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Här kommer en ny maskinguide. Den är uppbyggd familjevis och i pris och avancerad 
ordning.

Silca har det största och bredaste sortimentet på nyckelmaskiner av alla fabrikat på mark-
naden, det betyder att det alltid finns en lämplig nyckelmaskin för just dina behov.

Så chansa inte när det gäller nyckelmaskiner, vi har över 30 års erfarenhet och erbjuder 
bara de bästa maskinerna som marknaden kan erbjuda.

Dessutom har vi marknadens enklaste finansiering, oavsett storlek och pris på din nya
 nyckelmaskin - så ta en titt i broschyren och bli inspirerad!
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- Världens bästa nyckelmaskiner!

- ELEKTRONISKA CYLINDERMASKINER -

Cylindermaskin
 UNOCODE 199 

Unocode 199 Basic är 
en datastyrd budget 
nyckelfräsmaskin för 
cylinder, bil, mc och 
båtnycklar som är 
utrustad med optisk 
läsare. Med en PC och 
Silca key program 
får man tillgång till 
miljontals koder.

CODE

Cylindermaskin
UNOCODE 299 

Datorstyrd nyckelfräsmaskin 
för cylinder, bil, mc och 
båtnycklar. Med en 
PC och 
Silca key program 
får du 
tillgång till miljontals 
koder.

2.

Specialmaskin
FUTURA PRO 

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

CODE

Cylindermaskin
UNOCODE 199  D12 

Unocode 199 Basic är en datastyrd budget nyckelfräsmaskin 
för cylinder, bil, mc 
och båtnycklar som är 
utrustad med optisk 
läsare. Med en PC och 
Silca key program 
får man tillgång till 
miljontals koder.
Levereras med special-
back för d-12.

Cylindermaskin
UNOCODE PRO 

Uppdaterad datorstyrd nyckel-
fräsmaskin för cylinder, bil, 
mc och båtnycklar. 
Utrustad med optisk 
läsare. Med en 
PC och Silca key program 
får du 
tillgång till miljontals 
koder.

Specialmaskin
FUTURA PRO 
ENGRAVING

Datastyrd nyckelfräsmaskin 
som fräser och dekodar 
laserskurna bilnycklar på kod, 
borrade nycklar på kod och 
cylindernycklar på kod och 
kopia. Med Engraving Kit kan 
du gravera nycklar och brickor. 
Nu kan du fräsa nyckeln och 
gravera den i samma jobb.

CODE

NEW!
- ELEKTRONISKA CYLINDERMASKINER -

CODE

CODE CODE
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- Världens bästa nyckelmaskiner!

Cylindermaskin
FLASH 008

Manuell nyckelmaskin för cylinder och bilnycklar. Utrustad 
med fyrsidiga backar. Väger lite och är kompakt, så den 
är perfekt för den lilla verkstaden och enkel att montera 
i servicebilen. Det 
medföljande stödet 
gör att du kan mon-
tera fast maskinen 
i din verkstadsbänk 
för maximal stabilitet 
under fräsning.

- MANUELLA CYLINDERMASKINER -

Cylindermaskin
SPEED

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

Cylindermaskin
RED REKORD D12

Halvautomatisk nyckelmaskin i proffsklas-
sen för cylinder och bilämnen. 
Levereras med 
specialback 
för d-12, 
samt  
standardsida 
A och B.

Cylindermaskin
RED REKORD

Halvautomatisk 
nyckelmaskin i 
proffs
klassen för 
cylinder och 
bilämnen. 
Med fyrsidiga 
backar.

3.

Protech är en semi-industriell nyckel-
maskin som fräser, graverar och sort-
erar. 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  inmat-
ningar 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.

PROTECH

CODE

Cylindermaskin
UNOCODE 399 PRO PLUS 

Datorstyrd nyckel-
fräsmaskin för 
cylinder, bil, mc och 
båtnycklar. Med en 
PC och Silca key pro-
gram får du tillgång 
till miljontals koder. 

- ELEKTRONISKA CYLINDERMASKINER -

- MANUELLA CYLINDERMASKINER -
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- Världens bästa nyckelmaskiner!

- MANUELLA CYLINDERMASKINER -- MANUELLA CYLINDERMASKINER -

Specialmaskin
DUO PLUS

Nyckelmaskin 
för tillverkning 
av både 
tillhållare och 
cylinder! 
Perfekt för dig 
som inte gör 
så många 
nycklar. 

Cylindermaskin
BRAVO MAXIMA #2 WIDEA

Otroligt lättarbetad 
nyckelmaskin med 
hårdmetallfräs! Har 
vändbara backar och 
elektronisk kalibre-
ring.

Cylindermaskin
BRAVO EVOLUTION #2

Halvautomatisk 
nyckelmaskin för 
cylinder och bilnyck-
lar, vändbara 
backar. Med kodverk 
för ASSA 500 och 700 
. Kan kompletteras 
till kodmaskin.

Cylindermaskin
BRAVO W-MAX D12

Otroligt lättarbetad 
nyckelmaskin med 
hårdmetallfräs! Har 
vändbara backar och 
elektronisk kalibre-
ring. Levereras med 
specialback för d-12.

4.

Cylindermaskin
BRAVO MAXIMA #2

Halvautomatisk 
nyckelmaskin för 
cylinder och 
bilnycklar. 
Vändbara 
backar och elek-
tronisk kalibrering. 

En gång om året har vi ÖPPET HUS, då är du välkommen att 
gå på kurser, träffa leverantörer och ta del av NYHETER!

- Väkommen att göra en bra affär!



- Världens bästa nyckelmaskiner!
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- ELEKTRONISKA TOPP & SIDOFRÄS - - ELEKTRONISKA TOPP & SIDOFRÄS -

Toppfräsmaskin
TRIAX PRO

Uppgraderad Triax med en 
mängd nya funktioner, bl.a. stor 
färgskärm, förbättrad design 
och snabbare tillverkning och 
gravering av nycklar. Tillverkar 
även sidokurvan på ASSA DP & 
D-12.

CODE

5.

Specialmaskin 
FUTURA PRO ONE

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

CODE

Specialmaskin
FUTURA PRO 

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

CODE

Specialmaskin
FUTURA PRO 
ENGRAVING

Datastyrd nyckelfräsmaskin 
som fräser och dekodar 
laserskurna bilnycklar på kod, 
borrade nycklar på kod och 
cylindernycklar på kod och 
kopia. Med Engraving Kit kan 
du gravera nycklar och brickor. 
Nu kan du fräsa nyckeln och 
gravera den i samma jobb.

CODE

NEW!

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.

PROTECH



- Saxat ur KeyWay news
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prodibkundköp
Många är kunderna som under årens lopp valt Silca och Prodib som samarbetspartner. 
Här nedan finns ett axplock av glada och nöjda nyckelmaskinsköpare.

- Ska du bli nästa nöjda kund?

När du köper en nyckelmaskin från oss, får du inte bara en kvalitetsprodukt, utan även experthjälp om det skulle 
knipa. Här finns servicetekniker specialutbildade av Silca för att snabbt och enkelt kunna rycka ut och serva din 
maskin. Inga långa väntetider för att maskinen måste skickas till Italien, vi har kunskapen här på plats! Om du 
dessutom lämnar in din maskin för årlig service kommer du att undvika onödiga driftstopp.

- Välkommen att göra en bra affär!

6.



- Världens bästa nyckelmaskiner!
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- ELEKTRONISKA KOMBIMASKINER - - MANUELLA TOPP & SIDOFRÄS -

Toppfräsmaskin
MATRIX ONE

Toppfräsmaskin av bästa 
kvalitet.
Fjädrande sökarspets. 
Elektronisk kalibrering är 
standard. Ny ergonomisk 
design.

Toppfräsmaskin
MATRIX EVO

Toppfräsmaskin av bästa 
kvalitet. 
Elektronisk kalibrering 
är standard. Ny ergonomisk 
design 
och förbättrade backar.

7.

Toppfräsmaskin
TWISTER #2

Toppfräsmaskin av god 
kvalitet. 
Basmaskin som klarar 
av att 
kopiera toppfrästa och 
laserskurna nycklar.

Specialmaskin
FUTURA PRO 

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

CODE

Protech är en semi-industriell nyckel-
maskin som fräser, graverar och sort-
erar. 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  inmat-
ningar 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.

PROTECH

Specialmaskin
FUTURA PRO 
ENGRAVING

Datastyrd nyckelfräsmaskin 
som fräser och dekodar 
laserskurna bilnycklar på kod, 
borrade nycklar på kod och 
cylindernycklar på kod och 
kopia. Med Engraving Kit kan 
du gravera nycklar och brickor. 
Nu kan du fräsa nyckeln och 
gravera den i samma jobb.

CODE

NEW!



- Världens bästa nyckelmaskiner!
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Toppfräsmaskin
MATRIX PRO

Toppfräsmaskin av bästa 
kvalitet. 
Elektronisk kalibrering 
är standard. Ny ergonomisk 
design 
och förbättrade backar.

- MANUELLA TOPP & SIDOFRÄS -

-ELEKTRONISK TILLHÅLLARMASKIN -

CODE

Tillhållarmaskin
IDEA

Datorstyrd nyckelfräsmaskin 
för tillhållar och kas-
saskåpsnycklar. Styrs från PC 
via Silca key program som 
innehåller 
koduppgifter och fräsdata. 
Kan 
kompletteras med en mängd 
adaptrar.

-MANUELLA TILLHÅLLARMASKINER -

8.

Tillhållarmaskin
FAST BIT 2
FASTBIT 2 WIDEA

Nyckelmaskin för 
tillhållar och kas-
saskåpsnycklar. 
Liten och smidig 
till designen.

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

Specialmaskin
DUO PLUS

Nyckelmaskin 
för tillverkning 
av både 
tillhållare och 
cylinder! 
Perfekt för dig 
som inte gör 
så många 
nycklar. 

På vår orderavdelning har vi 3 st kunniga säljare, redo att 
hjälpa dig med allt som rör din nyckeltillverkning.

- Väkommen att göra en bra affär!



- Världens bästa nyckelmaskiner!
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- MANUELLA SPECIALMASKINER --MANUELLA TILLHÅLLARMASKINER -
Tillhållarmaskin
OMNIA

Nyckelmaskin för 
tillhållar och kas-
saskåps
nycklar. Innovativ 
design ger 
ett flertal nya smarta 
funktioner. 
Har bra belysning.

Tillhållarmaskin
OMNIA MAX

Nyckelmaskin för tillhållar och kassaskåpsnycklar. 
Innovativ design 
er ett flertal nya 
smarta 
funktioner. 
Denna variant 
klarar 
även av att köra 
spår på sidan av 
nycklarna.

Specialmaskin
DELTA MULTICOPY

Nyckelmaskin för 
kopiering av 
Ford Chubb, 
Abloy lilla & stora, 
Abus Granite/Plus,  
Anchor mm.

Specialmaskin
DELTA FORD

Nyckelmaskin 
för tillverkning 
av FORD Tibbe 
& Jaguar nyck-
lar efter kod.

Specialmaskin
DELTA ABUS

Nyckelmaskin för tillverkning 
av ABUS X-Plus 
nycklar efter 
kod.

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!

9.



- Världens bästa nyckelmaskiner!
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- MANUELLA SPECIALMASKINER -
Specialmaskin
DELTA ABLOY

Nyckelmaskin för tillverkning av 
lilla och stora 
ABLOY nycklar 
efter kod.

Specialmaskin
RED REKORD ABLOY

Manuell nyckelmaskin 
i proffsklassen för 
tillverkning av lilla 
och stora ABLOY 
nycklar efter kod.

- ELEKTRONISKA MÄRKMASKINER -

- ELEKTRONISKA MÄRKMASKINER -
Märkmaskin
MARKER

Märkmaskin för nycklar, cyl-
inder, brickor etc. Enbart med 
tangentbord eller PC styrd med 
program. Skriver med olika 
stilar, höjder och bredder.

Gravyrmaskin
ETA

Gravyrmaskin i proffsklassen med en 
mängd olika 
specialback-
ar såsom för 
nycklar, hänglås, 
cylindrar, skyltar, 
brickor mm 
som tillbehör. 
Tillhörande 
program på 
svenska.

- ELEKTRONISK AVLÄSNING -
Profilläsarmaskin
OPTIKA LIGHT

Optika Light, helt stand alone, ingen 
PC behövs, stoppa bara in nyckeln och 
läs av. Det tar bara några sekunder. 
Sluta slösa bort dyrbar tid med att 
bläddra i kataloger.

Profilläsarmaskin
OPTIKA

Läser av dina nycklar på några 
sekunder! 
Du ser vilken 
profil din nyckel 
har och även 
delningen. 
Stand alone 
eller med pro-
gram till PC.

10.



- Världens bästa nyckelmaskiner!
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Övriga hjälpmedel
TDB002

Ta reda på om nyckeln innehåller 
en fungerande transponder eller ej.  
Du får även sekundsnabbt veta om 
transpondern ger respons och på 
vilken frekvens den kommunicerar, 
125kHz, eller 134 kHz.

Transpondermaskin
FAST COPY PLUS

Uppgraderad transponder-
maskin som kopierar alla 
TEXAS med Fix & Crypto kod 
och alla med Fix kod, och 
även Philips Crypto II, ID46.

Transpondermaskin
RW4 PLUS

Uppgraderad transponder-
maskin 
som kopierar alla TEXAS 
med Fix & Crypto kod och 
alla med 
Fix kod, och även 
Philips Crypto II, ID46.

- TRANSPONDER & PROGRAMMERING -
Transpondermaskin
MVP PRO

Verktyg för att programmera nycklar 
med startspärr/transponder samt 
fjärrkontroll till de flesta bilar. Stor 
och tydlig LCD skärmen beskriver 
steg för steg proceduren vilket gör 
den lättanvänd även om du är ovan 
att jobb med programmering av 
startspärr/transponder och fjärrkon-
troller.

- TRANSPONDER & PROGRAMMERING -

11.

ID48-kit
M-BOX

Tillsats som uppgraderar din transponder-
maskin RW4 Plus och 
FAST COPY Plus som 
gör att du kan kop-
iera bilnycklar med 
transponder för ID48, 
över 200 bilmodeller.

Övriga hjälpmedel
AD30

Verktyg för att kontrollera 
att antennen runt tänd-
ningslåset i bilen fungerar. 
Levereras i en smidig väska.

Övriga hjälpmedel
TDB001

Hjälpmedlet för test av fjärrkontrol-
ler till bil. Testar snabbt de flesta 
typer av RF-fjärrkontroller (radiofrek-
vens) och IR-fjärrkontroller (infraröd). 
Du får snabbt och enkelt veta att 
fjärrkontrollen sänder ut en signal, 
och på vilken frekvens den sänder. 
Mycket enkel att använda.

Prog. Basic Smart Remote
KIT-A

Smart Remote program-
meringsverktyg, kit A. 
Innehåller verktyg, 10 st 
fjärrkontroller till bil, 10 st 
TOKENS för MVP PRO. 
Denna utrustning kräver en 
MVP PRO.

Prog. full Smart Remote
KIT-B

Kit B. Innehåller verktyg, 10 
st fjärrkontroller till bil, 15 st 
blandade blad för Flip Keys 
samt 15 st blandade trans-
ponder samt 10 st TOKENS för 
MVP PRO. Denna utrustning 
kräver en MVP PRO.

Cloning Smart Remote
KIT-C

Kit C. Innehåller verktyg, 5 
st transponderlösa fjärrkon-
troller till bil, 15 st blandade 
blad för Flip Keys samt 15 st 
blandade transponder.



- MVP Programmera nycklar i bilen
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Programmering av bilnycklar i bilen

Om man vill gå ett steg längre än att bara kopiera bilnycklar så kommer vi till Advanced Diagnostics maskin MVP. Den kan kort 
beskrivas som en multimaskin som fungerar på de flesta nyare bilar för att lägga till transpondernycklar och fjärrkontroller.
Den här maskinen kräver att användaren är lite mer insatt än om man endast tänker kopiera bilnycklar, men den är fortfarande 
enkel att använda med tydliga menyer och beskrivningar hur man ska gå till väga, både i pappersform och via internet.
Det finns otroligt många användare jorden runt, och genom en gigantisk kunskapsbas i form av forum på Advanced Diagnos-
tics hemsida kan man ta del av tips och tricks.

Originalnycklar med -och utan fjärrkontroll

Vi lagerför idag ett stort antal originalämnen för i princip hela Sveriges bilpark, ca 300 st olika till de vanligaste förekommande 
bilmodellerna. Om någon nyckel inte skulle finnas på lager får vi snabbt hem den på några dagar. 
Det finns många sätt att hjälpa kunderna med hjälp av dessa exempelvis renovering av en befintlig nyckel bara genom att 
flytta elektronik eller transponder. I vissa fall kan ni lägga i vår nyaste transponder GTI i ett originalgrepp, klona den och sedan 
lägga till fjärrkontrollen med hjälp av en manuell procedur i bilen.

Utbildning

När du bestämt dig att satsa på programmering av bilnycklar kan du känna dig trygg, då vi på Prodib har en specialresurs, 
Mattias Widén som enbart arbetar med detta. Han håller i utbildning av MVP och supportfrågor, det är bara att ringa!        
    

- Väkommen att göra en bra affär!

- Vad är din bil utan nycklar?
- INGENTING!

SILCA YOUR GLOBAL PARTNER IN LOCKSMITHING



- Världens bästa nyckelmaskiner!
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För att du ska få 

den bästa servicen 

till din nyckel-

maskin, har vi ett 

speciellt mätrum 

med den senaste 

tekniken på 

mätutrustningen.

Vi har 3 st hel-
tidsanställda 
servicetekniker, 
specialutbildade 
i Italien, redo att 
hjälpa dig med 
årsservice och 
reparation av din 
nyckelmaskin.

Riktiga nyckelmaskiner kräver 
professionell service!

Välkommen till vår serviceavdelning!



Du väljer Nyckelmaskinen Vi gör resten!
- Din kontakt till en bra affär

Mats Johansson
Säljchef

tel 070-676 98 23
mats.johansson@prodib.se

Prodibs Säljavdelning

www.prodib.se                                                    

Krister Vieweg
Säljare Söder

tel 070-676 96 84
krister.vieweg@prodib.se

Andreas Eklånge
Säljare Söder

tel 070-676 96 98
andreas.eklange@prodib.se

Gustav Holmberg
Säljare Mitt

tel 070-676 98 22
gustav.holmberg@prodib.se

Daniel Bergh
Säljare Mitt

tel 070-676 96 86
daniel.bergh@prodib.se

Jan Fröjdman
Säljare Norr

tel 070-676 96 85
jan.fröjdman@prodib.se

Prodibs Serviceavdelning

Mårten Lindberg
Servicechef

tel 070-676 96 72
marten.lindberg@prodib.se

Jonas Eklund
Servicetekniker

tel 070-676 96 82
jonas.eklund@prodib.se

Fredrik Söder
Servicetekniker

tel 070-676 98 43
fredrik.soder@prodib.se

Mattias Widén
Bilnyckelexpert

tel 070-676 98 24
mattias.widen@prodib.se

Prodibs Order/Lageravdelning

Tina Johansson
Order/Lagerchef
tel 070-676 96 97

tina.johansson@prodib.se

Johan Lainio
Innesäljare/Order
tel 016-16 80 00

johan.lainio@prodib.se

Anna Bengtsson
Innesäljare/Order
tel 016-16 80 00

anna.bengtsson@prodib.se

Tobias Lindberg
Lagerman

tel 016-16 80 00
prodib@prodib.se

Per Borgkvist
Lagerman

tel 016-16 80 00
prodib@prodib.se

Benny Hansson
Teamleader/VD
tel 016-16 80 00

benny.hansson@prodib.se

Fredrik Stenström
Ekonomichef

tel 070-676 96 74
fredrik.stenstrom@prodib.se

14.

Micke Bengtsson
Säljare Norr

tel 070-676 98 08
micke.bengtsson@prodib.se

Mattis Lindkvist
Lagerman

tel 016-16 80 00
prodib@prodib.se
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Prodib AB
Box 34
631 02 Eskilstuna

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

-Vinnare väljer-Vinnare väljer


