
KeywayEn tidning från Prodib AB - Eskilstuna

news#113 NR 4-2013
www.prodib.se

ÅRSSERVICE 
Mattias på service berättar varför 

man ska serva sin maskin

NLF MÖTE
Det årliga mötet hölls denna gång 

hos Prodib AB

 

PRODIB 
ÖPPET HUS 

Repotage och bilder

 



Hej !
Här kommer Keyway igen!
Det här blir nr 113.

I detta nummer presenterar CEBASTIAN 
viktiga söktips på vår hemsida på sidan 9.

Vi har haft kunder som tyckt sidan var 
dålig i sökfunktionen och att vi måste 
ändra den och förbättra,  en av dessa 
personer besökte oss på Prodib och  vi 
fick möjlighet att visa hur man söker på 
ett bättre sätt, när vi visat detta så sa 
personen att ni behöver inte ändra något 
alls i ”söket”, det här är perfekt. Så läs och 
prova du också.

På Sidan 18 berättar Mattias om service på 
maskiner. I dag så servar många kunder 
sina maskiner regelbundet, men de finns 
också dom som inte gör det och ibland 
blir det därför helt onödiga driftstopp och 
dyrare reparationer än det borde blivit.

Vi du ha en trygg och funktionell maskinpark 
så serva den regelbundet.

Under sista helgen i Augusti fick vi besök 
av Norrländska låssmedsföreningen som 
hade sitt möte i Eskilstuna, och vi ordnade 
ett event som jag själv var väldigt nöjd 
med och det tror jag alla var.

 I september var det dags för den sydliga 
låssmedsföreningen att ha sitt möte som 
i år gick av stapeln i Polen, med flertalet 
besök på intressanta platser, Prodib var 
givetvis med och på sidan 36 kan du läsa 
mer.

I detta nummer ger vi en förglimt på den 
nya tillhållarmaskinen i den absoluta 
toppklassen, Silca OMNIA, mer om denna 
maskin i nästa nummer.

På sidan 52 berättar Mattias om 
programmering av bilnycklar med 
utrustning från Advance Diagnostic, som är 
världsledande på ämnet.

Mattias är i skrivande stund i England på en 
veckokurs för att vi skall få spetskompetens 
på ämnet, så m du är intresserad av dom 
nya bilnycklarna och hur du kan jobba med 
dessa så följ Mattias fortsatta informationer 
eller ring honom på 016-168000 så berättar 
han mera.

Slutligen var det dags för vårt Öppna hus 
i oktober. Vi hade ett flertal intressanta 
leverantörer på besök och höll flera 
intressanta och givande kurser.

Öppet Hus som alltid hålls en lördag och 
Söndag i slutet av Oktober var väldigt 
välbesökt, läs mer på sidan 55-57.

På Öppet hus ber vi alltid om tips på hur vi 
kan bli bättre och vi fick många tips. Nu har 
vi en lång lista som vi jobbar utifrån.

På sidan 62-63 har Stig-Otto från Norge 
skrivit ett fint repotage.

I övrigt jobbar vi på med rätt många 
olika förbättrings projekt hos oss , det 
handlar om nya sortiment , utförsäljning 
av äldre sortiment , att lagerhållning och 
leveransgrad skall vara på topp.

Du får ha det så bra tills nästa gång vi hörs

Prodib AB
Tel: 016 - 16 80 00
Fax: 016 - 14 55 90
E-post: prodib@prodib.se
Internet: www.prodib.se
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STÅL & VERKTYG KÖPER IDEA

Jonas har varit på besök hos Stål & verktyg 
och levererat en Idea. 

Stål & Verktyg Hans, Göran & Henrik.

LÅS & SÄKERHETSCENTER
KÖPER EVO & MARKER 

Vi hoppas att Michael och Helena blir nöjda 
med sin nya maskiner.

Lås & Säkerhetscenter Michael & Helena

prodibkundköp
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FAST COPY PLUS 1/1

Den senaste kryptotekniken i en liten maskin! Läser av och 
kopiera följande typer av transponders, stand alone:
 Philips Crypto ID40-45, Crypto II ID46, Texas Crypto ID4D, 
Temic, Philips och megamos m.m.

Specialkampanj! 

Mycket förmånligt 

Din säljare ringer dig!



MATRIX & MVP PRO TI LL 
ALLMÄNNA LÅS I LIMHAMN

Allmänna Lås i  Limhamn har utökat 
maskinparken med en Matrix och en MVP. 
Lloyd och Linnea poserar stolt vid sin 
nya maskin, och Linnea är nybliven MVP-
specialist!

CONTES KÖPER NYTT!

Hos Contes Smide i Järfälla har en FASTCOPY 
PLUS och en MVP installerats. Jean-Claude 
och Estera har utbildats på de båda 
maskinerna och här ses Estera i full färd 
med att programmera in en ny nyckel i en 
bil åt sin kund. 

Allmänna Lås Linnea & Lloyd

prodibkundköp
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Nyckelmaskinen för proffsen! 
Halvautomatisk nyckelmaskin för cylinder och bilnycklar, 
utrustad med digital kalibreringsdisplay. Backar med pa-
tenterat friktionslås, lampa, frässkydd och säkerhetspärr 
på vaggan är några av fördelarna på denna maskin.

För mer info gå in på www.prodib.se

BRAVO MAXIMA
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Silca Pro Tech
Robotiserad nyckelmaskin

PRO TECH
Silcas nya maskin Pro Tech är det närmaste 
man kan komma en riktig industrimaskin 
- Anpassad för dagens nyckeltillverkare 
och låssmeder. Pro Tech fräser, graverar och 
sorterar flera olika typer av nycklar och är 
särskilt anpassad för Master Key System (MKS) 
- alltså nycklar i system, eller för låssmeder med 
stora nyckelvolymer.

Pro Tech är byggd av komponenter av högsta 
kvalitet och har ett effektivt kontrollsystem 
för att garantera att högsta kvalitet på 
nycklarna alltid uppnås. Hela processen är 
helt automatiserad och sköts av Pro Techs 
inbyggda mjukvara. Nyckelsystem-filer eller 
kodtabeller kan enkelt importeras och sköts 
av mjukvaran.

Pro Tech kan skräddarsys efter önskemål, 
dvs. utrustas med de komponenter som just 
du behöver.

2/1

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

� Keyway news #4 november 2013
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BUTIKSSTÖLDSKYDD 
Art.nr: 343000 
Förhindrar effektivt stöld på dubbelkrokar i din butik. 
Öppnas med hjälp av en magnetdosa, artikel nr 343001.

Art.nr: 343001 
Avtagare.

Du behöver bara en avtagare till alla stöldskydd.



www.prodib.se
� Keyway news #4 november 2013

- Vi har ämnena du behöver - 

- Cylinderämnen
- Tillhållarämnen

- Transponderämnen  
- Tubularämnen

m.m.



www.prodib.se
Gör din beställning via vår webshop

Tips på hur du söker 
i vår webshop! 

Webshopen innehåller oerhörda mängder artiklar, ibland har det upplevts som svårt att hitta det 
man söker. Här följer ett tips som hjälper dig att söka mer effektivt i webshopen.

Använda sökrutan:

Använd citationstecken om du vill söka efter bestämda fraser eller artiklar. Om du omsluter
den fras du vill hitta med citationstecken kommer sökningen endast att ge dig de artiklar som 
innehåller exakt denna fras som resultat. Om du låter bli att använda citationstecken kommer 
resultaten att omfatta alla sidor och artiklar som innehåller de ord du använt, oberoende av i 
vilken ordning de förekommer.

Skriv in ett ord i sökrutan i webshopen 
inom ”citationstecken” 
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Vi har det du behöver:

Ämnen 
Låsprodukter

Nyckelmaskiner
Nyckeltillbehör

Reservdelar
Låssmedsverktyg

Billåsprodukter
Ställ & inredning

Kataloger
Kläder
m.m.

STÄMJÄRN
Stämjärn i högsta kvalitet
Finns i fem olika storlekar

C.I FALL
S W E D E N  -  S I N C E  1 8 9 4

Wood Working Tools

Fler verktyg från C.I FALL hittar 
du i PRODIBS webbshop: 

www.prodib.se

Art nr: 12�.10
Stämjärn 10 mm

Art nr: 12�.12
Stämjärn 12 mm

Art nr: 12�.1�
Stämjärn 16 mm

Art nr: 12�.20
Stämjärn 20 mm

Art nr: 12�.2�
Stämjärn 25 mm

10 Keyway news #4 november 2013



12 st på en karta, säljs styckvis. Självklart med säkerhetsknäppe!

NYHET! NYA 

NYCKELBAND

Art.nr: 12-MD9120
Världens bästa farmor

Art.nr: 12-MD9120B
Världens bästa farfar

Art.nr: 12-MD9122
Världens bästa mormor

Art.nr: 12-MD9123
Världens bästa morfar

Art.nr: 12-MD9077
Svart, enfärgad

Art.nr: 12-MD9077D
Silver, enfärgad

Art.nr: 12-MD1004
Kamoflage

Art.nr: 12-MD9115
Mus

Art.nr: 12-MD9047
8 Ball

Art.nr: 12-MD9038C
Världens bästa mamma

Art.nr: 12-MD1001
Kranium

Art.nr: 12-MD9037C
Världens bästa pappa

Art.nr: 12-MD8962C
Sverige, svart

Art.nr: 12-MD9152
kamoflage, neonfärger

Art.nr: 12-MD8996
Älgskylt

Art.nr: 12-MD1003
Pirat

11Keyway news #4 november 2013



I detta nummer av Keyway News är det vår säljare
Andreas Eklånge som utsätts för frågor.

Arbetsuppgift på Prodib?
Säljare

Hur länge har du jobbat på Prodib?
Sedan 22 april 2013

Vad är det bästa med Prodib?
Ordning och reda, snabba leveranser och 
hög servicegrad.
  
Vad tycker du är mest intressant på 
jobbet just nu? 
Transponderutvecklingen.

Bor?
Bor i Malmköping 3.5 mil från Eskilstuna.

Familj?
Gift och har två barn 6 och 9 år.

Sport?
Tycker det är kul att titta på hockey och 
fotboll. Springer själv för motion.
 

TV?
Tittar inte så mycket på Tv längre. Blir det nåt 
så är det nyheter och sport.

Musik?
Lyssnar mycket på musik. Gillar progressiv 
metal, typ Dream Theater, Pain of 
Salvation, Neal Morse mm. Går så ofta jag 
kan på konserter.

Vilken film såg du senast?
Senaste film jag såg var Killing Them Softly 
med Brad Pitt.

Favoritprodukt?
Favoritprodukt är våran flexibla magnet 
från HPC. (HPC-MAG 2) Bra magnet för att 
fiska efter nyckelknippor i brevlådor eller 
bilar.

Art. HPC-MAG 2
Magnetisk spiral flexibel

Vad gör du helst på fritiden? 
Spelar i ett coverband som heter Little & 
Big, vi repar en gång i veckan och spelar 
ute med jämna mellanrum. Tittar så ofta 
jag hinner på film. Resor är också väldigt 
roligt. Föreningsliv är också något som jag 
brinner för. Driver Bl.a en gammal marknad 
i Malmköping. Min familj betyder väldigt 
mycket för mig och vi försöker att ha det 
riktigt roligt i livet och hinna uppleva så 
mycket som möjligt tillsammans!

Andreas Eklånge

Säljare Team Syd

Keyway news #4 november 201312
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Security Tech Germany

30

ABUS - Den goda Känslan av Säkerhet

Titalium

Art.Nr: 80TI/50C
ABUS Titalium hänglås

Art.Nr: 64TI/50C
ABUS Titalium hänglås

Titalium är en helt ny dimension av hänglås.Starkt, lätt, och väderskyddat. 

Speciellt legerad stålbygel med NANO-skyddad beläggning för största 
korrosionsbeständighet.

Skyddar allt från små väskor till stora portar.

Art.Nr: 54TI/50C
ABUS Titalium hänglås



Artnr: FREP01

Artnr: FREP02

FREEKEY NYCKELRING
Rostfri nyckelring med öppningsbar hävarm. Finns i två utföranden, Freekey & Freekey system. 
Freekey system är en bredare ring som levereras med 3 extra ringar. Det är en finess för de som 
har många nycklar och vill organisera nycklarna i grupper. Freekey för de som bara vill ha den 
enklare nyckelringen. Levereras i kartong om 48 st (24 st av varje modell). 

14 Keyway news #4 november 2013



UNOCODE 199
Unocode 199 Basic är en datastyrd budget 
nyckelfräsmaskin för cylinder, bil, mc och 
båtnycklar som är utrustad med optisk läsare. 
Maskinen är snabb och har en låg ljudnivå. 
Med en PC och Silca key program ansluten 
till maskinen får  får man tillgång till miljontals 
koder. Vikt 43 kg.

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

NYHET!

FREEKEY NYCKELRING

1�Keyway news #4 november 2013



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

Den unika maskinen som kan läsa av 
och kopiera följande typer av 
transponders, stand alone: 

• Philips® Crypto ID40, ID41, ID42, 
   ID44 and ID45; 
• Transponder Philips® Crypto II ID46; 
• Texas® Crypto ID4D; 
• Texas® Crypto II and III ID6F and  
   ID6A; 
• Texas® ID4C fixed code; 
• Temic®, Philips® and Megamos® 

RW4 PLUS

1� Keyway news #4 november 2013

SPECIALKAMPANJ 

MYCKET FÖRMÅNLIGT

DIN SÄLJARE RINGER DIG!



Den unika maskinen som kan läsa av 
och kopiera följande typer av 
transponders, stand alone: 

• Philips® Crypto ID40, ID41, ID42, 
   ID44 and ID45; 
• Transponder Philips® Crypto II ID46; 
• Texas® Crypto ID4D; 
• Texas® Crypto II and III ID6F and  
   ID6A; 
• Texas® ID4C fixed code; 
• Temic®, Philips® and Megamos® 

1�

Fler AGA
produkter 

hittar du på 
www.prodib.se
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AGA 155

AGA 158

AGA 150

AGA 151

AGA 155 LL

AGA 158-6

AGA 150 LL

AGA 156

AGA 160 AGA 260
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Årsservice? Nej, det behövs inte, 
min maskin går ju bra! 

1� Keyway news #4 november 2013

Tekniska spalten

Ja just det, varför ska man ge sin maskin 
en årsservice? 
-Jo, därför att med regelbunden service 
minskar risken att du blir stående med 
en maskin som behöver repareras akut. 
En service kan man ofta planera in när 
det passar som bäst, en reparation dyker 
så klart upp när man behöver maskinen 
som mest.

Hållbarhet och slitage
Först och främst gäller det att skilja på 
termerna Service och Reparation. 
Regelbunden service ger din ma-
skin förutsättningar att arbeta med 
minimalt slitage på det vis den är tänkt 
att göra. Med regelbunden service 
är maskinen alltid väl rustad för sin 
arbetsuppgift, den har den smörjning 
som krävs, och komponenter fungerar 
optimalt. Problem uppstår om man 
inte upptäcker att en komponent blir 
sliten, och i det läget kan den slitna 
komponenten orsaka extra slitage 
på kringkomponenter. Då drabbas vi 
till slut av en reparation som kan bli 
betydligt dyrare och kan ge ett längre 
driftuppehåll än vad service gör. Med 
lite hjälp av Murphys lag så kan maski-
nen så klart bli i akut behov av repara-
tion just som man som mest behöver 
maskinen, det är ju då den utsätts för 

hårdast belastning. 

Precision och driftsäkerhet
Det är viktigt att din maskin är i bra 
form, dels för att nycklarna ska bli 
korrekta, och dels för att maskinen 
ska hålla länge. Listan över vad som 
ses över av oss på Prodib när vi utför 
årsservice på din maskin är lång, och vi 
ska titta lite närmare på några av dessa 
servicepunkter och varför de är viktiga.
 
Igensatt luftfilter- dålig kylning
Det mest elementära, att filtret är 
fräscht, är viktigare än man kan tro. 
När maskinen jobbar blir den varm, 
och särskilt de komponenter på 
kretskortet som har till uppgift att 
förse vaggornas motorer med ström. 
För att dessa komponenter inte ska 
försmäkta av värmeslag när de arbetar 
så är maskinen försedd med en fläkt 
som kyler maskinens kretskort. Fläkten 
tar sin luft från maskinens baksida, och 
luften till fläkten renas först genom 
ett filter, för annars skulle snart hela 
kretskortet täckas av ett lager damm. 
Damm på kretskort är en vanlig orsak 
till överhettning i många elektroniska 
sammanhang, inte bara för nyckelfräs-
maskiner, och i värsta fall kan damm 
i elektronisk utrustning till och med 
orsaka brand. Dammet fungerar som 
ett isolerande täcke över de varma 
komponenterna, så att de inte blir 
av med överskottsvärmen. Med allt 
detta i vetskap är det inte så svårt att 
tänka sig att ett igensatt filter som inte 
släpper igenom tillräckligt med kylluft 
verkligen är dåligt för maskinens funk-
tion. Och det är också lätt att förstå att 
en elektrisk maskin, vilken som helst, 

snabbt kan bli mycket dålig om man 
kör den helt utan de filter den behöver 
för att fungera.

Vi kontrollerar fräsen
Just fräsen är nog den komponent 
som maskinernas operatörer brukar 
ha bäst koll på, särskilt när det gäller 
Unocode. Det är ofta lätt att veta när 
en fräs är i slutet av sin livslängd, för 
tecknen på detta brukar vara tydliga.
Att byta fräs är inget stort ingrepp på 
t ex en Unocode, men det kan vara 
smart att göra fräsbytet just när maski-
nen är hos oss på Prodib för årsservice 
så att maskinen blir kalibrerad med 
den nya fräsen, om ett fräsbyte ändå är 
nära förestående vill säga.
 

Kontroll av back
En frisk back är en förutsättning för 
att gott resultat och korrekt frästa 
nycklar. När en back på till exempel en 
Unocode blir sliten i greppytorna så 
förmår den inte att hålla fast nyckel-
ämnet ordentligt. Detta ger till följd att 
nyckeln vibrerar under fräsning, och 
vibrationer är en dålig faktor.
Ett direkt resultat av detta är att 
skärningen i nyckeln blir ojämn och 



Tekniska spalten

1�Keyway news #4 november 2013

precisionen sämre. Sen orsakar en vi-
brerande nyckel också betydligt större 
slitage på fräsen. 

Smörjning är viktigt
De mekaniska delarna i maskinen 
kräver god smörjning för att fungera 
bra och ge hög precision, och det är 
viktigt att tänka på att olja och fett 
efter hand drar till sig damm och par-
tiklar samt även åldras med tiden. Det 
betyder att även om maskinen inte 
skulle användas, så kommer den ändå 
att behöva omvårdnad av sin mekanik. 
Vid årsservice rengörs och återfettas 
mekaniska funktioner som till exempel 
kulskruvarna som styr vaggan. Dessa 
kulskruvar fungerar ungefär som en 
lång skruv som löper i en sorts mutter 
med inbyggt kullager. Skruvarna krä-
ver god smörning, och det är lätt att 
förstå att damm, smuts och spån verk-
ligen inte bör följa med in i muttern. 
Det är också därför som man absolut 
inte ska rengöra maskinerna med 
tryckluft, för då riskerar man att spånor 
och smuts hamnar där det normalt 
inte kan hamna på egen hand. 

Nollpunktkalibrering
Maskinens nollpunkt är den position 
maskinens vaggor utgår från, och 
varifrån maskinen beräknar hur långt 
den ska flytta vaggorna för att fräsa 
nyckeln till korrekt mått.
Maskinen kan efter långvarig använd-
ning tappa bort sin nollpunkt t ex om 
en givarinställning rubbats eller om 
vaggan kört emot nåt hinder. Noll-
punktskalibrering är då lösningen, 
eftersom maskinen alltid behöver ha 
en bestämd nollpunkt, och vi kontrol-
lerar alltid nollpunkten vid årsservicen 
av din maskin.

Slutligen ska här nämnas att årsservi-
cen innehåller mycket mer än det vi 
tagit upp här, som till exempel byte av 
drivremmar, rengörning av remhjul, 
uppmätning av motorkondensator, 
kontroll av kontaktdon och mycket 
mer. Vi är vana vid maskinerna och 
kan fort snappa upp om en maskin 

låter annorlunda eller på något sätt 
skiljer sig från hur den bör vara, vilket 
kan spara en mer kostsam reparation 
senare. 

Om Du undrar över något, ring oss på 
Prodibs serviceavdelning så berättar vi 
gärna mer! 016-16 80 00

Mattias Widén
Servicetekniker

mattias.widen@prodib.se



Kvalitetsverktyg från England

Art.nr: B0680
Roterande fil 
för hårdmetall
Längd: 80mm

1/1

Art.nr: B06150
Roterande fil 
för hårdmetall
Längd 150mm

Art.nr: B06120
Roterande fil 
för hårdmetall
Längd: 120mm
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I början av juni månad hölls 
den årliga dealer konferensen 
på Silca och Prodib var förstås 
inbjudna och där.

På konferensen visades många 

DEALER KONFERENS SILCA.
nyheter , några som kommer 
snart och ett antal som kommer 
steg för steg lite senare.
Silca  befäste sitt åtagande att 
leverera världen mest kostnads-
effektiva helhetslösningar till 

låssmeder och nyckeltillverkare.

Det var både förbättringar på 
befintliga lösningar , nya pro-
dukter på kända teman och helt 
nya saker som vi aldrig sett förr.



Art.nr: B06150
Roterande fil 
för hårdmetall
Längd 150mm
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09618
Oklassad med hölje, 1,5 m
Kvalitetskätting från BEMA, oklassad  i slitstarkt 
nylonhölje med löpögla. Levereras styckvis. 

Saturnus

Hasplås

Saturnus produkter hittar du hos Prodib AB
se hela sortimentet på www.prodib.se

3/1

Art.Nr: 2625
Längd: 65 mm
Bredd: 32 mm

Art.Nr: 2630
Längd: 80 mm
Bredd: 32 mm

Art.Nr: 2640
Längd: 105 mm

Bredd: 40 mm

Art.Nr: 2645
Längd: 120 mm

Bredd: 40 mm
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7 
Snyggt, mycket säljande
Ordning & reda
Snygg toppskylt ingår
4 st olika storlekar 
12, 24, 40 & 48 kroks

Silver 7 SEVEN 

Ställ för nyckeltillbehör

48- kroks ställ
inkl. toppskylt
(produkter ingår ej)

40- kroks ställ
inkl. toppskylt

12- kroks ställ
inkl. toppskylt

4/1
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Silca Pro Tech
Robotiserad nyckelmaskin

PRO TECH
Silcas nya maskin Pro Tech är det närmaste 
man kan komma en riktig industrimaskin 
- Anpassad för dagens nyckeltillverkare 
och låssmeder. Pro Tech fräser, graverar och 
sorterar flera olika typer av nycklar och är 
särskilt anpassad för Master Key System (MKS) 
- alltså nycklar i system, eller för låssmeder med 
stora nyckelvolymer.

Pro Tech är byggd av komponenter av högsta 
kvalitet och har ett effektivt kontrollsystem 
för att garantera att högsta kvalitet på 
nycklarna alltid uppnås. Hela processen är 
helt automatiserad och sköts av Pro Techs 
inbyggda mjukvara. Nyckelsystem-filer eller 
kodtabeller kan enkelt importeras och sköts 
av mjukvaran.

Pro Tech kan skräddarsys efter önskemål, 
dvs. utrustas med de komponenter som just 
du behöver.

2/1

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
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Artnr: HPC-HLPX10

Artnr: HPC-LPX 10

Artnr: HPC-LPX 15

Artnr: HPC-HLPX11

Artnr: HPC-LPX 11

Artnr: HPC-LPX 16

Artnr: HPC-HLPX12

Artnr: HPC-LPX 12

Artnr: HPC-EZ 3

Artnr: HPC-EZ 5

Artnr: HPC-SSX 10

Artnr: HPC-SSX 11

Artnr: HPC-STW 4

Artnr: HPC-TR 11

Artnr: HPC-STW 3

Artnr: HPC-EZ 1

Utdragare/Vridare

Dyrkar

D
yr
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Security Tech Germany

Dörrkedjor
Dörrkedja för extra trygghet i hemmet. Levereras styckvis i blisterförpackning, 6 st i hel kartong.

SK69/M SK69/N SK79/N

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

Virens Längd: 900 mm
Diameter: 42 mm
Stålring: 27 mm

Art nr. 6

Fler modeller och storlekar 
hittar du i Prodibs webbshop

www.prodib.se

Kvalitéts key-bak från USA med 
kevlarvire. Spinnerfunktion, dvs 
den följer med nyckelns riktning. 
Kraftig karbinhake. Levereras i 
styckvis i blisterpack. 

Virens Längd: 900 mm
Diameter: 42 mm
Stålring: 27 mm

Art nr. 6C
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Prodib sätter i focus

Norrländska Låssmedsföreningen 
på besök!
Helgen 30/31 Aug var det PRODIBs 
tur att välkomna Norrlänska lås-
smedsföreningen NLF till sig för ett 
evenemang.

Efter att Benny Hansson , Prodibs VD 
hade hälsat välkomna så bjöds det på 
en visning av lokaler och alla avdel-
ningar som finns och presentation vad 
man gör på vart ställe.

Besökarna blev imponerade över vil-
ken renhet, organisation och ordning 
som råder på företaget, inte undra på 
att man kan leverera en sådan kon-
stant kvalitet på både produkter och 
och tjänster som företaget är kända 
för. 

Efter rundvandringen delades be-
sökarna upp i 2 grupper för olika 
visningar och kurs.  Där bland annat 
stort focus var på den DIGGITALE LÅS-
SMEDEN där man jobbar snabbt, och 
smidigt.

Efter dagen blev besökarna skjutsade 
till hotellet för lite vila och kanske en 
dush , Prodibbarna  som ställde upp 
mangrant stannade på företaget och 
riggade om sin matsal till en lite mysig 
italiensk restaurang.

V1d 19 tiden anlände gästerna tillbaka 
för en fördrink accompanjerad av ett 
bildband på deltagarna från tidigare 
möte samt 2 filmen från Silca. 

 

 
 

Till middag bjöds det på Italienska 
läckerheter.

 

Mats Johansson, Prodibs säljchef var 
utsedd till festgeneral och genomför-
de hela arrangemanget med bravur.

 

 

Efter middagen bjöds deltagarna 
på skjuts i för dagen iordningställd VW 
lyxbuss av äldre datum vilket ledde till 
munterhet.
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

På lördagen  hade NLF sitt möte på 
förmiddagen och efter Kl 13”00 inled-
des en 5 kamp i MUNKTELL staden 
till vilken även andra leverantörer var 
inbjudna.



Prodib sätter i focus

Grenarna var Bågskytte  , Boule , 
Pistolskytte , Bangolf och slutligen en 
tipspromenad.

 

Efter 5 kampen blev det ett par 
timmars vila , och sedan började mid-
dagen med fördrink , en intressant 
filmvisning om Bolinder Munktells 
historia , visning av museet kl 19”00.

Guide för visningen var Lennart en 
Volvo veteran som började jobba på 
dåvarande Bolinder Munktell redan 
1958 och nu ingår i styrkan om 50 fri-

villiga pensionärer som sköter museet 
och alla renoveringar av museeföre-
ålen.

Middagen avhölls mitt i Museet.
 

 
 
 
 
 
 

 

Det roliga med Volvo museet är att 
man får klättra upp på traktorer och 
maskiner , så barn brukar älska att 
besöka det.

Här har vi Prodib-Johan i en grävsko-
pa, Mats  på en gammal traktor.

 

Middagen var som sagt uppdukad 
mitt i museet och det blev en glad 
tillställning . 
 

 
 

 
 
 

 

Mellan middag och kaffe förättades 
prisutdelningen av Benny Hansson 
och Mats Johansson där det blev pri-
ser till  vinnare , 2a och 3a.

Pensionerade Lennart som var vår 
museeguide gjorde ett fantomjobb 
och efter miggagen tog han sig jobbet 
med att både starta upp en tändkule-
motor och en stor ångmaskin.

Tack till Lennart, vars efternamn vi inte 
fick med oss.
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Vad innebär CLOSER TO YOU?

Ja för oss innebär det att vi vill vara närmre dig, vi vill lyssna på dig och dina syn-
punkter, vi vill hålla dig så välinformerad om oss och våra produkter så att du blir 
en del av oss, att din röst räknas och är viktig.

 
- Därför reser våra säljare i möjligaste mån till alla kunder, inte bara dom största  
   eller dom som köper mest.

- Därför ger vi ut våran tidning med bra information, som kan underlätta ditt  
   jobb.

- Därför sänder vi outröttligt ut våra utskick till alla kunder, även om det ibland  
   kan röra ett ämne som bara intresserar en del.

- Därför kör vi runt i HELA landet från Syd  till Norr med våran stora utställnings 
   buss 6 veckor varje år, så att alla kan ha möjlighet att få se grejor live.

- Därför håller vi alltid ett ÖPPET HUS i Oktober där du kan komma och prova  
   saker som du funderar på att köpa, eller bara diskutera en produkt med oss,  
   eller gå en kurs.

- Därför håller vi öppet hela sommaren så du kan få hjälp och service alla veckor  
   om året.

- Därför har vi en serviceavdelning med 4 tekniker, så det alltid skall finnas någon  
   att prata med.

- Därför har vi hyrmaskiner som du kan hyra om din gått sönder eller behöver in  
   på service, så du kan fortsätta jobba utan avbrott.
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ID68TUB60 NYCKELBRICKA RUND

Kraftig rund nyckelbricka i plast med 21 mm stålring. 
Kan skrivas på båda sidor och öppnas utan att tas av 
från nyckelringen. Levereras i burk om 60 st.

Material: Plast  Diameter: 50 mm 
Antal: 60st  Skrivyta: 15x25 mm (LxB)



Artnr. 25811-1000

Artnr. 43111-5163F
Band 90 cm i högsta kvalitet med CK 
sportkrok och säkerhetsknäppe, klam-
mer i förnicklat stål. Levereras styckvis.

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

Artnr. 43111-5493F
Band 90cm i högsta kvalitet med 30 mm 
karbinhake och säkerhetsknäppe, klammer 
i förnicklat stål. Levereras styckvis.

Nu har vi fått in ett nytt 

sortiment av ID-korthållare.

Se hela sortimentet med 

nya ID-korthållare på 

www.prodib.se
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Nytt i tidigare nummer
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Tillbehör för Keybak original.  
Möjliggör att stor nyckelknippa kan 
bäras utan att kedjan dras ut. 
Levereras styckvis i blisterpack.

Längd: 24 mm
Bredd: 74 mm

Art nr. HUS KEY

Fler modeller och storlekar
hittar du i Prodibs webbshop

www.prodib.se

Kvalitéts key-bak från USA med 
kevlarvire. Spinnerfunktion samt 
har en låsning som hindrar viren 
att åka ut vid användning av 
många nycklar. Kraftigt clipsfäste. 
Levereras i styckvis i blisterpack. 

Längd: 70 mm
Bredd: 58 mm

Art nr. S48

3/1
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Regelbunden serviceinkallelse på 
maskiner så dom håller sig fräscha 
och fina i många år  
- Det ger mycket lägre totalkostnad.

Beprövade maskiner, mest sålda i 
Skandinavien, under lång tid  
- Gör att du kan känna dig säker 
under lång tid med ditt köp.Alla specialinstrument som Silca  

använder har vi köpt in, och flera 
andra har vi fått tillverkat själva  
- Gör jobbet snabbare och effektivare.

4 Fabriksdiplomerade tekniker till 
din tjänst - Gör att du alltid kan prata 
med någon som verkligen kan  
- Betyder att det finns kompetent 
och utbildat folk här både på semes-
ter, julledighet och vid vård av barn.

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.

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

Vi har 24 hyrmaskiner som du kan 
hyra om din maskin skall på service 
- Betyder att du aldrig behöver vara 
utan maskin.

Våra maskiner används av alla 
låstillverkare  , ASSA , KABA , EVVA , 
DORMA , TRIO VING , RUKO  
- Du kan känna dig trygg.

Silca är världens största tillverkare 
för KRB med megaresurser för utvek-
ling av både mjukvara och hårdvara 
- Betyder att stor möda läggs ner på 
att göra rätt från början.

Silca maskiner har nu 2 års garanti 
- Betyder extra trygghet.

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

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

Vi har egen Coinmaskin för att prägla 
ämnen med ditt namn  
- Betyder att vi kan göra det fort och 
i mindre volymer. 

Prodib håller utbildningar och Kurser 
- Betyder att du kan utbilda och 
förkovra dig, Gratis.

Alla Silcas kataloger sänder vi ut 
GRATIS och AUTOMATISKT till ALLA 
- Betyder att du alltid har de senaste 
katalogerna med fräsch information.

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

Du får regelbundet en tidning med 
nyheter , produktfakta och tekniska 
tips, Keyway News från oss  
- Betyder att du alltid är up-to-date 
med vad som sker.

Vi har en 400 m² permanent Utställ-
ning där du kan känna och se på allt 
vi säljer - Betyder att du kan komma 
och titta och prova innan du köper 
något från oss, extra tryggt.

Uppgradering på skiva eller direkt på 
WEB, välj själv - Gör att du kan vara upp-
daterad var dag, var vecka, hela året.

Vi har 6 Servicebilar  
- Betyder att vi kan erbjuda service 
på plats hos dig om det är extremt  
bråttom.

Vi har 5 Showbussar  
- Innebär att du kan se och känna på 
nya saker på en plats nära dig.

Uppdateringar på program som 
verkligen fungerar och kommer 
regelbundet som utlovat  
- Gör att du verkligen har det senaste.

Vi håller Öppet Hus en gång om 
året - Då visar vi ”live” alla nyheter 
och andra produkter, håller kurser 
och bjuder på festligheter under 
avslappnade former.

Hjälpprogram för att finna nycklar, 
både stand alone och på WEB  
- Hjälpen är aldrig långt borta om 
man jobbar med SILCA.

Vi jagar alltid de bästa tänkbara 
varorna, aldrig minsta möjliga pris  
- Betyder att om du köper härifrån får 
du minimalt med problem och strul.

Vi har en 1000 sidig megakatalog 
P-5000 över alla våra produkter med 
tydliga faktarutor - Betyder att du i 
lung och ro kan titta och hitta rätt 
produkt för dig.

Stabil återförsäljare, Prodib har  
haft samma ägare / ledare i 30 år  
- Betyder stabilitet och ett  
långsiktigt ansvar för dig.

Flest möjliga adapters till 
nyckelmaskiner för alla 
tänkbara nycklar - Gör att 
maskiner är flexibla och 
kan användas till mycket.

Speciellt mät och elektronikrum med 
kostsamma mätmaskiner, där bara 
dom mest delikata arbetena utföres 
- Gör att vi kan mäta rätt och precist.

Du får en minitidning i sändning-
arna, Keyway Mini, så fort vi fått 
nyheter - Betyder att du vet vad 
som sker på veckobasis.

En riktig och välutrustad Serviceverk-
stad speciellt anpassad att göra jobben 
snabbt och rätt enligt TOYOTAmetoden 
- Gör att vi reparerar snabbare än andra 
och på så sätt blir det billigare.

Speciellt maskinrum där vi kan svarva, 
fräsa, svetsa, slipa och tillverka vad som 
helst - Betyder att vi har stor flexibillitet 
och inte behöver vänta på att någon  
annan skall göra saker åt oss.

VARFÖR VÄLJA SILCA   FÖRST SOM SIST?

2-års 
garanti

Online
EKC WEB

4/1
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Regelbunden serviceinkallelse på 
maskiner så dom håller sig fräscha 
och fina i många år  
- Det ger mycket lägre totalkostnad.

Beprövade maskiner, mest sålda i 
Skandinavien, under lång tid  
- Gör att du kan känna dig säker 
under lång tid med ditt köp.Alla specialinstrument som Silca  

använder har vi köpt in, och flera 
andra har vi fått tillverkat själva  
- Gör jobbet snabbare och effektivare.

4 Fabriksdiplomerade tekniker till 
din tjänst - Gör att du alltid kan prata 
med någon som verkligen kan  
- Betyder att det finns kompetent 
och utbildat folk här både på semes-
ter, julledighet och vid vård av barn.

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.

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

Vi har 24 hyrmaskiner som du kan 
hyra om din maskin skall på service 
- Betyder att du aldrig behöver vara 
utan maskin.

Våra maskiner används av alla 
låstillverkare  , ASSA , KABA , EVVA , 
DORMA , TRIO VING , RUKO  
- Du kan känna dig trygg.

Silca är världens största tillverkare 
för KRB med megaresurser för utvek-
ling av både mjukvara och hårdvara 
- Betyder att stor möda läggs ner på 
att göra rätt från början.

Silca maskiner har nu 2 års garanti 
- Betyder extra trygghet.

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

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

Vi har egen Coinmaskin för att prägla 
ämnen med ditt namn  
- Betyder att vi kan göra det fort och 
i mindre volymer. 

Prodib håller utbildningar och Kurser 
- Betyder att du kan utbilda och 
förkovra dig, Gratis.

Alla Silcas kataloger sänder vi ut 
GRATIS och AUTOMATISKT till ALLA 
- Betyder att du alltid har de senaste 
katalogerna med fräsch information.

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

Du får regelbundet en tidning med 
nyheter , produktfakta och tekniska 
tips, Keyway News från oss  
- Betyder att du alltid är up-to-date 
med vad som sker.

Vi har en 400 m² permanent Utställ-
ning där du kan känna och se på allt 
vi säljer - Betyder att du kan komma 
och titta och prova innan du köper 
något från oss, extra tryggt.

Uppgradering på skiva eller direkt på 
WEB, välj själv - Gör att du kan vara upp-
daterad var dag, var vecka, hela året.

Vi har 6 Servicebilar  
- Betyder att vi kan erbjuda service 
på plats hos dig om det är extremt  
bråttom.

Vi har 5 Showbussar  
- Innebär att du kan se och känna på 
nya saker på en plats nära dig.

Uppdateringar på program som 
verkligen fungerar och kommer 
regelbundet som utlovat  
- Gör att du verkligen har det senaste.

Vi håller Öppet Hus en gång om 
året - Då visar vi ”live” alla nyheter 
och andra produkter, håller kurser 
och bjuder på festligheter under 
avslappnade former.

Hjälpprogram för att finna nycklar, 
både stand alone och på WEB  
- Hjälpen är aldrig långt borta om 
man jobbar med SILCA.

Vi jagar alltid de bästa tänkbara 
varorna, aldrig minsta möjliga pris  
- Betyder att om du köper härifrån får 
du minimalt med problem och strul.

Vi har en 1000 sidig megakatalog 
P-5000 över alla våra produkter med 
tydliga faktarutor - Betyder att du i 
lung och ro kan titta och hitta rätt 
produkt för dig.

Stabil återförsäljare, Prodib har  
haft samma ägare / ledare i 30 år  
- Betyder stabilitet och ett  
långsiktigt ansvar för dig.

Flest möjliga adapters till 
nyckelmaskiner för alla 
tänkbara nycklar - Gör att 
maskiner är flexibla och 
kan användas till mycket.

Speciellt mät och elektronikrum med 
kostsamma mätmaskiner, där bara 
dom mest delikata arbetena utföres 
- Gör att vi kan mäta rätt och precist.

Du får en minitidning i sändning-
arna, Keyway Mini, så fort vi fått 
nyheter - Betyder att du vet vad 
som sker på veckobasis.

En riktig och välutrustad Serviceverk-
stad speciellt anpassad att göra jobben 
snabbt och rätt enligt TOYOTAmetoden 
- Gör att vi reparerar snabbare än andra 
och på så sätt blir det billigare.

Speciellt maskinrum där vi kan svarva, 
fräsa, svetsa, slipa och tillverka vad som 
helst - Betyder att vi har stor flexibillitet 
och inte behöver vänta på att någon  
annan skall göra saker åt oss.

VARFÖR VÄLJA SILCA   FÖRST SOM SIST?

2-års 
garanti

Online
EKC WEB
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Security Tech Germany

30

ABUS - Den goda Känslan av Säkerhet

Resehänglås

Art.Nr: 147TSA/30
USA resehänglås med kombination

Art.Nr: 148TSA/30
USA resehänglås med vire

Ett enkelt kombinationslås som säkerställer att ditt bagage är låst. 
Låset visar om det har öppnats med en TSA-nyckel. Om ditt bagage 
är låst med ett vanligt lås kan flygplatspersonal klippa upp det, 
såvida de behöver inspektera ditt bagage. Om ditt bagage är låst 
med ett TSA-lås, klipps inte låset upp, utan låses på nytt så 
snart inspektionen är genomförd.



7 Silver 7 SEVEN 

40- kroks ställ 
inkl. toppskylt

12- kroks ställ
inkl. toppskylt

Ordning & reda
Snygg toppskylt ingår
4 st olika storlekar 
12, 24, 40 & 48 kroks
Snyggt, mycket säljande

48- kroks ställ
inkl. toppskylt

2/1
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Security Tech Germany

Keygarage 787
Smart nyckelförvaring från Abus. Keygarage 
787 kan skruvas fast på vägg etc. och förvara 
exempelvis nycklar, kreditkort eller andra 
värdesaker. Omställningsbar kombination. 

Längd:     80 mm 
Höjd:     120 mm 
Djup:     45 mm       

ABUS - Den goda Känslan av Säkerhet
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nattningsmöjligheter mm. Saltgru-
van har precis firat 35 år på Unescos 
världsarvslista och firade även helt 
nyligen rekord i antalet besökande.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Efter besöket tog vi oss tillbaka till 
hotellet där vi fick möjligheten att vara 
med på SLR mötet och presentera oss 
och våra kommande event och att vår 
nya produktkatalog är på väg.  På kväl-
len var det middag.  
 
Lördagen var vi till Auschwitz och 
Birkenau. Ett av de allra största kon-
centrations och förintelselägren under 
andra världskriget där 1.1miljoner 
dog. Vi guidades runt på området 
där en av världens grymmaste och 
mörkaste händelser genom historien 
har ägt rum. Alla blev vi djupt berörda 
av det grymheter som vi fick höra ägt 
rum här, och fick på ett mer påtagligt 
sätt se hur allt såg ut som man bara 
har hört talas om. 

Vi åt lunch i Auschwitz innan hem-
färd hem till hotellet. På kvällen åt vi i 

Den 26 september så var det dags för 
SLR möte syd. Denna gång var det för-
lagt i Krakow, Polen. Jag tillsammans 
med Krister Vieweg fick den stora äran 
från Prodib att åka. Eftersom jag är ny 
så var det ett trevligt och bra sätt för 
mig att få lära känna leverantörer och 
kunder lite bättre. 

Vi började direkt vi kom fram med en 
stadsvandring runt staden och fick 
veta lite mera om historien om Krakow 
och det som skett framförallt runt 
andra världskriget. Det var kallt och 
det bjöds inte direkt på någon värme. 
Vi var bokade till en tradionell judisk 
restaurang där det bjöds på värmande 
soppa, öring(!) med strips och dessert. 
Livemusik av seriösa musiker som spe-
lade Balkan och judisk musik De hade 
bl.a. varit förband åt Sting! Duktiga 
men lite väl seriöst för oss svenskar. 
Kvällen fortsatte ute i den polska nat-
ten. 

Dagen efter bar resan 
av till den stora saltgruvan i staden 
Wieliczka. En mycket imponerande an-
läggning som tog oss 135 meter rakt 
ner under jord. Där fanns restauranger, 
kyrksalar, spa anläggning med över-

riddarsalen på en av Krakows absolut 
finaste restauranger vid namn Wierzy-
nek. Restaurangen har funnits sedan 
1364. Mycket trevlig kväll avslutade 
vår vistelse i Polen. Tidigt på söndag 
morgon  åkte vi hemåt efter en mycket 
lyckad resa med mycket upplevelser 
och viktiga samtal. Vi tackar SLR syd för 
att vi fick vara med även denna gång 
och att jag som ”rookie” blev så väl 
omhändertagen. Tack!

 

Andreas Eklånge
Säljare Distrikt Syd

andreas.eklange@prodib.se

Polenresa SLR Syd

Repotage



Kvalitetsverktyg från England
Fräsjigg för att fräsa ut för stolpen & kistan vid låsmontering. 
Fräsarna är gängade och du skruvar fast dem på skaftet.  
Ställbar i sidled.

Art.nr: JIG-2

Mycket lätt att använda!

Inkl. 3 st fräsar 19, 22 & 25 mm
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Silca Electronic Key 
Catalogue finns online!
Varje dag , för dig att upptäcka!

EKC ONLINE EDITION
- Tillgänglig dygnet runt

- Gratis uppdatering

- Uppdateras hela tiden

- Användarvänlig

- 8 olika menyer att söka ämnen

- Ny avancerad sökfunktion

- Ny“Print Catalogue” funktion (skriv ut dina  
  sökresultat till en egen personlig katalog)

- Möjlighet att skriva ut nyckelinformation

- Möjlighet att lägga till personlig information,   
   krokposition, pris, mm

- Online hjälp

- Och mycket mycket mer…

8 OLIKA SÖKFUNKTIONER

1 8765432

SÖK PÅ NYCKELMÅTT

ALL NYCKELINFORMATION 
FINNS TILLGÄNGLIG

SKRIV UT NYCKELBILD I SKALA 1:1

VÄLJ MELLAN 7 OLIKA SPRÅK

Online
EKC WEB

Web
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Art.nr: PRO0124
Stålringar 35mm 
5-pack.

Art.nr: PRO0001
Karbinhake med 
21 mm stålring.

Art.nr: PRO0017
Snabbkoppling i metall 
med 22 mm stålring.

	-	Se	hela	sortimentet	på	www.prodib.se

	 	 	 Heltäckande	Butikslösning	från	PRODIB	AB

Art.nr: PRO0065
Mässingshänglås 
Egret 20 mm.

Art.nr: PRO0090
Hänglåshasp 2,5”.

Art.nr: PRO0164
Graverbara hotellnyckel-
hållare i aluminium.

2/1
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Eta gravyrmaskin
Eta från italienska Cielle är en gravyrmaskin i absoluta 
proffsklassen.  Eta 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 väldigt kraftfull och enkel att använda.

Prodib AB - återförsäljare av Italienska Cielle

Back för Europacylindrar

1

Back för Ovalcylindrar/Runda cylindrar

2

Back för skyltar

3

Back för Hänglås

4

Back för nycklar

5

Back för plastskyltar/brickor

6

Gravera - vad du vill!
Nycklar, hänglås, ovalcylindrar, 
runda cylindrar, europacylindrar, 
plastbrickor, skyltar. Ja möjlighe-
terna är många som synes!

Program på svenska
Tillhörande program är naturligtvis 
på svenska programmet hanterar 
2 fasta koder, löpnummer m.m

Nyfiken på mer?
På vår hemsida, www.prodib.se, 
finns en mycket informativ film 
som visar ETA i sitt arbete med alla 
olika backar. Missa inte den!
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Security Tech Germany

Wire Cobra 10 m 10/1000
Plastad wire från Abus. Lämplig för t ex. Släpkärror, båtar och trädgårdsmöbler.

10/500
5 m

10/200
2 m

12/120
1,2 m



Klass 2 med hölje 1,05 m
Artnr: 09721
Kvalitetskätting från BEMA, klass 2 i slitstarkt 
nylonhölje. Levereras styckvis. SSF/SBSC godkänd.

�

Oklassad med hölje, 1,5 m
Artnr: 09722
Kvalitetskätting från BEMA, oklassad  i slitstarkt 
nylonhölje med löpögla. Levereras styckvis. 

Klass 2 med hölje 2,5 m med löpögla
Artnr: 09723
Kvalitetskätting från BEMA, klass 2 i slitstarkt 
nylonhölje med löpögla. Levereras styckvis. 
SSF/SBSC godkänd.

Klass 3 med hölje 2,5 m löpögla
Artnr: 09744
Kvalitetskätting från BEMA, klass 3 i slitstarkt 
nylonhölje med löpögla. Levereras styckvis. 
SSF/SBSC godkänd.

Klass 3 med hölje 1,05 m
Artnr: 16631
Kvalitetskätting från BEMA, klass 3 i slitstarkt 
nylonhölje. Levereras styckvis. SSF/SBSC godkänd.

Klass 3 med hölje 1,5 m löpögla
Artnr: 09745
Kvalitetskätting från BEMA, klass 3 i slitstarkt 
nylonhölje med löpögla. Levereras styckvis. 
SSF/SBSC godkänd.

42 Keyway news #4 november 2013



UNOCODE 199
Unocode 199 Basic är en datastyrd budget 
nyckelfräsmaskin för cylinder, bil, mc och 
båtnycklar som är utrustad med optisk läsare. 
Maskinen är snabb och har en låg ljudnivå. 
Med en PC och Silca key program ansluten 
till maskinen får  får man tillgång till miljontals 
koder. Vikt 43 kg.

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

NYHET!
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SILCA 
EVERY
DAY
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APPLIKATION
LAND
UTFORMNING
LÅS
NYCKEL



> PRÄGLING
Sveriges snabbaste och bästa prägling 
med ett brett sortimentet av former och 
profiler.

> MATERIAL
Endast bästa möjliga råmaterial är utvalt 
för renhet och soliditet.

> KVAILTET
Kontrollerad i flera steg. Varje ”batch” går 
igenom ett flertal kvalitetskontroller för 
bästa möjliga slutresultat.
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> RYGGFRÄSNING
Säkerställer att nyckeln går lätt in i cylin-
dern. Något som billiga kopior inte håller.

> PLÄTERING
Nickel pläteringen får inte ramla av, men 
det får heller inte vara för tjockt så det sliter  
på fräsen. Silca är den enda tillverkaren 
som gör nickel pläteringen in-house för att 
försäkra om maximal kvalitét.

> KATALOG 
På papper, online, i din smartphone 
eller på CD-skiva. - Silca har en kata-
log för allt. Alla ämnen är i naturlig 
storlek med utförlig information om 
material och mått.

> MASKIN 
Endast Silca erbjuder ett så sammanhäng-
ande ekosystem. Maskineri, mjukvara och 
ämnen. Inget annat företag gör allt detta 
själva och erbjuder en så bra helhetslös-
ning för alla typer av nyckelfräsning.



Art.nr: PTY 25 A-Ö
Stämpelsats i stål för märkning av 
t.ex nycklar. Storlek 2.5 mm.

Stämpelsats
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Vi säljer marknadens bästa maskiner!Vi säljer marknadens bästa maskiner!

Vi säljer marknadens bästa maskiner!



7 Silver 7 SEVEN 

40- kroks ställ 
inkl. toppskylt

12- kroks ställ
inkl. toppskylt

Ordning & reda
Snygg toppskylt ingår
4 st olika storlekar 
12, 24, 40 & 48 kroks
Snyggt, mycket säljande

48- kroks ställ
inkl. toppskylt

Fler TRI-CIRCLE lås hittar du på www prodib.se

47 

Fler TRI-CIRCLE lås hittar du på www prodib.se

Hänglås

2/1

Art.nr TC 20
Bredd 20 mm
Bygelhöjd 11 mm
Bygeltjocklek 3,2 mm

Pris netto

Art.nr TC 25
Bredd 25 mm
Bygelhöjd 12 mm
Bygeltjocklek 4,5 mm

Pris netto

Art.nr TC 32
Bredd 32 mm
Bygelhöjd 17 mm
Bygeltjocklek 5,4 mm

Pris netto

Art.nr TC 38
Bredd 38 mm
Bygelhöjd 18,5 mm
Bygeltjocklek 6 mm

Pris netto

Tri-Circle 20 mm Tri-Circle 25 mm

Tri-Circle 32 mm Tri-Circle 38 mm
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Vi säljer marknadens bästa maskiner!Vi säljer marknadens bästa maskiner!



48 Keyway news #3 maj 201148 Keyway news #3 maj 201148 Keyway news #3 maj 201148 Keyway news #1 januari 2012ABUS - Den goda känslan av säkerhet

Security Tech Germany

MC-lås 68 victory
- En säker lösning för transportbilen

MC-Lås 68 Victory Helbult
68YE / BL VOLL

Skivbromslås 
14 mm bult
X-Plus cylinder
Svart eller gul

Godkänt av SSF
Rek.Utpris
Exkl. 788 kr
Inkl.  985 kr

MC-Lås 68 Victory Halvbult
68YE / BL HALB

Skivbromslås 
14 mm bult

X-Plus cylinder
Svart eller gul

Godkänt av SSF
Rek.Utpris

Exkl. 788 kr
Inkl. 985 kr



FAST COPY PLUS
Den unika maskinen som kan läsa av 
och kopiera följande typer av 
transponders, stand alone: 

• Philips® Crypto ID40, ID41, ID42, 
   ID44 and ID45; 
• Transponder Philips® Crypto II ID46; 
• Texas® Crypto ID4D; 
• Texas® Crypto II and III ID6F and  
   ID6A; 
• Texas® ID4C fixed code; 
• Temic®, Philips® and Megamos® 

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

MYCKET FÖRMÅNLIGT

DIN SÄLJARE RINGER DIG!



Art.nr: STÄLL 96
Snyggt och praktiskt snurrställ med 
plats för 96 st krokar.
(Ämnen ingår ej.) 

Nyckelställ
3/1

Artkey

ASS 52R-329 Sun/moon

ASS 52R-335 Ny Pirat

ASS 52R-334 Racing

ASS 52R-295 Blixt

ASS 52R-332 Fairy Star

ASS 52R-331 Fairy Moon

ASS 52R-330 Fairy 

ASS 52R-319 Spelkort

ASS 52R-318 Pirat & 

ASS 52R-321 Lejon

ASS 52R-323 Svärd

ASS 52R-333 Elgitarr

ASS 52R-292 Pink Dog

ASS 52R-C01 Ekorre

ASS 52R-C02 Gris

ASS 52R-C03 Kattunge

ASS 52R-C04 Kyckling

ASS 52R-C05 Sälunge

ASS 52R-C06 Hundvalp

ASS 52R-C07 Isbjörn

ASS 52R-C08 Apa

ASS 52R-294 Ballong Ko

Fler Artkeys hittar du på www.prodib.se

ASS 52R-S2 Bart cupid

ASS 52R-S3 Homer TV

ASS 52R-S4 Maggie

ASS 52R-S6 Bart skate

ASS 52R-S7 Homer

4/1
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Art.nr: STÄLL 32
Snyggt och praktiskt ställ med 

plats för 32 st  krokar
(Ämnen ingår ej)

Nyckelställ
3/1

Artkey

ASS 52R-S9 Krusty

ASS 52R-S10 Marge

ASS 52R-S18 Liza

ASS 52R-S8 Maggie bowling

ASS 52R-S3 Homer TV

ASS 52R-S4 Maggie

ASS 52R-S6 Bart skate

ASS 52R-S7 Homer

ASS 52R-S18 Liza

ASS 52R-185 Pirat

ASS 52R-184 Flame

ASS 52R-194 Älg

ASS 52R-122 Hjärta

ASS 52R-290 Färjestad

ASS 52R-247 Syrianska

ASS 52R-163 Malmö

ASS 52RV3HI Hammarby

ASS 52R-157 Göteborg

ASS 52RV3AI AIK

ASS 52R-188 Leksand

ASS 52R-205 Djurgården

ASS 52R-195 Modo

ASS 52R-253 Mora

ASS 52R-266 Södertälje SSK

ASS 52R-289 Luleå

ASS 52R-207 Brynäs

ASS 52R-340 Timrå

Fler Artkeys hittar du på www.prodib.se

4/1
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Samarbetet med ADVANCED-
DIAGNOSTICS har fördjupats, 
och Prodib AB ser med glädje 
på de nya förutsättningarna.

Advanced Diagnostics som 
har sitt huvudkontor i England 
är vår leverantör av MVP Pro, 
verktyget för programmering av 
transpondernycklar och fjärr-
kontroller för bilar och andra 
fordon.

MVP Pro är det elektroniska 
kommunikationsinstrumentet 
som ger dig möjlighet att via 
bilens OBD-port läsa felkoder, 
radera felkoder, hämta infor-
mation om bilens stöldskydds-
system, såväl som att ta bort 
respektive lägga till nycklar och 
fjärrkontroller.

ker för en fortbildningskurs 
hos Prodib. Fördjupningen var 
både intressant och nyttig, och 
utifrån denna har vi fått uppslag 
till den visning som Advanced 
Diagnostics kommer att hålla 
på Öppet Hus hos Prodib lördag 
och söndag 2013-10-19 och 20.

För dig som är intresserad eller 
har frågor och funderingar om 
detta så rekommenderas starkt 
ett besök hos oss på Öppet 
Hus! Förutom kursen som är 
kostnadsfri kommer Advanced 
Diagnostics att hålla en fråge-
stund där Du i lugn och ro kan 
ställa frågor och få svar person-
ligen från Advanced Diagnostics 
tekniker. Undertecknad kommer 
att vara med hela tiden, både 
under kursen och frågestunden, 
för att bistå med svar och even-
tuell översättning till och från 
engelska om det behövs.

Advanced Diagnostics har 
många olika elektroniska pro-
dukter i sitt sortiment och stor 
erfarenhet på området.
Vårt senaste steg är att utse en 
tekniker (undertecknad) som 
ska specialisera sig något mer 
på MVP Pro och programme-
ring av transpondernycklar. På 
så vis får vi en kunskapsspets 
som framåt blir er huvudsakliga 
kontakt på området. Övriga tek-
niker på vår serviceavdelning är 
naturligtvis också insatta i MVP 
Pro-frågor, men nu får vi alltså 
en förbättrad möjlighet att för-
djupa våra kunskaper samtidigt 
som vi ges möjlighet att få en 
mer samlad dialog med såväl Er, 
våra kunder, som med Advan-
ced Diagnostics.

Alldeles i början av september 
fick Prodibs Serviceavdelning 
två dagar tillsammans med 
Advanced Diagnostics tekni-

Prodib flyttar fram positionerna 
för MVP Pro

Repotage

Mattias Widén
Servicetekniker

mattias.widen@prodib.se
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ID25PL BAGAGETAG 

Bagagemärkning för resväskor. Med stor och tydlig skrivyta. 
Ett litet kombinationshänglås medföljer.

Brick storlek 140 x 50 mm
Skrivyta 45 x 65 mm
Antal 2 st
Färg Sorterade

1/1

Begagnat

Maskintyp:
Topfräsmaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad och genomgången. 
Kalibrerad. Nytt filter. Ny back. 
Ny Kåpa
Pris: 75.000 ex.moms

SILCA QUATTROCODE

Maskintyp:
Cylindermaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad och genomgången. 
Kalibrerad. 

Pris: 10.000 ex.moms

SILCA BRAVO SUPER

Maskintyp:
Cylindermaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad och genomgången. 
Kalibrerad. 

Pris: 7 .000 ex.moms

SILCA REKORD PLUS

Maskintyp:
Profilavläsningsmaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad och genomgången. 
Kalibrerad.

Pris: 7.000 ex.moms

SILCA LECTOR

Maskintyp:
Toppfräsmaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad och genomgången. 
Kalibrerad. 

Pris: 12.000 ex.moms

SILCA CLUB

Se mer maskiner på www.prodib.se

Maskintyp:
Cylindermaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad och genomgången. 
Kalibrerad. 

Pris: På förfrågan.

SILCA SECIAL SUPER
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Prodib Öppet Hus 2013

Repotage

Årets öppna hus gick av sta-
peln den 19-20 oktober.

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.

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

Fyndtorget
Alltid lika populärt och välbesökt. 
Där kunde man inte bara hitta 
rabatterade produkter utan även 
vinna fina priser. Något som upp-
skattades. 
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Repotage

Nyhetstorget
I år hade vi även många nyheter 
att visa upp. Nya Unocode 399 
Plus, Speed,  Keybak och en hel del 
nyckeltillbehör för att inte glömma 
den nya tillhållarmaskinen Omnia 
från Silca. Ett välbesökt showroom 
med andra ord.

Nöjda besökare
Fullt hus, mycket folk och positiv 
kritik.  Extra roligt tyckte många 
var att man i år fick möjligheten att 
köra Sega Rally mellan kurserna. 
Något som många uppskattade 
var också att får prova på att köra 
truck hos Paul från Kevron. 

Alltid lika roligt är det när vi på 
Prodib får höra av kunderna hur väl 
skött och anordnat det är. Vi fort-
sätter vårt arbete med att förändra 
och förbättra och ser fram emot ett 
lyckat Öppet Hus nästa år igen.
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Prodib Öppet Hus 2013

Repotage
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Repotage

Cebastian Persson
Customer support/Order

cebastian.persson@prodib.se



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

Den unika maskinen som kan läsa av 
och kopiera följande typer av 
transponders, stand alone: 

• Philips® Crypto ID40, ID41, ID42, 
   ID44 and ID45; 
• Transponder Philips® Crypto II ID46; 
• Texas® Crypto ID4D; 
• Texas® Crypto II and III ID6F and  
   ID6A; 
• Texas® ID4C fixed code; 
• Temic®, Philips® and Megamos® 

RW4 PLUS
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MYCKET FÖRMÅNLIGT

DIN SÄLJARE RINGER DIG!



ID30AC50AS 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 ask om 50 st brickor i sorterade färger.

ID5AC100AS 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 ask om 100 st brickor i sorterade färger.

Brick storlek 73 x 38mm
Skrivyta 50 x 30 mm
Antal 50 st
Färg Sorterade

Brick storlek 55 x 30mm
Skrivyta 37 x 20 mm
Antal 100 st
Färg Sorterade

Marknadens bästa maskiner
För att läsa mer om vårt maskinsortiment, gå in på www.prodib.se

Den unika maskinen som kan läsa av 
och kopiera följande typer av 
transponders, stand alone: 

• Philips® Crypto ID40, ID41, ID42, 
   ID44 and ID45; 
• Transponder Philips® Crypto II ID46; 
• Texas® Crypto ID4D; 
• Texas® Crypto II and III ID6F and  
   ID6A; 
• Texas® ID4C fixed code; 
• Temic®, Philips® and Megamos® 



Kraftigt nyckelskåp i metall. Färdigborrade hål, 
skruvar medföljer samt nyckelbrickor i olika färger. 
Levereras styckvis med 2 st nycklar.

Art nr:  KB-15
Bredd: 150 mm
Höjd: 200 mm
Djup: 80 mm
Antal krokar: 15 st

Art nr:  KB-20
Bredd: 180 mm
Höjd: 250 mm
Djup: 80 mm
Antal krokar: 20 st

Art nr:  KB-40
Bredd: 180 mm
Höjd: 250 mm
Djup: 80 mm
Antal krokar: 40 st

Art nr:  KB-50
Bredd: 230 mm
Höjd: 300 mm
Djup: 90 mm
Antal krokar: 50 st

Nyckelskåp

- Marknadens bästa maskiner
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Dyrkset i snyggt läderfodral
med 32 delar.

Artnr: HPC-NDPK32 

Dyrkset i snyggt läderfodral
med 16 delar.

Artnr: HPC-NDPK 

Platt modell som lätt får plats i fickan. 
Fodral ingår. Innehåller 11 st dyrkar.

Artnr: HPC-PIP 13 
Platt modell som lätt får plats i fickan. 
Fodral ingår. Innehåller 9 st dyrkar.

Artnr: HPC-PIP 15 

Utdragset för avbrutna nycklar, stickor 
mm. Innehåller 4 st utdragare.

Artnr: HPC-ES2000 
Innehåller 4 st utdragare.  
Nålarna ligger löst i greppet.

Artnr: HPC-EZ 6
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Stueland-navnet er på Bryne i Roga-
land godt kjent. Tryggve Stueland Wist 
sin morfar startet med jernvare/kram-
bu allerede i 1933,

så man kan si at Tryggve har mer eller 
mindre vokst opp rundt jernvarer, lås 
og beslag.

Tryggve startet sitt eget firma 
T.Stueland Lås AS 29.mars 2004. og har 
etablert seg godt på Bryne.

Han startet alene i lokale med butikk, 
kontor og lager på bare 22 kvadratme-
ter og har siden 2004 både ansatt flere 
medarbeidere og fått større mengder 
arbeid.

T. Stueland Lås AS flyttet inn i nye 
større lokaler 5. april 2013.

 

Innehaver Tryggve Stueland Wist viser 
stolt frem det nye lokalet på 191 kva-
dratmeter i Nordlysveien 1 på Bryne.

Lokalene inneholder en stor butikk, 
nøkkelfilerom/verksted, spiserom, to 
kontorer og lager/varemottak.

 

På verkstedet/nøkkelfilerommet må 
Tryggve ofte være problemløser og 
lager gjerne egne løsninger på ting 
som ikke er helt standard.

Lill-Marete og Ernst Frode trives i de 
nye lokalene. Ernst Frode kjører selv-
følgelig W-Max fra Silca.

Her inne finnes også en Matrix SLX, 
Lector, RW2 og en eldre Unocode.

Tryggve legger til at han ønsker seg en 
ny Unocode 399 EVO til filerommet.. 
(to be continued..)

 

Stor, lys og trivelig butikk.

 

 
 

Lill-
Marete har ansvar for butikken og 
forklarer engasjert om produkter fra 
TrioVing GDS-veggen.

 

 
 

Ernst Frode jobber som montør 
og hjelper ellers til i butikken.
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Verksted med nøkkelfiling fra Silca.

Løsning med glassvegg og skyvedørs-
automatikk gjør det oversiktlig og 
moderne.

Tryggve forteller at det er merkbar øk-
ning i butikksalget og på prosjektsiden 
etter de flyttet inn i nye lokaler.

 Det strides om hvilke artkey fra Silca 

som er favoritt..

 

”Alle kunder er like viktige for meg” sier 
han. Og målet er ikke å bli kjempestor. 
”heller lykkelig som liten”..

 

Stig-Otto Gjerde
Salgskonsulent
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Pro Tech är den perfekta maskinen 
för dig som gör mycket system. 
Alla moment i en enda maskin!

PRO TECH

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

B Eskilstuna 7
Porto
betalt

P9

AVS:
Prodib AB
Box 34
631 02 Eskilstuna
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