Sundsvall
så hade de sett fram emot leverans
av deras ny F900, och äntligen var
det dags.
Maskinen som installerades av
Fredrik på Prodibs serviceavdelning
direkt på morgonen, och strax efter
förmiddagskaffet så var tjejerna i
full gång att tillverka nycklar!

Therese och Alice tillsammans med den efterlängtade medarbetaren

Therese, Malin och Alice är de som med bravur kommer att ladda och justera
magasin och sedan låta maskinen snabbt, tyst och effektivt gravera och fräsa
nycklar medan det jobbar på med övriga åtaganden. Ett perfekt lyft för en
redan välfylld maskinpark.
Bra val och kör så att det ryker!

LÅSSNABBEN STOCKHOLM
En F600 skulle levereras, och det var en efterlängtad maskin som skulle till sitt nya hem hos
Christoffer och Emil på Låssnabben i Stockholm.
Detta gjorde dem till först i Stockholm City med en
maskin från F-Serien.
”Kul att Låssnabben ligger i framkant.”, sa Christoffer glatt.
En smidig installation av serviceman Fredrik och både Emil
och Christoffer bekantade sig
snabbt med sin nya maskin och
nu graverar de och fräser nycklar
smidigt och effektivt till sina
kunder.
Ett stort grattis till en mycket bra
maskin, önskar vi i Eskilstuna!

Emil och Christoffer med den nya nyckelmasinen!
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Prodib kundköp F-SERIEN

LÅS LARMTEKNIK VÄRMDÖ
Håkan och hans kollegor på Lås
Larmteknik Värmdö har som många andra
gjort slag i saken och investerat i en F600.
Nu skulle produktionen av låssystem från
EVVA och ASSA effektiviseras.
Fredrik från Prodibs serviceavdelning
fick äran att leverera och installera.
Med maskinen på plats, utbildningen

Peter och Michael såg verkligen fram emot att få komma igång på allvar!

genomförd, gravyrmallar för deras behov gjorda och Silca Key Programs
sammanlänkat med KeyDesign och ASM. Så nu är det bara att tuta och köra i
Värmdö!
Hatten av för ett bra köp!

PEMA SUNDSVALL
Nästa F600 redo för installation
skulle till PEMA i Sundsvall. Den
här gången var inte F600 ensam
i bilen då den hade sällskap av
Triax PRO, Omnia, Red Rekord
och Delta Multicopy.
En i stort sett
komplett maskinpark!
Riktigt roligt.
Thomas, som är
välkänd i lås- och
säkerhetskretsarna
med sina många år
i branschen är nu
med och startar upp
och ska driva denna
verksamhet i PEMAs
regi.

Thomas är mycket nöjd över den nya maskinparken

Tillverkningen har inte kommit i gång än och låsverkstaden är inte
helt klar, men med den här maskinparken på plats så är han fullt
redo för vad som komma skall.
En mycket nöjd Thomas poserar framför F600 och alla sina andra
nya maskiner.
Ett stort tack för förtroendet, och hatten av från oss!
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Prodib kundköp F-SERIEN

LÅS-ARNE MALMSTRÖM
STOCKHOLM
Dags för serviceman Fredrik att
leverera en ny Silca-maskin, den
här gången till en gammal trogen
kund. Lås-Arne Malmström
i Huddinge,
Stockholm, skulle
nu förnya sin redan
gedigna maskinpark
med det senaste.
Unocode F600
visade sig då vara
ett självklart val.
Anki och Daniel
var med under
installationen och
hjälpte till att få
allting på plats.
När allt var på plats
och utbildningen

Anki och Daniel har utökat sin Silca arsenal med en F600

kom igång så visade det sig snabbt att det här inte var några
konstigheter för två rutinerade Silca-användare. Så nu är de i full flärd
med att skära och gravera nycklar på sin nya maskin.
Vi tackar för ett fortsatt visat förtroende!

OPTIMERA EKSJÖ
När det blev dags att ersätta Unocode
EVO efter år av trogen tjänst, föll självklart valet på en Unocode F600 med
tillhörande backar.
Serviceman Jonas fick äran att leverera
och installera, och
efter utbildning
var Kristoffer redo
att fräsa nycklar av
hjärtans lust!
Vi tackar för förtroendet och önskar all
lycka till med den
nya nyckelmaskinen!
Kristoffer med den nya nyckelmaskinen

Keyway
Keyway
newsnews
#3 december
#1 mars 2021
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NEW! Prodib NYA ÄMNEN

MLM15
FB21R

KA2

KUB3

BK26

KUB4

GR16

FB83R

JR1R

BUR31

DM5
IE10

KUB5R
5PT7
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BE203

ZE34R

CY21R

MAU1R

MH2

CRY2

Prodib NYA ÄMNEN

MAZ24RCH

HU131RS05

HU188S16

HU141T

NEW!

HU138T

KW16TE

KIARS8

GT15RDP

SZRS2
HU137KP

NSN14DRS2

AZ72

AZ73

AZ74

AP82

TOY43CRS2N
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Prodib service tipsar
Uppdatering av nyckelmaskin
Får du detta felmeddelande när du ska skicka över jobb från Silca
Key Program till din nyckelmaskin?
Det kan bero på att Silca Key Program och maskinen har olika programversioner och maskinen behöver uppdateras.

Detta löser du genom att först gå på maskinlistan i Silca
key Program:

Välj sedan maskin genom att dubbelklicka eller markera
raden för aktuell maskin och klicka på ”Modifiera”

Välj ”Uppdatera mjukvara”
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prodib service tipsar
1

Klicka på ”(5)TEST AV KOMMUNIKATION”

2

Den maskin data version som finns i maskinen syns nu, och knappen
”(6) UPPDATERA MASKINEN” tänds upp

3

Klicka på ”(6) UPPDATERA MASKINEN”

Har du en Triax Quattro eller Triax Pro så
ersätts ”(6) UPPDATERA MASKINEN med
”Förbered USB PEN”
Klicka på knappen så får du instruktioner i
skärmen att följa för att slutfölja uppdateringen av maskinen

1
2
3

På övriga maskiner klickar du på ”(6) UPPDATERA MASKINEN”
En varning om att nycklar i kö kommer att raderas kommer upp, klicka på ”Ja”

Uppdateringen startas och en ny ruta med blå staplar kommer
upp. Rutorna i fältet nere till höger bockas i allteftersom de blir
färdiga.
När rutan med blå staplar försvinner och alla rutor är ibockade,
är uppdateringen klar och du kan klicka på ”Avsluta”

Nu har maskinen och Silca Key Program samma programversion och du kan åter igen
skicka över jobb till maskinen

Mårten Lindberg
Servicechef
marten.lindberg@prodib.se
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Silver
SEVEN

BUTIKSTÄLL

ART NR: STAND4
Material
Färg
Längd
Bredd
Höjd

Metall
Grå
470 mm
210 mm
630 mm

Smart exponering av dina nyckeltillbehör såsom
nyckelbrickor och nyckelsignaler. Passar perfekt
för 6 st Kevronaskar eller 4 st multiboxar nyckelsignaler. Passar på disken utan att ta för stor plats.
Säljs styckvis inkl. toppskylt.
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Nyckelringar
ITALIENSK PRECISION

i metall i 8 storlekar
Förnicklade nyckelringar lindade i fjäderstål.
Levereras i ask om 50/100 st.
Art.nr:
ST-RING12
ST-RING14
ST-RING16
ST-RING20
ST-RING25
ST-RING30
ST-RING35
ST-RING38
ST-RING50

12 mm		
14 mm		
16 mm		
20 mm		
25 mm		
30 mm		
35 mm		
38 mm		
50 mm		

100-pack
100-pack
100-pack
100-pack
100-pack
100-pack
100-pack
100-pack
50-pack

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?

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

Du hittar fler intressanta produkter i vår web shop!
www.prodib.se

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

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

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

Bäst
ID5AC150CL NYCKELBRICKA
Stor och kraftig nyckelbricka i plast med 21 mm stålring. Kan skrivas på båda
sidor och öppnas utan att tas av från nyckelringen. Levereras i burk om 150 st
brickor i transparent färg.
Brick storlek

55 x 30 mm

Skrivyta

37 x 20 mm

Antal

150 st

Färg

Transparent
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Tina
2021

PRATAR

kadaver

Segertecken

Lös och skicka in ditt svar och vinn
fina priser!
Tips: fota sidan och mailja in till oss, så slipper
du förstöra tidningen!

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

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

Företag:				Stad:
Ditt namn:

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

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

Keyway news #3 december 2021
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prodib omhängning

LÅSSSMEDEN NORRKÖPING
Säljare Jan Fröjdman har varit hos Låssmeden i
Norrköping och hjälpt till att organisera bland
butikens produkter. Med sig hade han även
ett sortiment med butiksförpackade tillbehör
LockPro, ABUS hänglås, Key-Bak och Kevron.
En rejäl påfyllning med andra ord! Och snyggt
blev det också!
Vi på Prodib tackar för ännu ett bra köp och
önskar Janne och de andra i butiken lycka till!
"Senior consult" Janne Alkehed inspekterar "nya " väggen

Den färdiga ABUS väggen

Jan Fröjdman
Före omhängningen

Säljare Team Norr
jan.frojdman@prodib.se

Verktyg för låsproffs

1150
Borrmall

1603
Borrmall

Borrmall för modullås med skjutbar stolpe.
För sym/osym, samt med märkhål för täckskyltar.
Stolpe ingår.
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Borrmall för innedörrslås när du ska byta från
ett enkelt innedörrslås till ett med cylinder och
trycke. Stolpe ingår.

Fler verktyg från HUVAB hittar du i PRODIBS webbshop:
www.prodib.se

prodib uppmärksammar
Elementnyckel
Elementnyckel för luftning av
element, 5 mm.
Art.nr: 323

Visa att du tillverkar nycklar
Du har väl inte missat alla olika posters som finns på vår hemsida?
Det är våra egentillverkade posters, i max storlek 50 x 70 cm, i olika
motiv och budskap som finns tillgängliga för dig att antingen skriva
ut, eller ta ner på ett USB minne för att sedan tryckas hos ett tryckeri.
Bilderna är högupplösta och budskapet enkelt, bara att skriva ut och
sätta upp, det kostar dig ingenting! Du hittar dina nya posters på:
www.prodib.se under media/posters.

KOMBINATIONSHÄNGLÅS
145/20, 145/30 & 145/40

ABUS - Den goda känslan av säkerhet

Security Tech Germany
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Alla Artkeybrickor hittar du på www.prodib.se

Nyckelbrickor

VK4103205
VK4103157

VK4103163

VK4103195

VK4103207

VK4103247

VK4103289

VK4103253

VK4103266

VK4103V3AI

VK41003V3HI

Cylinder
Blisterförpackad cylinder speciellt framtagen
för att kunna sitta utomhus.
Med i förpackningen finns även tre olika reglar,
så du slipper beställa dessa separat, bara att
hänga upp.
Två nycklar per lås ingår.
Levereras styckvis.

Art nr: 24799
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Alla nyckeltillbehör hittar du på www.prodib.se

Art.nr: VK4103-F5120

Art.nr: VK4103-F4120

Art.nr: VK4103-F4320

Nyckelbrickor

Art.nr: VK4103-4520

Art.nr: VK4103-F5020

Art.nr: VK4103-F4620

Art.nr: VK4103-4820

Art.nr: VK4103-F4220

Art.nr: VK4103-F4420

Art.nr: VK4103-F4920

Art.nr: VK4103-F4020

Art.nr: VK4103-4720

RF-040
RF-040

40 mm hänglås i rostfritt, anpassade för
marin- och annan utomhusmiljö.
Levereras i blisterförpackning,
3 nycklar ingår.

Keyway news #3 december 2021

49

Prodib kundköp

LÅS & SÄKERHETSTEKNIK
SÖDERHAMN
En Futura PRO skulle upp till Leif och Jonas
på Lås & Säkerhetsteknik i Söderhamn för
att de skulle kunna köra egna sidkoder på
dp, Triton, Neptun och d12, så serviceman
Fredrik lastade bilen
och levererade.
Sedan tidigare så
hade de en Unocode
399 Evo och Marker
så nu har de alla
möjligheter i världen
att få till ett effektivt
och smidigt flöde i
nyckeltillverkningen.
Både Leif och Jonas
är vana användare av
Silca-maskiner så de
var snabbt igång med

Leif och Jonas med den nya nyckelmaskinen

att skära nycklar på nya maskinen.
Ett stort tack för ett bra köp önskar vi på Prodib!

GREAT SECURITY ÖREBRO
RW4 Plus till Great Security i Örebro
En RW4 Plus och M-box har installerats hos
Marcus, Bella, Jörgen och Henrik på Great
Security i Örebro.
Vår transpondertekniker Mattias Widén
besökte butiken i samband med installation
och utbildning och det blev en trevlig
eftermiddag tillsammans.
Förutom
tekniska frågor
och utbildning
blev det
sporadiskt
lite prat om
Örebro i
allmänhet, då
vår utsände
är född stolt
Örebroare.
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Blivande bilnyckeltillverkare i Örebro

Nu ser vi fram emot ett spännande samarbete även för
bilnycklar, och vi önskar teamet i Örebro lycka till!

Mattias Widén
Keyway news #3 december 2021

Transponderexpert
mattias.widen@prodib.se

Prodib kundköp

KARLSKRONA LÅSSERVICE
Jerry och Madde på Karlskrona Låsservice har en
ny medarbetare. Den gamla Triax e-code får nu på
äldre dagar enbart göra sidkoden på d12,
medan nya fräscha Triax PRO gör allt annat, bilnycklar, dp, Triton, Neptun samt viss gravering.
Serviceman
Jonas levererade och
installerade
den nya
nyckelmaskinen.

Jerry välkomnar den nya Triax PRO till karlskrona

Tackar för förtroendet och önskar lycka till gör alla vi på Prodib!

DBM SÄKERHET AB ESLÖV
DBM Säkerhet AB i Eslöv köpte en Futura
PRO Engraving till sitt nystartade företag.
Futura PRO Engraving erbjuder en
helhetslösning till det mindre företaget,
komplett med gravering på nycklarna.
Så när det var dags
för leverans packade
serviceman Jonas
bilen och åkte söderut mot Eslöv.
Ett mycket bra val av
nyckelmaskin tycker
vi på Prodib!

Dick med den nya medarbetaren

- Vi har de ämnen
du behöver!
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Mattias informerar
Nu kan du programmera Slot-nyckel i Mercedes
Mercedes är ett bilfabrikat med ett lite speciellt transpondersystem. Funktionen hos bilens immobilisersystem gör
att bilnycklar till de flesta Mercedesbilar inte kan kopieras på normalt vis. Nu presenterar Silca en nyhet för Smart
Pro och programmering av transponder och fjärrkontroll.
Mercedes har länge varit attraktiva bilar att programmera nycklar
till då de har ett lite speciellt immobiliser-system. Immobilisern
i Mercedes-bilar använder sig ofta av ett system som heter DAS
(Drive Authorisation System), vilket har en lite udda funktion.
Varje gång bilen startas, bestäms en ny kod för nästa gång nyckeln ska användas, och denna nya kod skrivs in i nyckelns transponder.
Systemet kallas allmänt för "Rolling Code", rullande kod, och
eftersom Rollig Code fungerar på det här viset blir det omöjligt att
kopiera bilnyckelns transponder som man gör med många andra
bilfabrikat. Men nu kan alltså du som har en Smart Pro programmera in nya bilnycklar i många Mercedesmodeller.

Silcas och Advanced Diagnostics' lösning ADC260

Silca presenterar nu ett tillbehör till Smart Pro för programmering
av Mercedesnycklar: ADC260. Paketet, som innehåller en programmeringsadapter och 3 st Mercedesnyckelämnen från Silca
låter oss alltså programmera in nya bilnycklar i Mercedes system.
Adapterkabeln som ingår i ADC260 består av tre ändar; En anslutning till Smart Pro, en adapter som passar i bilens tändningslås,
samt en adapter som passar för att avläsa originalnyckeln, lite grand som en Smart
Aerial, skulle man kunna säga.

30 olika modeller

Ungefär 30 olika Mercedesmodeller, några upp till 2018, klarar ADC260 att producera
bilnycklar till. A-Class, B-Class, C-Class, CL, CLK, CLS etc, listan är lång över alla modeller
som täcks, det är verkligen en trevlig nyhet att få presentera!
Eftersom det är ett hårdvarupaket med både adapterkabel och fjärrkontroller så är det
en engångskostnad för inköp, men i gengäld är ADC260 tokensfritt för användning.
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Mattias informerar

Har du frågor kring ADC260 eller programmering av Mercedesnycklar?
Kontakta Prodib, så hjälper vi dig gärna!

Mattias Widén
Transponderexpert
mattias.widen@prodib.se
Keyway news #3 december 2021
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Prodib service tipsar
Fel vid öppning av seriell port
Får du detta felmeddelande när du ska skicka över jobb från Silca Key
Program till din nyckelmaskin?
Det beror på att Silca Key Program och maskinen har tappat kontakten
med varandra. Det kan i sin tur bero på att sladdar inte sitter i som de ska,
att sladdar har flyttats eller Windowsupptateringar etc.
Börja med att kolla så att kabeln sitter ordentligt i maskinen, följ sedan kabeln till datorn och dra ur den och sätt tillbaka den i
datorn igen. Hjälper inte det kan du lösa det på följande vis:
Gå in på maskinlistan i Silca Key Program

Välj sedan maskin genom att dubbelklicka på raden
för aktuell maskin eller markera raden och klicka på
”Modifiera”

Här ska du sedan välja rätt serieport:

För att ta reda på vilka portar som är aktiva behöver du gå in i Enhetshanteraren
I Windows 10 så högerklickar du på Windows-ikonen och väljer sedan ”Enhetshanteraren”
I tidigare Windows-versioner så når du den enklast genom att klicka på Windows-ikonen och skriva ”Enhetshanteraren” i sökfältet

I Enhetshanteraren ser du vilka portar som är aktiva genom att klicka
på ”Portar (COM och LPT)”

]
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prodib service tipsar
1

1

Gå sedan tillbaka till Silca Key Program
och radera informationen i fältet för
"Serie nummer"

2

Byt därefter nummer vid "Serie Port" till
någon av de aktiva portarna som angavs
i Enhetshanteraren, och klicka sedan på
"Läs"

2

2

3

Får du upp samma felmeddelamde som
tidigare, är det fel port. Fortsätt att prova
de andra aktiva port-numren tills du
hittar en post där inget felmeddelande
dyker upp när du klickar på "Läs"
Du får även upp serienumret på maskinen i fältet för detta, då har du hittat rätt
port.

Skulle du mot förmodan få upp felmeddelandet på samtliga aktiva portar, pröva att starta om datorn

3

Klicka sedan på "Spara"

Nu har maskinen och Silca Key Program kontakt med varandra och du kan återigen skicka över jobb till maskinen.
Skulle detta mot förmodan inte hjälpa, så ska ni prova att starta om datorn för att se om det
går efter det, annars ringer ni till oss på Prodib Service på 016- 16 80 00 så hjälper vi dig

Mårten Lindberg
Servicechef
marten.lindberg@prodib.se

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

om du kan göra det lite ”billigare”
-TORKRUMSKÅPAMonteras över befintlig cylinder, och kan
sedan låsas med tvättstugecylindern. Hindrar effektivt stölder av tvätt.
Tillverkade i rostfritt stål.

Art:
2030-0

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

Art:
2032

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

Torodd Folkøy

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

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

Kerim Saidi

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

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

Børre Larsen

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

Philip Høyer

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

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

PRODIB AS

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

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

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

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

prodibas

prodibas

En Svensk Bentley i Norge
Har man en unik bil så vill man kanske ha en unik
nyckel.
Denna nyckel hade en ägare till en Bentley i Norge som bytt tändningslås till ett lite modernare
låtit tillverka.
Fotades när kunden ville ha en kopia.
Visade sig vara nyckelbladet till en Volvo nyckel,
numer finns det även en extranyckel med plastgrepp till kundens Bentley.

Torodd och Philip från Prodib AS tog hand om Krister från Anchor

Krister har dukat upp med diverse lås och detaljer från Anchor

Besøk fra Anchor
Prodib AS fikk besøk fra Anchor Lås AB, Sverige. Krister Viewig fra Anchor Lås AB kom på besøk til oss her i Spydeberg. Her fikk vi
presentert alle forsikringsgodkjente hengelås og beslag som de har å tilby, samt presentert nyheter. Vi fikk også bygd sammen
hengelås for snowman og oval sylinder.
Veldig hyggelig besøk fra Krister.

DU VET VÄL ATT
-Du kan köpa ORIGINALÄMNEN hos oss nu för
tiden?
I vårt sortiment har vi nu: Abus, Anchor,
Assa, Bema, Boda, Evva, Fas, Låsbolaget,
Menova/Mobella, Onmar, TrioVing och Viro
originalämnen!
I vår web shop hittar du samtliga ämnen du
kan köpa via oss, under “Ämnen med bild” “Originalämnen” de flesta med bild och referenser
till Silcaämnen.
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Skarnes jernvare har kjøpt seg
ny Red Rekord D12. Svenn er
fornøyd med ny kvalitetsmaskin fra Silca med D12 bakker.
Lykke til med nye maskinen!
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Silver
SEVEN

BUTIKSTÄLL

ART NR: GBM3635

Ett litet bordsställ i snurrmodell med 3-sidor. Stället har
18 krokar som passar även den minsta butiken för att
exponera till exempel nyckelbrickor. Levereras med 3 st
tåliga toppskyltar i hårdplast, men utan produkter.

Material
Färg
Bredd
Antal
Tjocklek
Höjd

Metall
Grå
260 mm
st
260 mm
334 mm
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Montér Vinstra
Nu har vi också gått över till SILCA!

Kvalitéts key-bak från USA med rostfri kjedja. Har ett kraftigt clips för bältet.
Levereras styckvis i blisterpack.

Artikelnr:

0005-011 Krom
0005-013 Svart

Brann og Låsservice AS
Da var Lock Pro vegg satt opp.
Kunden ønsket bedre oppsett og godt
utvalg på nøkkeltilbehør, LockPro passet
perfekt!

Efter omhängningen av Prodibs Philip, är väggen påfylld med både Abus och
Lock-Pro förpackningar!
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Salgskonsulent
philip.hoyer@prodib.no

prodibas

Inget för de veka!

Börre Larsen, en av våra eminenta säljare tar sig
ett litet dopp på 1330 meters höjd i sept 2021
Vattnet 6-7 grader.
Hu…

Børre Larsen
Salgskonsulent
borre.larsen@prodib.no

Nyckelring

Mjuk fotboll som håller dina nycklar flytande.
Har en liten kort kedja och 23 mm stålring,
ø 38 mm.
Levereras styckvis.
Art.nr:

TPU503A

Modum Bygg (Jernia Vikersund), skiftet til oss som leverandør i begynnelsen av juni.
De var kjempefornøyde med å
få byttet tilbake.
Endelig har vi fått tilbake
Silca igjen!
Meget fornøyde med at vi
kunde hjelpe dem med å
skifte nøkkeletiketter, og få en
leverandør som klarer å levere
varer etter bestilling.

Philip Høyer
Salgskonsulent
philip.hoyer@prodib.no
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- Hur går det till?
* Din logo Du skickar in din logotype till oss, och vi gör ett
förslag som vi skickar till dig, via mail.

* Du godkänner Du godkänner förslaget och vi kontaktar

Silca som börjar producera verktyget, verktygskostnaden ingår i
priset.

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

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

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

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

* TRIOVING ULTRALITE

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

* FAS 309 metall
* FAS 309 med plast
* FAS 309 Ultralite
* Eget önskemål?
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Tillverkas i Italien, minsta antal = 1000 st
1000 st x 1 färg, 500 st x 2 färger, 250 st x 4 färger
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D12 ARTKEYS
45 olika motiv finns att välja mellan, du
hittar alla i vår webshop under:
- Ämnen med bild
- Färgade ämnen med motiv
- D12

!
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Köp ti
Säljs endast i NORGE!

Heldekkende butikkløsninger fra Prodib
-69 ulike produkter
-Karabinhaker
-Nøkkelkjeder
-Dørspion
-Wire
-Nøkkelringer
& Vaktmesterringer
-ID-kortholdere
-Flytende nøkkelholdere
-Etuier
-Nøkkel jojo
-Nøkkelkapper & Merkeringer
-Nøkkelbrikker
prodibas

Adressetikett

AVS:
Prodib AB
Box 34
631 02 Eskilstuna

B

Sverige
Porto betalt
PORT PAYÈ

Cylinder
Blisterförpackad cylinder för JOMA postboxar.
Med i förpackningen finns även fem olika reglar, så du slipper beställa dessa separat, bara
att hänga upp.
Två nycklar per lås ingår.
Levereras styckvis.

Art nr: 24800
JOMA - The result of experience and innovation

Vinnare väljer

- men det visste du väl redan...

