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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, här kommer nästa nummer av
KEYWAY NEWs, det blir Nr 138 från
start.
Vem kunde tänka sig att det skulle bli
så många under årens lopp.
När du håller den här tidningen i
handen, ja då har det gått 40 år sedan
vi startade, vi öppnade 2a Augusti
1982, men jag fuskade redan på
sommaren med att bygga upp lager
och kontor mm.
I det här numret är det mycket nya
kundköp.
Försäljningen har gått på och vi har
sålt mycket maskiner, men vi har också
bytt in många konkurentmaskiner till
Silca, kunder som provat annat har
velat komma tillbaka till den trygga
famn Silca är, både att köpa och äga.
Vi har levererat en hel del maskiner
av den nya typen UNOCODE F-serie
och som alltid när det kommer en helt
ny serie maskiner så finns det några
buggar och några småsaker som
glömts bort, trots intensiva förtester
både i fabrik och på fältet, dessa har vi
nu systematiskt åtgärdat.
Efter 3 års uppehåll så kommer vi att
återuppta PRODIB ÖPPET HUS i år, så
planera dessa datum.
För den mobila låssmeden eller
den som behöver en portabel
nyckelmaskin så introducerar vi
FLASH MOBIL, en liten smidig maskin
som driva av batteri.

Praktiska gymnasiet har vi haft kontakt
med länge och försöker ge det stöd vi
kan, och nu när man äntligen kunnat
ta emot besökare så har vi haft flera
klasser på studiebesök.
En ny service som vi provat är
Service av maskiner på plats hos dig,
och det har fungerat bra.
Det kommer mycket nya nyckelämnen
och Silca ligger i framkant, många
presenteras i denna tidning.
Vi har också utökat sortimentet med
originalämnen för ASSA, FAS, EVVA,
ANCHOR, ABUS, BETA mm.
Sist vill jag puffa för BURR BORREN , på
sidan 53, det är en speciell borr för att
öppna cylindrar.
Gå in på vår hemsida, klicka på borren
så får du se en film på hur det går till.
Köp hem ett ex och prova, du kommer
att bli överraskad.

Tills vi ses igen, ha det så bra.
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Prodib kundköp
LÅSTJÄNST KÖPING
En ny nyckelmaskin har fått sitt för-alltidhem i Köping hos Låstjänst. Det var vår
duktige säljare Gustav som packade bilen
och tog vägen förbi och levererade och
installerade den nya maskinen till Jan.
Så nu kommer det att kunna kopieras
toppfrästa och laserskurna nycklar
i Köping, och kanske en och annan
tubularnyckel.
Grattis till ett bra val önskar vi på
Prodib!

Jan Flyngen med sin nya nyckelmaskin

TYRESÖ LÅSSERVICE STOCKHOLM
Anna på Tyresö Låsservice fick besök av serviceman Fredrik
en frisk och solig vårdag i början av maj.
Det var dags att uppdatera maskinparken med en Triax
PRO med roterande back för tillverkning av KABA experT.
Även Silca OEM Client för tillverkning av sidkoder av ASSAs
dp, Triton och Neptun var beställt och installerades.

Anna poserar med den nya medarbetaren

För Anna som är van med många bollar i luften och förespråkar
moderna och effektiva lösningar var detta ett lyft.
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Så hatten av för ett bra köp!

Prodib kundköp

FAGERSTA LÅSSERVICE
En ny tillhållarmaskin, Omnia, finns nu
hos Molly och dom övriga hos Fagersta
Låsservice.
Det var vår säljare Jan som fick äran
att leverera och installera den nya
nyckelmaskinen.

Molly klappar om den nya nyckelmaskinen

Så nu pryder den sin plats på bänken med de övriga Silca maskinerna!
Vi tackar för förtroendet och gratulerar till ett bra köp!

AVERSTA LÅSSERVICE
Och när Janne ändå var i krokarna,
levererade han en ny Silca Multicpoy
till Ellinor på Avesta Låsservice.

Ellinor har fått en ny medarbetare

Även den fick en gjuten plats på bänken bland övriga Silca nyckelmaskiner.
Så nu kommer det att kunna fräsas både Abloy och Abus granitnycklar för fullt!
Än en gång tackar vi för förtroendet, och önskar lycka till!
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Prodib kundköp

Mathias med inte bara en ny nyckelmaskin, utan hela SJU stycken

PASSERA GÖTEBORG
Hur mycket får det plats i Prodibs Service-Caddy? Ja, inte mycket mer än vad vi levererade till Richard och Mathias hos Passera i
Göteborg. Sju nyckelmaskiner i form av Unocode F400, Triax PRO, Cielle ETA, Bravo W-Max, Omnia MAX, Red Rekord AY och Delta
MC stuvades varsamt in. Utöver detta skulle också 8 färdighängda nyckeltavlor in. Så det var inte mycket luft kvar i lastutrymmet
när bilen rullade mot Göteborg.
Väl på plats i deras nya fräscha lokaler så installerade Fredrik vår serviceman program och maskinerna ställdes prydligt på plats.
Både Richard och Mathias är rutinerade gamla rävar i branschen och har jobbat med maskinerna innan så när allt väl var på plats
och uppkopplat så var det i stort sätt bara för dem att köra i gång.
Mathias ställde sig gladeligen och poserade framför maskinerna i nyckelverkstaden, som ännu är under uppbyggnad och väntar
på att de sista detaljerna kommer på plats.
Ett STORT tack för förtroendet
och lycka till med alla nya
maskiner och nyckeltavlor!
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Prodib kundköp

PASSERA JÖNKÖPING
Ännu en Passera i Sverige har fått sig en
ny Silca nyckelmaskin! Denna gång gick
turen till Jönköping.
Säljare Gustav packade bilen med en
begagnad Unocode som tjejerna Mettan
och Marie gladerligen tog emot.
Vi tackar för ett bra köp och önskar all
lycka till!

På vår hemsida, www.prodib.se
hittar du alla våra begagnade nyckelmaskiner

Mettan och Marie välkomnar den nya Unocoden

CERTEGO ESKILSTUNA
Ibland behöver vi inte åka så långt när
nya nyckelmaskiner ska installeras och
levereras, denna gång var resan från
Prodib inte många kilometrar!
Vår serviceman Jonas åkte över till
Bengt och Katri för att leverera och

Bengt och Katri med sin nya medarbetare F600

installera deras nya Unocode F600 med tillhörande program och backar.
Stort grattis till ett mycket bra köp, önskar alla vi på Prodib!
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Prodib kundköp

ROGER PERSSONS LÅSSERVICE
ULRICEHAMN
En ny tillhållarmaskin har landat i Ulricehamn
hos Roger Perssons Låsservice.
Det var vår säljare Gustav som fick äran att
leverera och installera den nya Omnia Max,
som nu pryder bänken.
Vi tackar för förtroendet och gratulerar till ett
bra köp!

Pontus blir strålande glad över sin nya medarbetare

ID4AC30

G
A
T
E
G
BAGA

Bagage märkning för resväskor. Levereras i ask om 30 st i
osorterade färger.

Storlek

140x50 mm

Skrivyta

65x40 mm

Antal

30st

Färg

Osorterade

8

Keyway news #2 juli 2022

BRA ATT VETA OM ROST
Varför kan ett stålhänglås rosta väldigt mycket och fort i aggressiv elmiljö, typ elcentraler, ställverk osv.
Fann denna förklarande bildserie i tidningen YTFORUM, där handlade det om Elbilar, men principen är precis den samma för
hänglås.
Statisk urladdning ”slår hål” på ytbehandlingen vilket kan ge ett snabbt korrosionsförlopp.

Elektrifiering

Kontakt

Statisk urladdning

+

Korrosion

=

Alla nyckeltillbehör hittar du på www.prodib.se

Flytande nyckelhållare

Art.nr: AVK404087
Art.nr: AVK404007

Art.nr: 03-H

Art.nr: AVK404086

Art.nr: AVK404089
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Art.nr: 08-SH

Art.nr: 04-A

Art.nr: 05-S

Art.nr: 06-C
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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.

Team Syd

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

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.

Vem vill du ge en gåva?
En uppskattad gåva till någon som
arbetar med nycklar och lås är dessa
välgjorda dekornycklar.
Tillhållarnyckel i antik koppar eller
gedigen mässing, eller
cylindernyckel i mässing.
Levereras styckvis utan etui,
men finns att köpa till.

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

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

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

www.prodib.se
Nycklar Maskiner Hänglås Låsprodukter

UNOCODE F900

UNOCODE F800
Samma lösning som sin
storebror F900,
men utan kameran för
identifikation av nyckel
och delning.

Låt oss få presentera Silcas Unocode
F Serien!
Denna exklusiva Unocode F900 är en allt-i-ett-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.

UNOCODE F600
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..
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Automatisk stängning
och öppning av back
och skyddshuv, 10”
touchskärm, magasin, sorteringsstation och märkstation för dubbelsidig märkning på greppet.

UNOCODE F400
Automatisk fräsning på kod/kopia.
Supersnabb kamera för avläsning av
delning vid kopiering samt kvalitetskontroll.
Automatisk stängning och öppning av
skyddshuv, 10” touchskärm..

AGA

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

T-HANDTAG

AGA272P
T-handtag med fyrkantspinne och
cylinder. Levereras styckvis med 2 st
nycklar. Silca ämne som passar till låset
är AGA5. CC mått: 38 mm

- Vi har de
ämnen
du
behöver!

Artikelnr:

0S48-803
0S48-813

clipsfäste
ögla

T-HANDTAG

AGA377
Låsbart T-handtag för fyrkantsnyckel.
Levereras styckvis.
Fyrkanstnyckel som passar till låset:
AGA 301 F8.

T-HANDTAG

AGA177E
Låsbart handtag för fyrkantsnyckel.
Levereras med regel, styckvis. Nyckel
som passar till låset: AGA 301 F8.
Fler AGA produkter
hittar du på www.prodib.se

13

Ett gott skratt kan alla behöva ibland...
Citat ur anmälningar till försäkringsbolagen från folk som varit inblandade i olyckor
- Den andra bilen kolliderade med min, utan att förvarna mig om dess avsikter.
- Den döde kom cyklande från vänster.
- Den här fotgängaren visste inte åt vilket håll han skulle springa så jag körde på honom.
- Den indirekta orsaken till olyckan var liten man i en liten bil med en stor käft.
- En fotgängare kolliderade med mig och for under min bil.
- En lyktstolpe for mot min bil och skadade den på två ställen.
- En osynlig bil uppenbarade sig från ingenstans, körde på min bil och försvann.
- För att undvika att träffa kofångaren på bilen framför, körde jag på fotgängaren.
- Hade kört bil i 40 år när jag råkade somna vid ratten.
- Han gick mot bilen, efteråt fick jag veta att han inte var riktigt klok.
- Jag föll i vägbanan, min man fortsatte med mopeden och körde i diket. Om jag fick hjälp eller reste mig själv, minns jag
inte. Men när min man kom tillbaka och fick se att jag överlevt, blev chocken så svår att han svimmade.
- Jag hörde en varningssignal och träffades plötsligt bakifrån. En dam sökte uppenbarligen köra om mig.
- Jag kastades ur bilen när den lämnade vägen. Jag blev senare funnen i ett dike av några fritt strövande kor.
- Jag kolliderade med en stillastående lastbil som kom från andra hållet.
- Jag körde på en karl, han erkände att felet var hans, för han hade blivit överkörd förut.
- Jag körde på en lyktstolpe som jag inte blivit varse om, eftersom den skymdes av några människor.
- Jag körde ut på vägen, tog en titt på min svärmor, och körde över vägrenen.
- Jag sa till polisen att jag var oskadd, men när jag tog av mig hatten upptäckte jag att jag hade en sprucken skalle.
- Jag sammanstötte med ett stationärt träd.
- Jag somnade vid ratten och vaknade upp på sjukhuset.
- Jag talade om för den andra idioten vad han gick för och fortsatte.
- Jag tutade med bilhornet men det gick inte, för det hade blivit stulet.
- Jag var säker på att den gamle mannen inte skulle hinna till andra sidan vägen när jag körde på honom.
- Killen befann sig över hela vägen. Jag var tvungen att väja ett antal gånger innan jag träffade honom.
- Olyckshändelsen orsakades av att vägen krökte.
- Telefonstolpen närmade sig. Jag försökte väja ur dess väg när den träffade fronten på min bil.
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
news
news
#1 mars
# juli 2021
2022
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Nya produkter

NYHET

Cykellås kedjelås med kombination, längd 85 cm.
7 mm tjock stark kätting försedd med nylontyg för att förhindra
skador på cykelns lackering.
Finns i två färger, svart och röd.

Art.nr: 4409RED
4410SVART

NYHET

MC-Lås Quick Mini med 11 mm stålbult, dubbel låsning av bygel i låskroppen
Bulten, huset och de bärande delarna av låsmekanismen är tillverkade av specialhärdat stål. Manuellt nyckelhålsskydd mot smuts och korrossion, en minnesklämma som
påminnelse för att förhindra oavsiktlig körning med fordonet när det fortfarande är
låst ingår.

Art.nr: 37/60HB50Q

NYHET

Bygellås för MC med 16 mm (18 mm inkl. coating) bygel i specialhärdat stål med dubbel låsning i låskroppen. Två ABUS XPlus
nycklar medföljer.

Art.nr: 58/140HB310

- Vad är din bil utan nycklar?
- INGENTING!
SILCA YOUR GLOBAL PARTNER IN LOCKSMITHING

Nya produkter

NYHET

Cykellås med larm i härdad 13 mm fyrkantig parabolbygel.
Bygeln, huset och de bärande delarna av låsmekanismen är av specialhärdat stål
SmartX™ låssystem med Bluetooth®-funktion – ett nyckellöst kvalitets-låssystem som
är lätt att använda
Larmfunktion med minst 100 dB i 15 sekunder. Därefter automatiskt ny aktivering
3D Position Detection – registrerar skakningar och minimala rörelser i alla tre dimensioner och utlöser larmet
Smart larm – låset avger bara ett varningspip vid små och korta vibrationer, t.ex. om
en fotboll studsar mot cykeln
USB-C-port och App-anslutning
Sparar lokaliseringsuppgifter för cykelns senaste parkeringsplats
ABUS Power Cell-teknik ger extra skydd mot slag och vridningsförsök
Detta lås har ingen GPS-funktion förutom Bluetooth-funktionen.
Låset och cykeln kan därför inte spåras.

Art.nr: 770A/160HB230

NYHET

Cykellås med larm i härdad 12 mm rundbygel
Bygeln, huset och de bärande delarna av låsmekanismen är av specialhärdat stål
Speciellt plastöverdrag på låskistan med modern design möjliggör optimal hantering
Högkvalitativ låscylinder som effektivt skyddar mot manipulation som t.ex. dyrkar
Larmfunktion med minst 100 dB i 15 sekunder.
Därefter automatiskt ny aktivering
3D Position Detection – registrerar skakningar och minimala rörelser i alla tre
dimensioner och utlöser larmet
Inkl. CR2-batteri, och hållare

Art.nr: 440A/170HB230

Heltäckande Butikslösningar från Prodib AB
							

NYCKELTILLBEHÖR - NYCKELSIGNAL

Art.nr:
PRO0242
Art.nr:
PRO0236

Art.nr:
PRO0237

Art.nr:
PRO0238

Art.nr:
PRO0239

Art.nr:
PRO0240

Art.nr:
PRO0241

										

17

Se hela sortimentet på www.prodib.se
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Rätt svar Keyway News NR 1-2022
Tack för alla svar till korsordet!
Ny chans får ni på sidan 44 i detta nummer.
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Tina Johansson
Order/Lagerchef
tina.johansson@prodib.se

En uppskattning från en kund som upplevde att han slitit ut vår
servicepersonal med frågor under några dagar. Fredrik och Jonas tackar
så mycket för godiset!

KOM OCH FIRA MED OSS!

PRODIB AB
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24/9

09-17

SÖNDAG

25/9

10-15

Äntligen kommer vi att köra ett Öppet Hus igen efter hela två års uppehåll!

Dessutom FIRAR VI 40ÅR!!!

Så kom du med och ta del av allt vi erbjuder under helgen!
Under helgen får du chansen att:
• Ta del av våra NYHETER!
• Delta i aktuella kurser - dessa är kostnadsfria
• Bekanta dig med Prodibs leverantörer
• Se och testa alla våra produkter i Prodibs showroom
• Dra nytta av våra utställningspriser
• Bekanta dig med Norska och Svenska kollegor
Ingen kunskap är för tung att bära!
På vårt Öppet Hus har du tillfälle att bära hem mängder av kunskap, lär dig om transponder
och Car remotes, fördjupa dig i Silca programmet, lär dig leta bland kataloger eller få hjälp
med att få din butik mer säljande.
Håll utkik på vår Hemsida och i din brevlåda, för mer information!

Keyway news # juli 2022
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NY MASKIN -FLASH MOBILEHär är nya FLASH MOBILE från Silca en batteridriven maskin som är lätt att ta med i bilen eller in
på ett bygge, ut på ett servicejobb för att göra extra nycklar.
Scenariot skulle kunna vara att du åker ut på en låsintallation, tar med lite extra nyckelämnen till
just det låset.
När du gjort installationen frågar du kunden om dom behöver extra nycklar, då kan du fräsa dom
där på stället, och få hela jobbet gjort direkt och dessutom tjänat en extra slant!
EN MÖJLIGHET DU INTE VILL MISSA!
FLASH är en liten lätt maskin (bara 8,7 kg) men definitivt ingen leksak.
Den är utrustad med dom fina 4-sidiga backarna i zintrat stål, belagd fräs, borste, ergonomiska
handtag och en matningsratt för vaggan som gör fräsningen enkel, säker och bekväm.
✓Billig

✓Ergonimisk

✓Professionell

✓Batteridriven

✓Väger lite ( 8,7 kg)

✓Lätt att transportera
✓Tar liten plats

✓Uppbackad av Silcas välkända service
✓1 års garanti
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Prodib AB
Box 34, 631 02 Eskilstuna Tel 016-16 80 00, Fax 016-14 55 90 www.prodib.se

prodib uppmärksammar
SLR Årsträff 2022
Efter ett långt uppehåll så var det dags för SLR
årsträff, denna gång i Göteborg och som vanligt var
en stor del av branschen samlade.
Riktigt kul att ses igen, vi var ca: 200 personer som
hade samlats för att ta del av helgens aktiviteter.
Vi hade stort fokus på leverantörsutställningen där vi
bland annat presenterade vår största nyhet Unocode
F-Serie. Den nya Unocoden är banbrytande då den
både märker och fräser nycklar i samma moment,
detta sparar mycket tid och arbete för operatören.
Man kan även få den med magasin för att förenkla
och snabba på arbetet ytterligare.
Efter utställningen så fick vi avnjuta en drink och en
stunds mingel. Sedan var det dags för middag och
underhållning.
Stort tack till alla som varit med och ordnat den här
helgen.
Mats Johansson
Säljchef
mats.johansson@prodib.se

Keyway news # juli 2022
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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 #2 juli 2022
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Prodib får besök
Besök från Praktiska Gymnasiet
Under våren har vi haft besök av Praktiska
Gymnasiet i Stockholm.
Tillsammans med sina båda lärare Peter och
Claes besökte två årskurser vid två tillfällen oss
på Prodib.
Dessa elever är nästa generation låssmeder och
fick här en chans att bekanta sig med Prodib
och våra produkter.
Vi visade först runt på firmans olika avdelningar
och förklarade hur arbetet på Prodib ser ut och
fungerar. Därefter övergick vi till att förevisa bilnycklar och fjärrkontroller. En teoridel
varvad med HANDS ON och både kloning med
RW4 Plus och programmering med Smart Pro
i lagom mix. En av eleverna praktiserar hos
Låspunkten i Sundbyberg, och han hanterade
Smart Pro och bilprogrammering som om han
aldrig gjort annat.
Efter en behövlig lunchpaus
visades den nya Unocode F600
samt Silcas kronjuvel Pro Tech
Plus av Prodibs servicechef
Mårten Lindberg.
De elever som praktiserar hos
låssmeder runt om i Stockholmstrakten kände igen maskiner och program, och både
F600 och Pro Tech var spännande inslag, det märktes på frågorna som ställdes till Mårten.
Vi tackar Praktiska Gymnasiet för visat intresse, och vi ses igen snart, kanske till Prodibs Öppet Hus?

Mattias Widén
Transponderexpert
mattias.widen@prodib.se

Verktyg för låsproffs
1346-0
KABA omläggningsfixtur
Omläggningsfixtur för att ta bort hylsan på Kaba expert-T cylindrar så att kärnan går att lägga om.
Används tillsammans med ett 2,5 mm
borrskaft som stoppinne.
Levereras styckvis.
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Fler verktyg från HUVAB hittar du
i PRODIBS webbshop:
www.prodib.se
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Nyckelband

i flatvävd polyester

Art.nr: 12-MD8962E, Sverige blå

Art.nr: 12-MD1004, kamoflage

Keyway news #2 juli 2022

Art.nr: 12-MD1005, kranium
guld

Art.nr: 12-MD1006, kranium
silver

Art.nr: 12-MD8900B, stjärnor

Art.nr: 12-MD8901, hjärtan

Art.nr: 12-MD8962C, Sverige
svart

Art.nr: 12-MD8962D, Sverige
gul

Art.nr: 12-MD8996, älgskylt

Art.nr: 12-MD9027, flame

Brandbox
Brandbox med 1 st nyckelkrok i röd plåt
med hammare. Hammaren sitter fast i
en 25 cm kedja.
Levereras styckvis med 2 st nycklar.

Ersättningsglas till JOMAS
Brandbox,
tjocklek 1,8 mm finns att köpa
separat. Levereras styckvis.

Art nr: BRANDBOX
Bredd: 120 mm
Höjd: 160 mm
Djup: 40 mm
Antal krokar: 1 st
Keyway news #2 juli 2022
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JOMA - The result of experience and innovation

prodib uppmärksammar
LÅT BLI MIN CYKEL
Förr räckte det med att man låste sin cykel med
ett enkelt lås, det var en markering att den här
tillhör någon.
Idag måste du låsa din cykels bägge hjul och låsa
fast den i något för att få ha cykeln och alla delar
kvar.
Kolla ABUS sortiment av 2-hjulingslås, där hittar
du lås för cykel, moped och MC.
En bra regel är att ca 10% av värdet på din cykel,
ska du lägga på ett godkänt lås.

SÄKERHET NÄR DU ÄR PÅ VÄG

Rätt ABUS lås för varje behov

oka
Dags att b
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Security Tech Germany

in!

Keyway news #1 april 2022

- ÖPPET HUS 2022 - 24 & 25 SEPTEMBER - ÖPPET HUS 2022 - 24 & 25 SEPTEMBER - ÖPPET HUS 2022 -

prodib service tipsar
Nu när värmen är här är det viktigt att ägna din nyckelmaskin en extra
tanke.
Kontrollera att fläkten går som den ska och att filtret är helt och rent så
att maskinen inte drabbas av ett plötsligt värmeslag.
Att undvika ett överhettat elektronikkort spar er kostsamma reparationer.
Eller varför inte till och med bjuda din nyckelmaskin på lite semester
och behandling i form av en årsservice hos oss.
Kontakta oss på serviceavdelningen så hjälper vi dig.
Trevlig sommar!

Mårten Lindberg
Servicechef
marten.lindberg@prodib.se

- Du vet väl att

SECOND HAND MACHINES IN TOP CONDITION

Du kan köpa din begagnade nyckelmaskin hos oss?
Samtliga maskiner vi får in är grundligt servade och genomgångna av våra
olika Serviceavdelningar i Sverige och Norge.
På vår hemsida presenteras samtliga nyckelmaskiner med bild och information och naturligtvis är samtliga maskiner tillgängliga både i Sverige och
Norge så är du intresserad, kontakta oss för mer information!
Så oavsett om du söker en elektronisk eller manuell nyckelmaskin kan du
känna dig trygg med att du får det bästa hos oss!

Välkommen att göra en bra affär!

SÄKERHET NÄR DU ÄR PÅ VÄG

Rätt ABUS lås för varje behov

Security Tech Germany

Keyway news
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2022
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ANCHOR KLSS 2 OVALCYLINDER
Ett kraftigt Klass 2 hänglås med standardbygel, tillverkat i kromad mässing, lämpligt för låsning av källare, vindskontor,
fönster och dyl. Designat för montering av ovalcylinder. Finns i olika utföranden såsom standardbygel, högbygel, självlåsande bygel och med väderskydd.
Levereras styckvis.

KLASS 2, OVAL, STD BYGEL

A:

B:

C:

802-2B25OV

Anchor Kl.2 Oval STD bygel

50 mm

8 mm

25 mm

802-2B25SLOV

Anchor Kl.2 Oval STD självlåsande

50 mm

8 mm

25 mm

802-2B25WP

Anchor Kl.2 Oval STD väderskyddad

50 mm

8 mm

25 mm

KLASS 2, OVAL, HÖG BYGEL 60 mm

A:

B:

C:

802-2B60OV

50 mm

8 mm

60 mm

Anchor Kl.2 Oval 60 mm bygel

802-2B60SLOV

Anchor Kl.2 Oval 60 mm självlåsande

50 mm

8 mm

60 mm

802-2B60WP

Anchor Kl.2 Oval 50 mm väderskyddad

50 mm

8 mm

60 mm

KLASS 2, OVAL, HÖG BYGEL 110 mm

A:

B:

C:

802-2B110OV

Anchor KL.2 Oval 110 mm bygel

50 mm

8 mm

110 mm

802-2B110SLOV

Anchor Kl.2 Oval 110 mm självlåsande

50 mm

8 mm

110 mm

802-2B110WP

Anchor Kl.2 Oval 110 mm väderskyddad

50 mm

8 mm

110 mm

ANCHOR KLSS 2 SNOWMANCYLINDER
Ett kraftigt Klass 2 hänglås med standardbygel, tillverkat i kromad mässing, lämpligt för låsning av källare, vindskontor,
fönster och dyl. Designat för montering av snowmancylinder. Finns i olika utföranden såsom standardbygel, högbygel och
självlåsande bygel.
Levereras styckvis.
KLASS 2, SNOWMAN, STD BYGEL

A:

B:

C:

802-2B25

Anchor Kl.2 Snowman STD bygel

46 mm

8 mm

25 mm

802-2B25SL

Anchor Kl.2 Snowman STD självlåsande

46 mm

8 mm

25 mm

KLASS 2, SNOWMAN, HÖG BYGEL 60 mm

A:

B:

C:

802-2B60

Anchor Kl.2 Snowman 60 mm bygel

46 mm

8 mm

60 mm

802-B60SL

Anchor Kl.2 Snowman 60 mm självlåsande

46 mm

8 mm

60 mm

KLASS 2, SNOWMAN, HÖG BYGEL 110 mm

A:

B:

C:

802-2B110

Anchor KL.2 Snowman 110 mm bygel

46 mm

8 mm

110 mm

802-2B110SL

Anchor Kl.2 Snowman 110 mm självlåsande

46 mm

8 mm

110 mm
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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 service inkallelse.
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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Silver
SEVEN

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

Artikelnr:

- Vi har de
ämnen du
behöver!

5 Krom
5B Svart

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.

t,
äljs tom
Stället s
r
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Material
Färg		
Bredd		
Tjocklek
Höjd		

Metall
Grå
260 mm
260 mm
334 mm

möt oss på SKYDD 2022

SKYDD 25-27 Oktober 2022
Välkommen att besöka vår monter A13:30 där vi
bland annat kommer att presentera vår största
nyhet Unocode F-Serie.
Den nya Unocoden är banbrytande då den både
märker och fräser nycklar i samma moment, detta
sparar mycket tid och arbete för operatören.
Kom och få en visning du med!

Prodib AB, A13:30

Kvalitets verktyg från England
Ett måste för låssmeden!
Souber tools specialborr för uppborrning av cylindrar, finns i ett flertal olika
storlekar och modeller.

Kit med 8 st fräsborrar, 3 st B0350AS (fräsborr 3 x 50 mm för cylinder), 2 st B0360AS
(fräsborr 3 x 60 mm för cylinder), 2 st B0350P (fräsborr 3 x 50 mm för stål, mässing, aluminium)
och 1 st B0360FB (fräsborr 3 x 60 mm flat) allt i ett praktiskt fodral.
Måste användas med Dremel.

Art.nr: MK-BURR
Keyway news #2 juli 2022
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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
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FUTURA PRO

Keyway news #3 maj 2011

IDEA

UNOCODE F400 UNOCODE F600 UNOCODE F800 UNOCODE F900

FUTURA PRO ONE

FUTURA PRO ENGRAVING

FUTURA EGDE

- POSTBOXÄMNEN in Box

D

Svensk

SFB 1R

DBX 1R

ZE 5

ZE 3

ZE 5R

ZE 3R

ZE 4

OBS! Bilder ej i skala 1:1

ts Box
astighe

F

EMK 5

CH 15

DM 55

CAX 1R

LS 3R

GS 4R

prodib uppmärksammar

IBF 1

HPP 1R

LF 59R

LF 58R

DM 58

FB 36

JU 12

JU 11R

RC 7R

CAB 1

NP 1R

ASS 148

ART 1R

LF 60

REN 1
REN 1R
AB 66R

REN 3R

SSO 2

BUR 28R

SEA 5

FIS 1
FIS 1R

NR 1R

FIS 3

CR 2R

SEA 4

SEA 5R
GS 13

BUR 31R

SEA 7

SEA 4R
REN5R

OMR 1R

e
d
i
u
G
gs
a
T
y
e
K
on

Kevr

Alla brickor levereras i många olika färger och förpackningsstorlekar. Välj mellan blandade färger eller enfärgat,
i ask eller ”godisburk” eller i blisterförpackning. Du hittar alla alternativ i vår webbshop, www.prodib.se

ID5 - Standard

ID30 - Big

Brick storlek

56x30mm

Brick storlek

74x38mm

Skrivyta

37x21mm

Skrivyta

50x31mm

Ring storlek

19mm

Ring storlek

25mm

ID35 - Extra Big
Brick storlek

118x54mm

Skrivyta

87x46mm

Ring storlek

25mm

ID34 - Exlusiv Hotel
Brick storlek

107x61mm

Skrivyta

91x56mm

Ring storlek

30mm

ID4 - Bagage
Brick storlek

200x52mm

Skrivyta

73x47mm

Ring storlek

ID10 - Jumbo
Brick storlek

95x56mm

Skrivyta

70x45mm

Ring storlek

25mm

ID36 - Premier Hotel
Brick storlek

93x47mm

Skrivyta

82x41mm

Ring storlek

25mm

ID33 - Pet
Brick storlek

39x27mm

Skrivyta

37x19mm

Ring storlek
Vattentålig insida

service informerar

prodib service tipsar

Hur ser man vilken kod nyckeln har?
Man går först in på kortet för den valda nyckeln.
Sedan dekodar man nyckeln eller matar in delningen manuellt i de blåa rutorna.
Därefter klickar man på knappen ”Kod Lista”.

Då öppnas ett fönster som visar vilken
kod nyckeln har.

Mårten Lindberg
Servicechef
marten.lindberg@prodib.se

KVALITET FRÅN ITALIEN
BETA TOOLs från Italien är ett
premiumbrand på verktyg av alla de
slag.
Äntrar du en bilverkstad i sydeuropa,
så är det till 99% säkerhet att dom
jobbar med BETA verktyg.
Mest känt är BETA inom motorsport,
där man har en lång tradition. Under
många år var man sponsor av Ferrari
F1 och under ett antal år hade man ett
eget F1 stall, är fångat på bild i depån
på Anderstorp raceway 1977.
I dag är BETA officiell
verktygsleverantör till Ferrari F1 samt
till många stall inom MC racing på
både nationell och internationell nivå.

Depån i Anderstorp 1977

Nu kan du köpa Betaverktygen hos
oss, dom finns både i löspack eller i
snygga konsumentförpackningar.
Du hittar alla BETA verktyg i vår
webshop under låssmedsverktyg.
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NY
ID30AC70AS

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 70 st brickor i sorterade färger.
Brick storlek

73 x 38mm

Skrivyta

50 x 30 mm

Antal

70 st

Färg

Sorterade
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Silver
SEVEN

BUTIKSTÄLL

ART NR: GBM3634

Extraktor
verktyg
HPC-EZ3

Ett litet bordsställ med 6 krokar
som passar även den minsta butiken för att exponera till exempel
nyckelbrickor. Levereras med en
tålig toppskylt i hårdplast, men
utan produkter.

Nyckelmall
Profillmall för att lätt läsa av
vilken ASSA profil din nyckel
har.
Säljs styckvis

Extraktor
verktyg
HPC-EZ1
Extraktor
verktyg
HPC-EZ5
Extraktor
set
HPC-ES2000
Extraktor
set
HPC-BKES
Extraktor
set
HPC-EZ6
Reservnålar
till HPC-EZ6
HPC-EZ7D

t,
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r
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Material
Färg		
Bredd		
Tjocklek
Höjd		

Metall
Grå
150 mm
110 mm
332 mm

Keyway
Keyway
news
news
#1#2
mars
juli 2021
2022

www.prodib.se
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BK2R
AB74

CS119R

CB87

ASS85R

CS144

MER39

CS21
EV4R

EC5

MS11R

MER13R

CS145

MTK1

RU20
MTK16

MTK3P
MTK4RPX
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SLC3T
UNI3S
TR12

ARH4

AT32

MAZ25RP31

MAZ25RP32

SIP22ERS8
RO85

MAR1

-ASS52R ULTRALITE & NYCKELBRICKA- ULTRALITE
- Lätta
- Starka
- Allergivänliga
- Finns i 10 färger
- Säljs styckvis
Art.nr: VK4103-F4320

Art.nr: ASS52RLILA
Art.nr: ASS52RROSA

Art.nr: VK4103-F5120

Art.nr: VK4103-F4120

RF-360
RF-360

60 mm hänglås helt i rostfritt, anpassade för marin- och annan
utomhusmiljö. Klass 3.
Levereras i blisterförpackning, 3 nycklar ingår.
Hitta fler BEMA lås på www.prodib.se
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Tina tipsar - Prodibs hemsida
Du vet väl att du kan hitta mängder av “BRA HA” på våran hemsida? Och du behöver INTE logga in för att se, bara att klicka på!
Ett bra ställe att hålla extra koll på är under MEDIA, på första sidan du kommer till när du går in på prodib.se (eller .no om du är i
Norge), där lägger jag upp allt nytt som t.ex. KEYWAY, SILCA NEWS, KATALOGER FÖR NYCKELÄMNEN, YOUTUBE FILMER och mycket
mer!

I mappen KATALOGER FÖR NYCKELÄMNEN finns mycket matnyttigt för dig som nyckeltillverkare! Här finns Sommarens heta
nycklar, en broschyr vi själva tagit fram med de vanligast nyckelämnena för MC, moped, cykel, husvagnar och båtar.
Eller vanliga postboxnycklar samla så du enkelt kan hitta ämnen till dina kunder, eller en uppdaterad broschyr över de vanligaste
tillhållar och möbelnycklarna, allt samlade!
Och under DIVERSE NEDLADDNING finns ännu mer, som lås för tvåhjulingar, översättningslistor mm.
Så ta en titt, alltid hittar du nått nytt, jag lovar!

P.S Det är bara när du vill se priser och göra din beställning i
vår WEBSHOP som du måste logga in, aldrig annars.
40
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Tina Johansson
Order/Lagerchef
tina.johansson@prodib.se

prodib service tipsar
MARKER 2000
Marker 2000 är en fantastisk maskin, men över tid så finns det några saker du behöver kontrollera för att behålla samma goda
kvalitet på stämplingen som när maskinen var ny.

Stämplar högt och hårt
Byt spets!			
Art.nr: D912585ZR
Den håller mycket länge, men inte för evigt. På köpet får du ner ljudnivån.

Nyckeln vibrerar
Byt till lång underläggsplatta!
Art.nr: D412166XX
Den ger ett mycket bättre stöd för huvudet på ämnet när du stämplar.
Byt grepp! 				
Art.nr: D912589ZR
Greppet ska hålla nyckeln i profilen. Ligger den bara ovanpå så håller den inte
i ordentligt
Byt fjäder i greppet! 		
Art.nr D900556ZR
Blir greppet ”svampigt” så håller inte greppet nyckeln ordentligt.

Förebyggande åtgärd
Byt filter!				
Art.nr: D912130ZR
Om filtret är igensatt så får maskinen inte den kylning den behöver.

Mårten Lindberg
Servicechef
marten.lindberg@prodib.se

Varför ska du välja Prodib som leverantör av transponder?
Prodibs utbud av transpondernyckelämnen produceras av SILCA, världens största tillverkare av eftermarknadsnyckel
ämnen.
Två toppmoderna modeller av maskiner för bilnyckel kopiering som klarar att kopiera alla typer av
bilnycklar som idag är möjligt att kopiera, ger dig den senaste teknologin som finns idag.
Prodib har lång erfarenhet av transpondernycklar och transpondermaskiner, och hos oss finns trygg
support i de fall vägledning kan behövas.
En satsning som Prodib gjort för sina kunder inom bilnyckelkopiering är att anordna landsomfattande kurser som täcker
allt från transponderns funktion till hur man kan programmera bilnycklar med
fjärrkontroller med MVP från vår andra leverantör Advanced Diagnostics i England.
Med oss får du tillgång till utrustning och kunskap om bilnyckeltillverkning från de enklaste metoderna och maskinerna, till
det mest avancerade som finns idag.

- Välkommen att göra en bra affär!
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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.

- Vi har de ämnen
du behöver!
Håltagare
HPC-HDPS4
Håltagare dubbel ”D”.
Verktyg för håltagning
vid installation av lås i
metallskåp, bänkar eller
kassalådor. Oumbärlig
för alla låssmeder!

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
Öppet hela
sommaren!
prodibab
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Tina Johansson

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

ytmått

många
träd

Tips: fota sidan och mailja in till
oss, så slipper du förstöra tidningen!
Skicka ditt svar till Prodib,
Box 34, 631 02 Eskilstuna
eller mail prodib@prodib.se

Jan
Svensson

Lös och skicka in ditt
svar och vinn
fina priser!

Företag:				Stad:
Ditt namn:

Prodib Sverige & Norge - Vi finns här för DIG!

Showbussar med demomaskiner och produktnyheter
Prodib servicebilar, alltid i närheten så att vi kan erbjuda
så att du kan se och känna på nya saker på en plats
service på plats hos dig om det är extra bråttom.
nära dig.

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

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.

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

7

Silver
SEVEN

BUTIKSTÄLL

ART NR: GBM3636

Nytt prisvärt ställ i lackad metall att ställa på disken för
att visa upp dina artkeys. Perfekt att ställa på disken i
din butik.
32 st fasta krokar. Levereras utan ämnen.
Material
Färg
Bredd
Antal
Tjocklek
Höjd

Metall
Grå
210 mm
st
300 mm
365 mm
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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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prodib uppmärksammar

Vad betyder egentligen bokstäverna/siffrorna på ett Silca ämne?
Kort kan man sammanfatta följande: NE i exemplet står för NEIMAN, 51 är själva profilen och AP och P
står för plastgrepp. Skillnaden mellan AP och P är egentligen bara formen på greppet. Om du har ett T
efter siffran på ett Silcaämne betyder det transponder, och siffran bakom T står för typen av transponder,
enkelt förklarat.
Sökningen gjordes i SILCA THE CATALOGUE som du enkelt själv kan tanka hem kostnadsfritt via www.prodib.se - Media - Silca The Catalogue

Nyckelringar
Nyckelringa

handemaljerade
aljerade
Art.nr:
ECO-B101
ECO-B102
ECO-B103
ECO-B104
ECO-B105
ECO-B106

LET´S SAVE THE WORLD
CARE OUR HOME
ECOLOGIST 4 EVER
I LOVE GREEN PLANET
NO PLASTIC BAGS
WAR TO PLASTIC

G
A
T
T
E
P
T
E
P
3

ID3

Specialdesignade brickor för husdjur. Lätt och smidig för att passa även den minsta lilla katt eller hund.
Levereras i ask om 100 st brickor i blandade färger.
Brick storlek

39 x 27 mm

Skrivyta

37 x 19 mm

Antal

100 st

Färg

Mixade
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prodib uppmärksammar - ASSA Original - SILCA ref.
ASSA original
Silca ref. Benämning
art.nr

ASSA original
Silca ref. Benämning
art.nr

700AK

ASS16

ASSA ämne 700AK

700MG

ASS88R

ASSA ämne 700MG

700AL

ASS14

ASSA ämne 700AL

700N

ASS38

ASSA ämne 700N

700AM

ASS18

ASSA ämne 700AM

700NN

ASS45

ASSA ämne 700NN

700AS

ASS80

ASSA ämne 700AS

700PA

ASS102

ASSA ämne 700PA

700BK

ASS22

ASSA ämne 700BK

700PB

ASS102R

ASSA ämne 700PB

700BL

ASS20

ASSA ämne 700BL

700PD

ASS183

ASSA ämne 700PD

700BM

ASS24

ASSA ämne 700BM

700PE

ASS183R

ASSA ämne 700PE

700DD

ASS52

ASSA ämne 700DD

700PF

ASS103

ASSA ämne 700PF

700DL

ASS28

ASSA ämne 700DL

700PG

ASS103R

ASSA ämne 700PG

700DM

ASS30

ASSA ämne 700DM

700PH

ASS104

ASSA ämne 700PH

700DS

ASS82

ASSA ämne 700DS

700PN

ASS104R

ASSA ämne 700PN

700E

ASS40

ASSA ämne 700E

700PP

ASS45R

ASSA ämne 700PP

700EK

ASS16R

ASSA ämne 700EK

700PR

ASS105

ASSA ämne 700PR

700EL

ASS14R

ASSA ämne 700EL

700PT

ASS105R

ASSA ämne 700PT

700EM

ASS18R

ASSA ämne 700EM

700RA

ASS134

ASSA ämne 700RA

700FK

ASS22R

ASSA ämne 700FK

700RB

ASS135

ASSA ämne 700RB

700FL

ASS20R

ASSA ämne 700FL

700RC

ASS136R

ASSA ämne 700RC

700FM

ASS24R

ASSA ämne 700FM

700RD

ASS136

ASSA ämne 700RD

700GG

ASS108

ASSA ämne 700GG

700RE

ASS134R

ASSA ämne 700RE

700GK

ASS26R

ASSA ämne 700GK

700RF

ASS138

ASSA ämne 700RF

700GL

ASS28R

ASSA ämne 700GL

700RG

ASS138R

ASSA ämne 700RG

700GM

ASS30R

ASSA ämne 700GM

700RH

ASS139R

ASSA ämne 700RH

700HH

ASS52R

ASSA ämne 700HH

700RK

ASS140R

ASSA ämne 700RK

700KA

ASS50

ASSA ämne 700KA

700RN

ASS141

ASSA ämne 700RN

700KB

ASS91

ASSA ämne 700KB

700RR

ASS39

ASSA ämne 700RR

700KD

ASS55

ASSA ämne 700KD

700SS

ASS39R

ASSA ämne 700SS

700KE

ASS50R

ASSA ämne 700KE

700TT

ASS51R

ASSA ämne 700TT

700KF

ASS91R

ASSA ämne 700KF

700UU

ASS94

ASSA ämne 700UU

700KG

ASS55R

ASSA ämne 700KG

700VV

ASS51

ASSA ämne 700VV

700KK

ASS109

ASSA ämne 700KK

700W

ASS8R

ASSA ämne 700W

700LA

ASS56

ASSA 700LA ej spetsfräst

700WW

ASS94R

ASSA ämne 700WW

700LAS

FINNS EJ

ASSA 700LA spetsfräst

700XX

ASS106R

ASSA ämne 700XX

700LB

ASS92

ASSA ämne 700LB

700ZZ

FINNS EJ

ASSA ämne 700ZZ

700LD

ASS87

ASSA ämne 700LD

700LE

ASS56R

ASSA ämne 700LE

700LF

ASS92R

ASSA ämne 700LF

700LG

ASS87R

ASSA ämne 700LG

700MA

ASS84

ASSA ämne 700MA

700MB

ASS93

ASSA ämne 700MB

700MD

ASS88

ASSA ämne 700MD

700ME

ASS84R

ASSA ämne 700ME

700MF

ASS93R

ASSA ämne 700MF

prodib uppmärksammar - ASSA Original - SILCA ref.
ASSA original
art.nr

Silca ref. Benämning

1300U

1

FINNS EJ

ASSA ämne 1300U BASIC

9329051B02E

2

FINNS EJ

TrioVing d12 Norge

492013202002

3

ASS6

ASSA 5-stift profil 20201

492013203002

4

ASS6R

ASSA 5-stift profil 20301

492013220002

5

ASS63

ASSA 5-stift profil 22001

492013221002

6

FINNS EJ

ASSA 5-stift profil 22101

492013224002

7

ASS137

ASSA 5-stift profil 22401

492015220002

8

ASS186

ASSA 6-stift profil 22001

492015224002

9

ASS188

ASSA 6-stift profil 22401

1

2

3

4

5

6

7

8

Anteckningar:

9

Verktyg för låsproffs
1348-0
Borrmall Industrilås
Borrmall för Assa och Abloys industricylindrar. Kan användas om det suttit annan cylinder med mindre
diameter eller om många cylindrar ska monteras på samma avstånd, t.ex. på skåpdörrar.
Levereras styckvis.

Fler verktyg från HUVAB hittar du
i PRODIBS webbshop:
www.prodib.se
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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 här i Eskilstuna, vilket ger snabb
leverans (1-2 dagar). Tillhållare, artkeys och ultraliteämnen tillverkas
i Italien och tar lite längre tid att producera.

- Vad kan jag beställa?
* ASSA 760 & 560
* ASS6 & ASS6R
* AY1
* Öppnare
Tillverkas på Prodib, minsta antal = 250 st/sort (första gången 1000 st)

* ASSA ULTRALITE

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

* FAS 309 metall
* FAS 309 med plast
* FAS 309 Ultralite
* Eget önskemål?
50
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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

prodib service tipsar
Millers beslag och Biltema säljer cylindrar där profilen är en kopia av HH/OFG men med andra höjder på stiften.
Det är allså inte samma kort som HH/OFG.
Man kan använda samma ämne, ASS52R, på kort 5221
(låstillverkare MILLERS)
För att kunna hitta det nya kortet måste Silca Key Programs PRO uppdateras, är du osäker på om du har uppdatering
av programmet eller hur man gör för att uppdatera programmet är du välkommen att kontakta din säljare eller oss på
serviceavdelningen!
Mårten Lindberg
Servicechef
marten.lindberg@prodib.se

FUTURA PRO
FUTURA PRO

Med en portabel 10” touchskärm guidar
den dig steg för steg genom jobbet.
Den har en kompakt användarvänlig
utformning som passar perfekt för små
utrymmen. Fräser och dekodar
laserskurna nycklar, borrade nycklar och
cylindernycklar. Med optisk läsare,
LED-belysning och Silcas fantastiska
design gör den jobbet.

För mer information om maskinen och priser, gå in
på www.prodib.se eller ring på 016-16 80 00
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Flytande nyckelhållare
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NYCKELTILLBEHÖR
Art.nr:
PRO0293

Klassiska nyckelhållare i kork med 24 mm stålring. Levereras styckvis.
Art.nr:
1241		
1242		
1243		
1246		
9915		
9917		
EK1254

Rund boll
Räron
Rund platt
Platt avlång
Vinkork
Champangnekork
Eka

Art.nr:
PRO0300

Art.nr:
PRO0299

52

Se hela sortimentet på
www.prodib.se

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

prodib uppmärksammar
Så här tycker man på Botkyrka lås om den nya BURR
borren för att borra upp cylindrar:
Emil på Botkyrka Lås ringer och vill beställa nya fräsborren B0350AS
Han var otroligt nöjd över borren som fräste genom
cylindern på 1 minut!
Helt klart den bästa borren dom kört med och rekommederar den varmt!
Ännu en nöjd kund, Orsa Lås Jonas Karlbom har också
testat borren ock skickade oss denna bild med texten:
Provade, funka!!!

direkt!
borr och prova, gör det
rr
Bu
en
pa
kö
å
ks
oc
Vill du
& Orsa Lås!
nöjd som Botkyrka Lås
Vi lovar att du blir lika

Ett måste för låssmeden! Souber tools specialborr för uppborrning av
cylindrar, finns i ett flertal olika storlekar och modeller.
Kit med 8 st fräsborrar, 3 st B0350AS (fräsborr 3 x 50 mm för cylinder), 2 st B0360AS
(fräsborr 3 x 60 mm för cylinder), 2 st B0350P (fräsborr 3 x 50 mm för stål, mässing,
aluminium) och 1 st B0360FB (fräsborr 3 x 60 mm flat) allt i ett praktiskt fodral.
Måste användas med Dremel.
Garanti kan ej lämnas på skärande verktyg.

Art.nr: MK-BURR
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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.

AGA

Shovel Key

AGA Shover Key
AGA0301DP
Säljs styckvis.

Fler AGA produkter
hittar du på www.prodib.se

ITALIENSK PRECISION
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.

Nyfiken på mer?

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

ARCO

®

w w w. p r o d i b . s e

DINO® RGN-K880 Halv-Automatisk Dyrkpistol - Inte som vanliga dyrkpistoler!

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

F
D

E

A

För att få köpa detta verktyg
krävs licens för dyrköppning.

C

A

Dyrka i vertikal riktning

B

2-stegs avtryckare

C

Ergonomisk form

D

Snabbare byte av dyrknålar

E

Kraftigare fäste för

B

dyrknålarna
B

F

Starkare hölje

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.

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
Keyway news #2 juli 2022
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När kunden undrar

om du kan göra det lite ”billigare”
www.prodib.no
prodibas

Nøkler Maskiner Hengelås Låsprodukter

UNOCODE F900

La oss få presentere Silcas Unocode F-serie!
Den eksklusive Unocode F900 er en alt-i-ett løsning
når det gjelder å kode og kopiere nøkler med stil.
Superraskt kamera for avlesning av delning ved kopiering samt kvalitetskontroll.
Automatisk stengning og åpning av bakk og frontkåpe, 10” touchskjerm, magasin,
sorteringsstasjon og merkestasjon med dobbeltsidig gravering på greppet.

UNOCODE F600
På Unocode F600 finner du automatisk
fresing på kode og kopi, gravering på
begge sider av greppet.
Superraskt kamera for avlesning av
delning ved kopiering samt kvalitetskontroll.
Automatisk stengning og åpning av
frontkåpe, 10” touchskjerm.

UNOCODE F800
Samme løsning om sin
storebror F900, men
uten kamera for identifikasjon av nøkkel og
delning.
Automatisk stengning
og åpning av bakk
og frontkåpe, 10”
touchskjerm, magasin, sorteringsstasjon og merkestasjon med
dobbeltsidig gravering på greppet.

UNOCODE F400
Automatisk fresing på kode og kopi.
Superraskt kamera for avlesning av
delning ved kopiering samt kvalitetskontroll.
Automatisk stengning og åpning av
frontkåpe, 10” touchskjerm.

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

Atrupat Skomaker Askim
Atrupat Skomaker, Mohammad Reza Nazmi, har åpnet
ny Skomaker butikk i Askim.
Satt opp pen reklame fra oss, plakater, flagg og klistermerker.
Første kjøp ble et stativ med Emoji anheng og noen
emner.
Vi ønsker lykke til!

Mohammad Reza Nazmi, Atrupat Skomaker

Lilleman Høyer hjälper pappa att få Norska showbussen ren och pen inför nästa veckas roadshow.
Bussen kommer att turnera runt i Norge i 3 månader.

Montér Haugesund

Bra jobbat!

En fin Silcatavla med tillhörande etiketter bakom
varje Silcanyckel pryder
nu väggen hos Montér i
Haugesund.

Åpne hele sommaren!
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NL mässan Lillehammer 2022
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Den årliga Låsesmedtreffen i Norge gick av stapeln i
slutet av Maj och Prodib AB och Prodib AS gjorde en
gemensam insats för eventet.
Från Eskilstuna utgick Benny, Mårten, Gustav och undertecknad, och resan till Lillehammer fördrevs med konversationer i bilen. Från Prodib AS kompletterades teamet
av Torodd, Kerim Börre och Philip. Vi fyra i resesällskapet
från Sverige har olika funktioner på Prodib, Benny i
egenskap av ägare och kapten på skeppet, Mårten som
Servicechef, Gustav som säljare region Mitt, och undertecknad som teknisk support på bilnyckelsidan. Det
gör att frågeställningar och problemlösningar som dök
upp under konversationerna i bilen kunde dissekeras
utifrån ibland väldigt olika synvinklar, och det bidrog till
kreativa löningar längs den långa vägen till Norge och
Lillehammer.

Det har gått två år sedan senaste NL-treffen i Lillehammer, och i år såg arrangemanget lite annorlunda ut. Dels hölls mässan i år
några månader senare på året än brukligt och det var en annorlunda upplevelse att inte se det vackra vinterlandskapet i Norge, utan
istället det lika vackra, om än annorlunda, vårlandskapet, och dels var i år själva mässhallen inhyst i sportarenan strax intill hotellet,
istället för som brukligt, i hotellets egna lokaler.
Hotellet ligger på en höjd
Sista kvarteren upp till hotellet är en osedvanligt brant uppförsbacke med högerregel för de korsande gatorna, och den backen är
en utmaning att åka uppför med en tungt lastad bil på halt underlag, som det normalt brukar vara när NL hålls på vintern. I bilen
berättades en anekdot om ett år då det var extra halt, och hur Mats blivit tvungen att ligga över motorhuven i halv snöstorm för att
ge tyngd på de drivande framhjulen medan bilen kämpade sig upp för gatan mot hotellet. Synd att det inte finns några bilder på
den händelsen!

Prodib AB möter Prodib AS
Väl framme vid hotellet möttes vi av Prodib AS i form av Torodd, Kerim Börre och Philip i den vita Prodib-bussen. Tillsammans begav
vi oss till den närbelägna mässhallen och byggde gemensamt upp Prodibs monter. När kvällen kom blev det dags för lite efterlängtad mat, och då man är rätt mör i kroppen efter dagens arbetspass, så är en dusch och sängen på hotellrummet nästa lockande
programpunkt.
Lördag morgon – Kurs i bilnyckelprogrammering
Lördagen inleddes för undertecknad med att hålla kurs i transponderprogrammering med diagnosverktyget Smart Pro. Första
halvan av kursen bestod av teori, och kursdeltagarna tog sig tappert igenom de grundläggande beståndsdelarna av bilnyckelprogrammering.
Efter en bensträckare samlades vi kring Prodibs Dodge Ram för praktiska övningar med transpondrar, fjärrkontroller och Smart Pro.
Svenskarna får gå hem
Spänningen steg något bland deltagarna när den första att prova på nyckelprogrammeringen misslyckades med att få nyckel och
59

prodibas

fjärrkontroll programmerade.
Den här bilen har vi programmerat förr, så det är inte så att det var någon fara på taket, men efter att ha fått instruktionen att
utföra programmeringen en aning snabbare, och med bildörren stängd, och programmeringen ändå misslyckades, så skruvades
stämningen upp ytterligare ett snäpp.
I detta läge bestämde vi oss för att radera alla nycklar i bilen, vilket i vissa fall är en normal del av programmeringsproceduren.
För tredje gången misslyckades programmeringen. Nu började kursdeltagarna skoja om att ”svenskarna få gå hem till Sverige”.
Stämning var munter, och allt detta bidrog faktiskt till att göra kursen mer intressant.

Programmeringen gick fint
Anledningen till våra eskapader var mycket enkel, och visade på hur lätt det är att missa något när adrenalinet gör att man blir lite
spänd, och det var personen i bilen som kom på vad vi gjort fel: Han hade inte vridit tändningen riktigt hela vägen till ” Ignition
ON”, utan stannat med nyckeln vid radioläget.
Nu så, transpondrar och fjärrkontroller programmerade in fint, och efter att de som ville fått prova på att programmera, kunde vi
snart återsamlas i kurslokalen för en summering och avslutning.

Mässan
Nästa programpunkt för dagen var utställningen i mässhallen och dit blev det språngmarsch för undertecknad och Kerim, som
tillsammans med Torodd bistått med fin assistans under utbildningsmorgonen.
Utställningen är alltid ett trevligt inslag, förutom att det är huvudanledningen till vår resa, då man får chans att träffa kunder och
kollegor, ta del av vad kunderna har för behov och åsikter kring våra produkter, och framför allt att umgås och knyta kontakter. Mellan kl 10 och kl 17 pågick utställningen, och som förväntat blev det en intressant dag.
Vi hade så klart en del nytt att visa, och intresset bland våra monterbesökare var stort. Bland nyheterna fanns den nya UNOCODE
F600 och Rekord Pro med sina nya backar som man kan vrida på utan att behöva lyfta dem.
Vidare så är Pro Tech alltid ett intressant inslag, och undertecknad koncentrerade sig på bilnyckelsidan och Optika tillsammans med
Philip som förevisade maskiner och Universal Remote Programming.

Avslutning med middag
Lördagkvällen avslutades med middag i den lokal som normalt brukar hysa själva mässan. Det var lite annorlunda att se samma
stora lokal i helt ny skepnad. Scenen var riggad med instrument för underhållning, och kvällen blev trevlig. God mat, bra serveringspersonal, och fin underhållning blev ett värdigt avslut på ett händelserikt veckoslut.
Därefter hade vi 6 timmar i bilen hem att avverka under söndagen, och det är kanske inte det roligaste med sådana här event, men
vi är ju alla vikingar, så det klarar vi. Och personligen tar jag gärna timmarna i bilen många gånger igen, om det blir tillfälle för mig
att återvända till det fina arrangemang som NL i Norge är.
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Heldekkende butikkløsninger fra Prodib
-69 ulike produkter
-Karabinhaker
-Nøkkelkjeder
-Dørspion
-Wire
-Nøkkelringer
& Vaktmesterringer
-ID-kortholdere
-Flytende nøkkelholdere
-Etuier
-Nøkkel jojo
-Nøkkelkapper & Merkeringer
-Nøkkelbrikker

prodibas
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ARTKEYS

TR4-LD
Smile
Emoji

TR4-LN

Blink Emoji

TR4-LM
TR4-LM

Skrattar Emoji

Tummen upp
Emoji

TR4-LC
TR4-LI

Crazy
Emoji

Brun lort
Emoji

TR4-LF
Kärlek
Emoji

TR4-LG
Apa
Emoji

TR4-LK
Puss
Emoji

TR4-LE
LOL
Emoji

TR4-LJ

TR4-LB

Nöjd
Emoji

Glasögon
Emoji

Busstour NORGE April
Tre av våra Svenska säljare tog sina bussar över till
Norge för att besöka våra norska kunder tillsammans
med Børre och Philip från Prodib AS.
I stort sett hela landet täcktes in av våra duktiga
säljare, från vinter och snö i norr, till sommar och sol
i söder!
Med sig i bussarna fanns nya Unocode F-serie samt
multimaskinen Futura.
Utöver det visades HPC, HUVAB, KEY-BAK; ABUS och
mycket mer.
Vi tackar alla våra kunder för en mycket trevlig vecka!
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NORGES FÖRSTA F600
LEVERERAD!
Den første solgte Unocode
F600 i Norge ble levert til
Espen Haugan i Horten.
Vi ble egentlig ikke så overasket. Espen har vært en tro
kunde på Silca nøkkelmaskiner
i mange år.
Som dere ser av bildene så har
han Silca maskiner som dekker
opp for alle typer av nøkkelproduksjon

Tre stolte karer etter en grundig gjennomgang av maskinens funksjoner

Salget av maskinen er et resultat av gjensidig tillit og et godt samarbeid over tid.
Gratulerer med et godt valg fra oss på Prodib!

F600’n er på plass sammen med andre Silca
maskiner

Espen liker å ha full kontroll på bakker og adaptere. Her fra Triax skuffen.

Opplæringen er i full gang. Espen og Thomas følger spent med
på hva Kerim har å komme med.

En liten del av nøkkelveggene som selvfølgelig er laget av rustfritt
stål og gravert med eget utstyr i butikken
Keyway news #2 juli 2022
Keyway news #1 april 2022
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AVS:
Prodib AB
Box 34
631 02 Eskilstuna

Adressetikett
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Vinnare väljer

- men det visste du väl redan...

