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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
2

Keyway news #2 juli 2019

På sidan 36-37 har vi hittat en kul bild på ASSA
fabriken från 1946. På den tiden låg den mitt ute
på landet.

Nya nycklar

Ett antal nya nycklar har vi fått, dessa finner du i
tidningen.

Här kommer Keyway nr 130
Aldrig hade jag trott att vi skulle ge ut så många
nummer när vi en gång startade tidningen, då
var det ett fritidsprojekt som gjordes när vi hade
tid och lust, men sedan rätt många år är det ett
professionellt projekt.
Vi har haft många tidningsmakares sedan
början, just nu är det Tina som gör den.

Många nya köpare

I det här numret finner du massor av nya köpare
av Silca maskiner, många har insett att skall
man ha en trygg och problemfri tillvaro på
maskinfronten, ja då är det faktiskt Silca som
gäller, det kan många många kunder vittna om.
Vi låter bilderna och kunderna tala för sig själv.

Säljkåren

I säljkåren i Sverige saknar vi sedan ett tag en
team medlem, är du den vi söker eller känner
du någon som skulle vara lämplig, sänd mig ett
mail eller brev.
Vår nya medarbetare skall helst inte bo mer än 5
mil från Eskilstuna, för det är härifrån man utgår.

Nya Emoijer

Vi har fått ett nytt sortiment av dom populära
emoijerna, ta hem och prova.

Mattias transponder och programmering
Mattias jobbar på med transponder och
programmering av bilnycklar, utbildar kunder
och håller kurser, jag vill påstå att han är
en av dom skickligaste och mest pålästa i
Skandinavien, om inte den skickligaste.
Ska du köpa utrustning, köp Silca för då är
Mattias hjälp och utbildning en del av dealen,
en del du inte vill missa om du skall lyckas
bättre än andra.
Visste du förresten att det på sociala media,
bland bilnyckelnördar diskuteras vilken
utrustning som är bäst, och svaret är entydigt
Silcas SMART PRO.

Originalämnen

Sedan snart ett år har vi kompletterat vårt Silca
sortiment av nyckelämnen med originalämnen.
Vi har nu ämnen till Assa, Anchor, Abus, Fas,
Låsbolaget, Mobella, Menova, Evva och många
fler.

Skomakarmässan

Vi ställde som vanligt ut på Skomakarmässan, bra
och kul som alltid.

Projekt Norge sid 52-55

VI har öppnat dotterbolag i Norge, Prodib AS, och
i ett bildkollage kan du följa hela uppbyggnaden
från start till mål.
När vi gör något vill vi göra det ordentligt från
början och detta projekt är inget undantag.
Det är 100% professionellt från start, samma
uppbyggnad som i Sverige och vi har inte
sparat en krona på kvalitet, lagerhållning eller
perfektion.
Det är ju så vi Prodibbare funkar!

Nya medarbetare i Norge sid 56-59

Här presenterar vi våra första 4 medarbetare, det
är 2 rätt välkända profiler i låsbranchen, Torodd
FolkØy och Kerim Saidi, sedan 2 branchnya, Philip
och Aimée, läs mer om dem.

Road show Norge sid 60-61

I samband, eller strax efter öppnandet av Prodib
AS i Norge körde vi en roadshow med 5 av våra
utställningsbussar runt om i stora delar av landet.
Hela kusten från Trondheim och neråt , runt
och upptill Oslo, andra team körde Halden till
Lillehammer och runt.
Lyckat och uppskattat var det, vi kommer igen.

Begagnade maskiner

Nytt är att alla begagnade maskiner som finns
i både Sverige och Norge nu kan köpas i bägge
länderna.
Alla maskiner är genomgångna, servade och vi
lämnar garanti på dom.
Här i tidningen ser du några, vill du ha en
dagsfärsk uppdatering så finns färska listor på vår
hemsida www.prodib
Det här var allt för denna gången, trevlig läsning.
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Prodib kundköp
OFA NYNÄSHAMN
En leverans till OFA Service/Kemtvätt/
Skrädderi genomfördes av vår utsände
Mattias Widén. Skrädderiet har nu
utökats med en rejäl nyckelavdelning.
Installation av nyckelmaskin Delta
Multicopy, nyckelläsmakinen Optika
samt transpondermaskin RW4Plus med
M-box för ID48. Butiken är väl tilltagen
och luftig och trevlig, med ett bra läge i
centrala Nynäshamn.
Vi önskar lycka till med de nya
maskinerna.

Inte bara skrädderi & kemtvätt, nu även nyckeltillverkning

GÖINGE SÄKRA LÅS
Yngve Svensson på Göinge Säkra
Lås i Hässleholm skiner i kapp med
sin nya Futura Pro Engraving, där
han står vid sin disk. Prodibs Mattias
levererade maskiner och utbildning.
Butiken som Göinge Säkra Lås huserar
i är både luftig och trevlig, och

Yngve Svensson är glad åt den nya medarbetaren
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Yngve var i full färd med att montera upp inredning och varor.
-Ja, trångt lär det knappast bli här, berättade Yngve mellan uppackning och
provkörning av maskiner.
Vi önska lycka till med den nya Futuran och de andra maskinerna från Silca!

Prodib kundköp
MOBERGS BYGGHANDEL NORA
Vår duktige Fredrik från vår serviceavdelning
for upp till Nora med en Red Rekord och fyra
nyckeltavlor fulla med nyckelämnen. Det var Axel och gänget på Mobergs Bygghandel som tog emot. Nya som de är i Silca-familjen
så var det förstås en del frågor och funderingar kring maskinen, nyckelämnena och Prodibs tjänster. När Fredrik lämnade dem efter
någon timme kunde de titulera sig som “de enda i Nora som erbjuder nyckelkopiering”.
Stort lycka till!
Önskar vi på Prodib!

LÅSTEKNIK I SKÅNE
En begagnad Unocode EVO har vår säljare Andreas
levererat till ett nystartat företag i Tollarp, Låsteknik i
Skåne. Det var Christoffer Andersson som tog emot
Andreas och maskinen när den levererades och med
sig i bilen fanns även en nyckeltavla för framtida
Silcaämnen att hänga på.

Tack för förtroendet, och lycka
till med nya medarbetaren
önskar vi på Prodib!

Christoffer med nya nyckelmaskinen

NORDSTAN SKO LÅS GÖTEBORG
Hayder på Nordstan Sko Lås AB i Göteborg besökte oss på
Prodib för utbildning och uppstart av sin nya Smart Pro.
Det finns många nyttiga saker att stoppa in i huvudet som
kan vara bra att veta om bilnyckelprogrammering, och
Prodibs transpondertekniker Mattias Widén gjorde sitt
yttersta för att så mycket som möjligt skulle avhandlas.
Som avslutning programmerade Hayder nycklar och
fjärrkontroller i en VW Caddy, och en vecka senare tog han
sig an en Peugeot Boxer.
Från Prodib önskar vi Hayder lycka till med
bilnyckelprogrammeringen i framtiden.
Hayder testar sin nya Smart Pro
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Prodib kundköp

VÄTTERSTADENS LÅS & SÄKERHET
JÖNKÖPING
Vätterstadens Lås & Säkerhet AB investerade
i en Futura PRO Engraving med backar och
program för att göra sidkoder på ASSAs dp,
Triton, Neptun samt d12. Det var vår duktige
serviceman Jonas som levererade och
installerade deras nya maskin.
Gratulerar till
ett bra köp,
och lycka till
från oss på
Prodib!

Kalle verkar mycket nöjd över nya medarbetaren

STIGEMYR & KARLSSON
ANDERSTORP
Stigemyr och Karlsson avancerar med
bilnycklar
Vår utsände Mattias Widén har levererat en
Smart Pro till Anderstorp. Linus Stigemyr
och hans kollegor har därmed en fin-fin
utrustning för att göra bilnycklar, då de
sedan tidigare har en Futura Pro som klarar
att fräsa så gott som alla bilnycklar.
Smart Pro från Advanced Diagnostics
/ SILCA kompletterar den befintliga
utrustningen RW4 Plus med M-box, samt
Smart Remote Programmer.
Linus verkar nöjd med sin nya Smart Proi

Linus är hängiven bilnyckeltekniken, och har alla möjligheter att ta denna del av
verksamheten långt.
-Det här är både kul och en spännande teknik, säger Linus.
Vår utsände höll en utbildning på plats i Stigemyr & Karlssons fina butik, och vi på
Prodib ser ett långt och intressant samarbete framför oss!
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Kvalitetskätting från BEMA, klass 3 i slitstarkt nylonhölje
med löpögla.
Levereras styckvis. SSF/SBSC godkänd.
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Silver
SEVEN

BUTIKSTÄLL

ART NR: GBM3636
Ett litet bordsställ i snurrmodell med 4-sidor. Stället har 24 krokar som passar
även den minsta butiken för att exponera till exempel nyckelbrickor.
Levereras med 4 st tåliga toppskyltar i hårdplast, men utan produkter.

Material
Färg		
Bredd		
Tjocklek
Höjd		

Metall
Grå
300 mm
300 mm
334 mm

Art.nr:
8/200 2 m

Art. nr:
12/120 1,2 m
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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.

Hittat på nätet

Ratch-It Key-Bak
Kvalitéts key-bak från USA med 90 cm kevlarlina för upp till ca 22 st nycklar. Modellen har
RATCH-IT-LOCK SYSTEM, dvs stopp var 10 cm
för maximal bekvämlighet.
Levereras styckvis i blisterpack.
Artikelnr:
0KR2-4A11 med karbinhake
0KR2-4A21 med clip

Kvalitéts key-bak från USA med 90 cm kevlarlina för upp till ca 22 st nycklar. Modellen har
RATCH-IT-LOCK SYSTEM, dvs stopp var 10 cm
för maximal bekvämlighet.
Levereras styckvis i blisterpack.
Artikelnr:
0KR2-4A11 med karbinhake
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0KR2-4A21 med clip

Prodib personal
PRODIB AB - PRODIB AS
Inför uppstarten av PRODIB AS i Spydeberg Norge
var det mycket som skulle gå igenom.
Allt från lagerhållning, priser, kunder, affärssystem,
frakter till semstrar, försäkringar, avtal och mycket,
mycket mer!
För Torodd och Kerim som är mer än väl bekanta
med de Norska kunderna och Silcas sortiment blev
det ändå en hel del att lära upp sig på, och det
fortsätter fortfarande.
För Aimée och Philip är det ännu mer att lära sig,
då dom inte är bekanta med Silcas sortiment sen
tidigare, men alla är ivriga att lära sig och vi i Sverige
är glada över att ha alla fyra duktiga medarbetare i
Norge!

Alla Artbrickor hittar du på www.prodib.se

Benny, Fredrik och Mats håller upplärning för Kerim och Torodd i konferanslokalen i Sverige

Nyckelbrickor
VK4103205
VK4103157

VK4103163

VK4103195

VK4103207

VK4103247

VK4103289

VK4103253

VK4103266

VK4103V3AI

VK41003V3HI

Från Norr till Söder
- vi finns här för DIG!
Alltid nära dig! För att du som kund ska ha tillgång till
bästa möjliga service och support. Med våra tre säljteam på sammanlagt sex 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.
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Team Norr

Mikael Bengtsson

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

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

Jan Fröjdman

Tel: 070-676 96 85
E-post: jan.frojdmanl@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 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.

Team Syd

Krister Vieweg

Tel: 070-676 96 84
E-post: krister.vieweg@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.

Andreas Eklånge

Tel: 070-676 96 98
E-post: andreas.eklange@prodib.se

Keyway news #2 juli 2019

Prodib Team, vi finns här för dig!
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Prodib kundköp

NYCKELMAN AB SAFETAEM STENUNGSUND
Vår duktige säljare Gustav Holmberg har varit och levererat och
installerat en Unocode Pro till Safeteam i Stenungsund.
Det var glada Ami som tog emot Gustav under installationen av
nyckelmaskinen med tillhörande back.
Gratulerar till ett klokt och smart köp, gör vi på Prodib!

Ami poserar med nya medarbetaren

-ARTKEYS-

Två nya ARTKEYS har vi fått
hem på lagret i HH, ASS52R,
YIN & YANG och #LOVE!

En vit,
en svart sida

LIMITED EDITION, så passa på
att beställa dina nycklar NU!
Säljs styckvis eller i påse om 10 st.

Art.nr: ASS52R-KB
12
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Art.nr: ASS52R-KC

Prodib kundköp
KARLA LÅSSERVICE
STOCKHOLM
Den sista fredagen som mars hade
att erbjuda begav sig Fredrik, vår
serviceman sig till Hamit, Camilla och
Ninni på Karla Låsservice i Stockholm för installation av
deras nya Futura Pro.
Tillsammans gick dom igenom hur deras senaste
tillskott fungerar
och de tog snabbt
åt sig det med allt
från nyckelprogram,
nyckelfräsning,
gravering och
sammanlänkning
mellan Futuran och
ASM via OEM Client.
Det märktes att de
var förväntansfulla
när Fredrik lämnade
dem och de skulle

Titalium låäsr
köper du h

T10

3

VI TILLVERKAR
TILLHÅLLARNYCKLAR

Hamit, Camilla och Ninni framför den nya medarbetaren

ägna fredagseftermiddagen åt att bekanta sig än mer med
sin nya medlem. Bland annat så skulle de skapa ett gäng egna
gravyrmallar.
Vi lyfter på hatten för ett bra köp!

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

Keyway news #2 juli 2019
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Ett gott skratt kan alla behöva ibland...
Sagt av barn - bönder och djur
Här kommer några roliga exempel. Läs och låt dig fascineras. Dessa citat är hämtade från internet.
- Bonden är en väldigt lycklig man, först och främst för att han har traktor, men också för att han slipper jobba
Håkan 7 år
- Bönder är liksom en egen ras, precis som rörmokare och föräldrar
Anders 8 år
- En bonde vid vår sommarstuga välte med traktorn över sig. Det kan vara ganska
farligt. Men till all nöd kom han ifrån det hela med livet och lemmen i behåll
Gunnar 7 år
- Kon har fyra magar, tre inuti och en på undersidan
Hans 6 år
- Det är de korna som springer omkring mest och skakar på sina juver som gör yoghurt
Allan 5 år
- Inne i grisen finns det korvar och skinkor. Och i rumpan på den sitter syltan och väntar på att bli uppäten
Lars 6 år
- Kvinnodjur är duktigare än männen. De gör mjölk och ungar. Och så kan de både värpa och ryta
Karin 6 år
- Husdjur är djur som kryper inne i väggarna
Anna 7 år
- Honan heter gris och hanen heter svin. Ungarna heter kelgrisar
Sofie 5 år
- Mamman heter höna, pappan hane, ungarna killingar och barnbarnen heter ägg
Stefan 6 år
- Hönor som får gå var de vill lägger finare ägg eftersom de slipper ha hönsnät runt huvudet
Hans 6 år
- En typisk gris ser rosa ut och har två hål i nosen
Pauline 6 år
- En del kor är svarta. De är invandrare
Karin 5 år
- Juristen hänger under kon och har flera öppningar som det kommer läskedryck ur
Doris 5 år
14
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Prodib kundköp

CERTEGO UPPSALA
Systemverkstaden på Certego i Uppsala bytte
ut sin Unocode EVO mot nya Unocode PRO.
Det var vår serviceman Jonas som levererade
maskinen och den hade den inte stått på
bänken i mer än någon minut innan den skar
sin första nyckel!
Stort grattis,
och lycka till
önskar vi på
Prodib!

Så här glad blir man när man får en ny medarbetare!

BYGGBESLAG HALMSTAD LÅSSERVICE
När det var dags för byte av nyckelmaskin, fick
Byggbeslags gamla trotjänare Unocode 399 ge
plats för en ny Unocode Pro. Det var vår duktige
säljare för mitt distriktet, Gustav, som levererade och
installerade den nya maskinen med tillhörande back.
Vi på Prodib gratulerar till ett bra köp!

Jesper tog emot den nya nyckelmaskinen

Keyway news #2 juli 2019
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Nya produkter

NYHET
Ännu fler EMOJI nyckelbrickor finns nu i
vårt lager!
Hela 14 st till har vi tagit hem, allt från
döskalle till eld och sovandes emoji.
Art.nr:
E-B126, Emoji gloria
E-B127, Emoji ursinnig
E-B128, Hjärta med pil
E-B129, Rosa hjärta
E-B130, Döskalle
E-B131, Emoji gråtande
E-B132, Tacksam
E-B133, Handklapp
E-B134, Emoji sover
E-B135, Emoji glädjeskratt
E-B136, Emoji superglad
E-B137, Devil
E-B138, Eld
E-B139, Styrka

NYHET FRÅN ABUS

40 mm mässinghänglås från ABUS med 40 mm
eller 63 mm hög bygel och likalåsning, låsning 6403.
Levereras styckvis eller i förpackning om 6 st lås.
2 st nycklar per lås ingår.
Art.nr: 6540HB40KA6403 - 40 bygel
6540HB63KA6403 - 63 bygel

ing!

n
Samma lås

NYHET FRÅN ABUS

Ett billigare blisterförpackat hänglås 30, 40 och 50 mm från Abus - Citadel.
Levereras styckvis eller i hel låda om 6 st lås (50 mm) eller 12 st lås
(30 & 40 mm), 2 st nycklar per lås ingår.
Art.nr: CF30C - 30 mm
CF40C - 40 mm
CF50C - 50 mm

16
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Prodib kundköp

HELLGRENS LÅS STOCKHOLM
Fredrik på service tog sig en tur till Emma och
Johan på Hellgrens Lås i Stockholm. De har ganska
nyligen startat upp sin verksamhet, och det i helt
nya lokaler.
Nu var det äntligen dags för dem att få sin första
Silca-maskin installerad. Valet föll på en Triax med
roterande back. Vilket är ett utmärkt val då de
har fått ansvar
för ett KABA
experT-system
med ca 7 000
nycklar.
Efter
installation
Emma och Johan med sin nya medarbertare
av Silca Key
Programs och
mycket nöjda låssmeder att sätta igång med att fräsa de första av flera
Triax och lite
tusentals nycklar.
provkörning
av detta så
Gratulerar till ett klokt och smart köp, gör vi på Prodib!
lämnade
Fredrik två
På sidan 42 kan du läsa mer om Hellgrens Lås.

HELLGRENS LÅS STOCKHOLM
Knappa tre månader och över 2 000
körda nycklar efter att de fått sin Triax
Pro installerad så var det dags för Emma
och Johan på Hellgrens Lås att utöka sin
Silca-familj. Denna gång med en Unocode
PRO. Även denna gång var det serviceman
Fredrik som var på plats hos dem med den
nya maskinen. Emma påpekade hur nöjd
hon är med att det är så lättarbetat med
Silca-maskiner och Silca Key Programs samt
hur smidigt det är att använda det ihop

Emma har fått ytterligare en Silca kompis

med ASSA Security Master och KeyDesign.
Så när maskinen var på plats och funkade ihop med alla program så var det bara
för mig att och lämna plats åt Emma för att köra deras senaste systemnycklar på
Unocoden.
Det är inte ofta samma kund är med TVÅ GÅNGER I SAMMA TIDNING när det gäller
maskinköp, så ett STORT tack för att ni väljer Silca och Prodib!
Keyway news #2 juli 2019 17
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Key-Bak

Nycklar Maskiner Hänglås Låsprodukter

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

FUTURA PRO

Artikelnr:

5 Krom
5B Svart

Datastyrd maskin som styrs med det
inbyggda programmet vilket hanteras
på den smidiga 10" touchskärmen.
Liten och smidig maskin som fräser
och dekodar laserskurna
bilnycklar på kod, borrade nycklar
på kod och sågtandade cylindernycklar
på kod och kopia.

- De
ämnen
du
behöver
hittar du
hos oss!

Keyway news #2 juli 2019

19

Prodib reportage
BESÖK HOS PRODIB
En eftermiddag i Maj fick Prodib besök av Jonas
och Frida från Lås & Säkerhet i Bollnäs AB. De hade
ärende i Eskilstuna och vi tyckte det var ett bra
tillfälle att visa upp Prodib och ha en gemytlig träff
över en bit Pizza.

Först en historisk rundtur
Prodibs transponderavdelning hämtade upp Jonas
och Frida i sin VW-buss för att ge en kort sightseeing
i vår forna industristad. Eskilstuna har en fin
tradition av industriell tillverkning med bl a fokus på
metallarbete med precission, som sträcker sig ända
tillbaka till 1700-talet. Staden är mycket äldre än
så, men under 1700-talet lockade man hit skickliga
hantverkare från tyska Hansan, och lite senare
skapade man “Fristaden”, en stad i staden, dit man
lockade arbetare och hantverkare inom metall och
smide med hjälp av anvisad mark, samt förmånliga
lån och rådgivning.

Det var bättre förr, säger Jonas

Frukten av denna planering skördar vi idag i form
av ett rikt industriliv, där företag som Gense, CE
Johansson, Bolinder-Munktell (sedemera Volvo BM)
Assa, Kaba och många fler har, eller har haft, sitt
säte i Eskilstuna. Ska vi nämna just vår branch lite

Jonas hittar Coinverktyget med deras firma-logo till 700-ämnen. Bak-o-fram
- ja, så att det blir rättvänt efter präglingen

mer ingående historiskt och fram till nu, så kan man
lyfta fram FAS, Låsbolaget, Anchor, Mobella, Ztift,
Kulturbeslag och Exma.
Och Prodib så klart!
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Redo för en sightseeing i Eskilstuna

Jonas och Frida hämtas upp framför ASSAs entré

Visning av Prodib
Frida och Jonas skjutsades sedan till Prodib, där vi företog oss en
rundvandring genom företagets avdelningar, och en sväng upp till
utställningen. Det finns mycket att titta på, och våra gäster verkade
tycka att det var en intressant rundvandring. Därefter åt vi en enkel
men trevlig måltid och pratade om det ena och andra. Frida är
bilnyckelexperten hos Lås & Säkerhet, och vi har haft kontakt tidigare
redan, bl a vid leverans av Transpondermaskinen RW4 Plus med M-box,
samt Smart Remote Programmer, som programmerar bilfjärrkontroller.
Vår transpondertekniker, och för dagen även chaufför, delade
gladeligen med sig av sina kunskaper när frågor kring bilnycklar och
bilnyckeltillverkning dök upp.
Slutligen tar vårt besök slut, Frida och Jonas tar åter plats i den gamla
VW-bussen, och vi kör dem till sitt hotell.
Tack för att ni ville hälsa på, och
välkomna åter, önskar vi på Prodib!

Mattias Widén
Transponderexpert
mattias.widen@prodib.se

Prodib kundköp
SAFPARTNER
OSBY
Safepartner i
Örkelljunga rustar
med Triax PRO med
roterande back för att kunna göra
dormakaba experT och expert pluS
samt Silca OEM Client för att kunna
göra dp, Triton och Neptun.
Därtill beställde de backar för att
göra sidkoden på d12, så begränsas
lagerhållningen av d12-ämnen till
ett minimum.

Jocke, Jenny och Jesper framför kameran och Jonas bakom så det var fyra “J” var på plats!

Jonas på serviceavdelningen levererade och installerade nyckelmaskinen och backarna
till ett gäng glada medarbetare.
Grattis till ett bra köp och lycka till önskar vi på Prodib!

SÄKERHETSCENTER AB
ÖREBRO
Fredrik vår serviceman tog sig
till Örebro och träffade Reine på
Örebro Säkerhetscenter. De hade
beställt en Unocode PRO och Silca
OEM Client för att effektivisera sin
nyckeltillverkning. Efter en stunds
installation av maskin och program
och ommöblering av äldre maskiner
så satte dom igång med att

Reine står nöjd vid sin nyorganiserade line av nyckelmaskiner

testköra lite olika sorters nyckelsystem. Allt löpte på bra och dom fick bekräftat att alla
nyckelprogram och maskiner var väl synkroniserade och uppställda för att uppnå just
den effektiviseringen de önskade.
Lycka till önskar alla vi på Prodib!
Keyway news #2 juli 2019
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Prodib kundköp

AXET LÅS & LARM ÖREBRO
Vår serviceman Mårten packade
bilen med en Marker med tillhörande
program och begav sig till Örebro för
leverans och installation.

En entre man inte missar i första taget

Så nu kan kunderna få sina nycklar graverade snabbt och enkelt hos Axet Lås & Larm!
Ett stort lycka till önskar alla vi på Prodib!

MOBERGS BYGGHANDEL NORA
Två veckor efter att deras Red Rekord och
nyckeltavlor blev levererade var Fredrik tillbaka
hos gänget på Mobergs bygghandel i Nora.
Den här gången var det installation av Optika
och Silca Key Programs som stod på agendan
och såklart utbildning på detta.
Nu har de rätt verktyg för att snabbt och enkelt
plocka fram rätt nyckel till kunden.

En koncentrerad Axel fräser en nyckel på Red Rekord

Daniel söker ett av sina första nyckelämnen i Optikan

Det är den andra kunden i denna tidning som är med TVÅ GÅNGER under
maskinköp, vi tackar så mycket för förtroendet!
Och vi lovar att ni kommer att ha stor nytta av Optikan och att ni kommer att
spara mängder av tid på nyckelletning!
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Prodib kundköp
EL & VVS BUTIKEN
PÅLSBODA
El & VVS-butiken i Pålsboda
skickade Jakob Lindé till Prodib för
att hämta upp deras nya Smart Pro
från Advanced Diagnostics / Silca.
Jakob, som normalt arbetar ihop
med Petter Lindé, registrerade sin
nya maskin med hjälp av Prodibs
Transpondertekniker Mattias Widén,
och satte sedan omedelbart iväg
mot sitt första jobb med Smart Pro.
Jakob berättar några dagar senare:
-Det viktigaste att tänka på vid
bilnyckelprogrammering är att
förbereda sig väl. Det är alltså
jätteviktigt.
Nu åkte jag många mil för att göra
den här bilen, och jag visste att
det inte är den enklaste bilen att
programmera, så jag hade läst
på noggrant från databasen Info
Quest. Bilen var en Fiat Ducato,
och i just denna bil kallas systemet
för “Delphi”, den finns även med

Jakob tackar Mattias för sin nya Smart Pro

ett annat system “Marelli”, och Marelli-varianten har jag gjort förut. Båda systemen är
Precode, så jag har fått nytta av min Smart Aerial när jag förkodat de nya nycklarna efter
att ha läst ut koden från bilen.
Menyerna i Smart Pro är enkla att förstå, och egentligen var det bara att ta det lugnt och
läsa vad maskinen instruerade att man skulle göra. Jobbet gick bra, och det var en bra
start för mig med Smart Pro!
Vi på Prodib glädjer oss åt Jakobs framgång och önskar honom och Petter lycka till med
sin nya maskin!

KEYPROFFS MALMÖ
Vår säljare på syd distriktet, Andreas,
har levererat och installerat en Futura
Edge till Arif på Keyproffs i Malmö.
Gratulerar till ett klokt och smart köp,
gör vi på Prodib!

Arif verkar nöjd över inköpet

Keyway news #2 juli 2019

23

Prodib uppmärksammar
AXET LÅS
MJÖLBY
Vi får väl bara
hoppas att inte
alla dagar på
Axet Lås & Larm
i Mjölby ser ut
som på bilden...
En rolig bild är
det i alla fall som
någon av våra
säljare fotat

ISGRENS TRELLEBORG
Vi hittade dessa inlägg på Facebook - bra jobbat!

Och ett stort GRATTIS säger vi till JENNY ISGREN!

24
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KORTLISTA TILL UNOCODE / TRIAX

ASSA

UNOCODE
KORT:

SN:

Triton

Toppkoden

3822

4530

Neptun

Toppkoden

345

4532

dp

Toppkoden

2880

3931

d12

1200

2854

3928

d12

1300

2854

4062

d12*

1200 sidkod
345

2299

Twin MAX

345

2156

Industri

8450/10450

588

2839

Industri gammal

12 djup

350

1343

Industri väldigt gammal

16 djup

577

2066

UNOCODE
KORT:

SN:

DCS

355

3837

DCN

419

3838

DMS

419

4227

2990

4004

RS-8

Back V216

IX6*

Profil 241

EVVA
DPI/EPS
DPI/EPS

Spetsplaning

KORT:

3046

Twin

DORMA

QC/TRIAX

KORT:

SN:

666

3414

1877

3385

1166

QC/TRIAX
KORT:

3204

UNOCODE

SN:

SN:

1253

QC/TRIAX
KORT:

SN:

ICS*

3134

1216

3KS/3KS+*

1419

256

KABA

UNOCODE
KORT:

SN:

Alfa, GEGE, även Alfa Flex

420

2131

Alfa Ans, Alfa Ans Flex

674

2638

Pextra/Pextra+

3706

4430

DE-JONG

DJ

355

4052

DE-JONG

SE

355

4263

QC/TRIAX
KORT:

SN:

KABA 14

1760

61

KABA 14 S

852

15

KABA Titan/Titan Combi

1610

60

KABA ExperT*

1607

569

1607

1542

3670

1425

3670

1989

KABA ExperT*

EU koder

KABA ExperT pluS*
KABA ExperT pluS*

EM-koder

* Dessa kort är låsta, och för att få tillgång till dessa måste ni få ett godkännande från respektive låstillverkare
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KORTLISTA TILL IDEA & PRIMA LASER
ABLOY

TIBBE

LÅS:

SN:

ÄMNE:

LÅS:

SN:

ÄMNE:

Lilla Abloy DX höger Std

46*

AY1

Ford

52*

FO21P

Lilla Abloy SX vänster

405*

AY1

Jaguar

1398* TBE1P

Stora Abloy

46*

AY2, 3, 11, 14, 31

Långa Abloy typ Hadak

46*

AY10P

ABUS

TRIOVING
LÅS:

SN:

ÄMNE:

Serie 40, 40-87

360

6TR2

LÅS:

SN:

ÄMNE:

Serie 140, 140-188

359

6TR3

Abus Plus 6 delningar

41*

AB38P

TrioVing 17, 1-97

434

6TR5

Abus Plus 7 delningar

42*

AB38P

TrioVing 17, D, 2-98

513

6TR6

Abus X-plus 8 delningar

436*

AB60P

Boda TrioVing 2011

53

6BDA1, 6BDA4

ASSA

LÅSBOLAGET

LÅS:

SN:

ÄMNE:

LÅS:

SN:

ÄMNE:

1919

91

Original

40C 1 - 6

33

2LB9

1919 2,4

134

Original

40C 7 - 12

34

2LB9

1919 3,5

135

Original

9900

35

2LB4-7

1926

89

Original

40A

36

2LB1-3, 2LB8

2740

64

Original

40C 2AS16

94

2AS16

LÅS:

SN:

ÄMNE:

40C 133 - 333

96

2AS16

Mottura 8:8 delningar

432

5MT21P

40C 322 - 311

95

2AS16

Mottura 13:13 delningar

25

5MT5P, 9P, 19BP

704 - 709

92

Original

Mottura 13:13 delningar nya

206

5MT5P

733 - 735 - 1735

71

Original

1924-25-27-28-29, Östmark

93

8466, 8477, 8490, 5ASS2

LÅS:

SN:

ÄNME:

90 000

1

2AS4-6, 2AS15

Rosengren 94 mm

54

5RSG2

Rosengren 144 mm

54

5RSG1

BODA

MOTTURA

ROSENGREN

KROMER

LÅS:

SN:

ÄMNE:

2925/2 Vänster

307

5BDA1-4

LÅS:

SN:

ÄMNE:

2925/3 Höger

306

5BDA1-4

G86K - S86K

105

S86K

428

65

5BDA1, 2, 3, 4, 7, 11

Boda/TrioVing/Abloy

53

6BDA1, 6BDA4

FAS

STUV-TANN
LÅS:

SN:

ÄMNE:

Tann

56

8310 (lång), 8372 (kort)

CLAVES

LÅS:

SN:

ÄMNE:

309 (9 tillhållare)

32

2FY1-3, 6FS1

LÅS:

SN:

ÄMNE:

309 (9 tillhållare) Connect

32

6FS1, 940130

CR Locks

11

RLC, RLCR, RLN

131 (7 tillhållare) 40B7

15

2FY4-6, 6FS2

40C

73

2FY7

432

74

2FY7

389 Stål

68

Original

389 Profil

84*

Original

5680

72*

Original

S & G 6880

58*

5FS2 - 5FS7
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* För att tillverka dessa nycklar krävs en speciell adapter, kontakta Prodib
för mer informatin. 016 - 16 80 00

ÖPPET HUS
2019
Lördag 19 Oktober
Söndag 20 Oktober

09-17
10-15

Passa på att besöka ÖPPET HUS hos Prodib AB i Eskilstuna. Prodib är en leverantör av
Silca nyckelmaskiner och nyckelämnen, HPC-verktyg, verktyg från Huvab, Souber Tool
och Beta, nyckeltillbehör från Keybak och Kevron, och mycket mer.
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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 och appar eller
få tips om hur du sköter din nyckelmaskin på bästa sätt.
Håll utkik på vår Hemsida och i din brevlåda, inom kort kommer anmälan till kurserna!
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Prodib reportage
Smart Pro - en smart utveckling av MVP
Pro och AD100 Pro
I denna infomationsartikel tänkte jag bena ut och
förklara lite av skillnaderna mellan diagnosverktygen
MVP Pro och Smart Pro för bilnyckelprogrammering
från Silca/Advanced Diagnostics.
Vi har fått många frågor om Smart Pro, som är ett av
de marknadsledande diagnostikverktygen som idag
finns på marknaden för bilnyckelprogrammering.
Man har verkligen tagit alla aspekter till en hög nivå
när man satt upp önskelistan för vad, och hur, man
ville utveckla MVP Pro till Smart Pro.
Teknikerna på Advanced Diagnostics har summerat
fördelarna från olika system, t ex att det är en bra idé
att låta kunden få tillgång till en maskin som redan
har alla program gratis, med gratis uppdateringar, vilket MVP Pro hade. I detta fall betalar man bara för de
bilar man programmerar, och man kan programmera
alla bilar som en Smart Pro klarar, eftersom man alltid
har tillgång till alla program.

Smart Pro kombinerar båda maskinernas fördelar
Det fina med Smart Pro är att den redan utrustats med alla program
som finns, och man kan välja Tokenssystemet om man vill för alla
program. Man betalar då alltså endast när man programmerar en bil,
programmen i sig finns där gratis hela tiden. Bra att veta är också att
Tokens kostar mindre för Smart Pro än för MVP Pro.
Samtidigt kan man välja ut vilket program som helst att köpa loss, och
därmed blir detta program Tokensfritt. Detta är en utmärkt idé för den
som arbetar ofta med ett och samma bilfabrikat.
Andra nya fördelar
Vill man skaffa sig tokensfria perioder (dessa kallas UTP; Unlimited Tokens Program) så går det också bra, man kan enkelt aktivera 24-timmarsperioder, och det går även att lösa UTP för 1 månad, 6 månader, eller 12
månader om man vill.
Tio gratisprogram ingår i Smart Pro
Smart Pro låter dig dessutom nyttja 10 st program gratis, de kostar alltså
inga Tokens, utan är helt fria att använda. Dessa tio program är:
ADS100 FORD Europe / USA
ADS102 GENERAL MOTORS
ADS105 PEUGEOT/CITROEN
ADS110 HONDA/ACURA
ADS112 NISSAN
ADS115 VAG
ADS125 TOYOTA/LEXUS
ADS109 SUZUKI
ADS117 MITSUBISHI
ADS118 HYUNDAI/KIA
Till MVP Pro fanns också ett tillvalsprogram för PIN READ i KIA/Hyundai,
i Smart Pro däremot ingår detta program bland standardprogrammen,
och behöver alltså inte köpas till.
Detsamma gäller även Smart Dongel, den är inbyggd i Smart Pro.

Databasen Info Quest är ett verkligt bra hjälpmedel

AD100 Pro var en syskonmaskin till MVP Pro, där man
själv valde vilka program man ville köpa. På så vis
behövde man inte använda Tokens, men man hade å

Programmering i bil med Smart Pro

Det är bra med en databas som talar om var batteriet sitter, t ex. Det här
batteriet kan det annars ta tid att hitta.

andra sidan bara tillgång till de program man köpt.
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Bränn inga immobilisers - Smart Pro är trygg
När det gäller BMWs system CAS 3, så har bilens system ofta uppdaterats av BMW-verkstäder i samband med service på bilen till CAS 3
Plus. Smart Pro’s företrädare, MVP Pro, kan programmera nycklar och
fjärrkontroll i de BMW som fortfarande har CAS 3 mjukvara, men inte
om mjukvaran uppdaterats till CAS3 Plus. I en uppdaterad bil finns risk

Prodib reportage
att man skadar Immobilisern om man ansluter ett
diagnos-verktyg, så man bör inte göra det. Men
Smart Pro går bra att ansluta till en BMW oavsett om
mjukvaran är CAS 3 eller CAS 3 Plus, och därefter
kan Smart Pro berätta vilket av de båda systemen
som just denna bil är bestyckad med. Är systemet
CAS 3, så kan Smart Pro gå vidare med programmeringen av transponder och fjärrkontroll.

och Silca, tillsammans med Prodib och Prodibs transponderavdelning,
utgör den bästa basen för dig som vill programmera bilnycklar:
•
Info Quest: Advanced Diagnostics databas som i korthet kallas
för IQ. Detta är en unik databas som innehåller väldigt mycket information, både om varje bil som man tänker programmera, och om själva
programmeringen i sig, samt tips, knep och ”bra-att-veta”. Bilder på

Bättre rustad än sin föregångare
För den som är van användare av MVP Pro upplevs

Smart Pro och MVP Pro (till höger). Vi ser här också Smart Aerial och den obligatoriska laddaren.
Det är absolut nödvändigt att ha en bra laddare. Den lilla laddaren är
visserligen bra, men ofta går det åt en kraftfullare laddare.

Smart Pro som en ännu enklare maskin att handha.
Med sin stora och utförliga display får man en bra
översikt över arbetet. En del av informationen från
databasen IQ finns också med i Smart Pro’s meny.
Inbyggd spänningskälla ger möjlighet att ha maskinen igång utan att den är ansluten till bilen, och
man kan kliva ur en pågående programmeringsmeny under tiden som ett jobb utförs, t ex för att kolla
upp data på en annan bil.
Den betydligt kraftfullare processorn ger snabbare
programmeringar och maskinen kan läsa ut PIN ur
t ex Volvos mordernare bilar, vilket MVP Pro inte
klarade att göra.

bilens nyckel, var OBD-anslutningen finns i bilen, vilken transponder
passar i bilen etc. Dessutom ovärdelig information som kan vara avgörande för att förstå hur programmeringen går till.
•
Prodib erbjuder en unik tjänst i samband med att man använder Silca- och Advansed Diagnostic-maskiner från Prodib, i form av en
dedikerad transponder-avdelning som ger både utbildning och support.
•
Smart Pro har mycket gott rykte bland bilnyckelprogrammerare
runt om i världen. Den är känd för att vara lätt att förstå, enkel att handha, lätt att lyckas med, och det är liten risk att man ställer till med något
i bilen med den. Silca och Advanced Diagnostics strävar efter att göra
menyer och procedurer enkla att förstå, även för den som kanske inte är
insatt i de djupaste detaljerna.
•
För den som har andra utrustningar från Silca, t ex RW4 Plus,
Mbox, eller Smart Remote, fräsmaskiner som Unocode, Quattrocode,
Triax eller Futura, så har man möjlighet att dra nytta av att produkter
och procedurer går hand i hand. 					
Exempel: En transponder som ska programmeras i en bil med Smart
Pro kan få sin preset utförd med RW4 Plus från Silca Key Program, och
i Advanced Diagnostics databas IQ finns informationen vilken Smart
Remote som eventuellt passar till bilen i fråga. Arbetet blir enklare och
man spar tid, och får en bra helhetsbild över arbetet man ska utföra.

Här bakom döljer sig OBD-sockeln på denna bil.

Perfekt för nybörjare
Smart Pro är i sig mycket lämpad för den som vill
börja med bilnyckelprogrammering. Här följer några av anledningarna till att Advanced Diagnostics

Ingen annan tillverkare i världen kan erbjuda så mycket information,
utbildning, support och hjälp vid bilnyckelprogrammering som Prodib
gör. Det är unikt, och höjer Smart Pro’s värde och användningsområde
ytterligare.
Har du frågor om Smart Pro eller andra
bilnyckelrelaterade produkter från Silca
och Advanced Diagnostics ? Ring oss, så
hjälper vi dig gärna!

Mattias Widén
Transponderexpert
mattias.widen@prodib.se
Keyway news #2 juli 2019
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Karbinhake
Karbinhake i färgad aluminium med
låsfunktion.
Levereras styckvis eller på karta om
12 st karbinhakar i osorterade färger.
Art.nr: AVK7120

760 HH, ASS52R i
ULTRALITE finns i
10 fina färger

-SVERIGENYCKEL-

Nyckel med
Sveriges flagga!

Finns i:
ASSA 560 N (ASS2-F29)
ASSA 560 NN (ASS44-F29)
ASSA 760 HH (ASS52R-F29)
Och några få kvar av:
ASSA 760 PH (ASS104-F29)
Säljs styckvis eller i påse om 10 st.

Idkorthållare
Täckt ID-kortshållare. Skyddar mot smuts
och slitage. Kortformat CR80. Finns både
i liggande format och stående. Levereras
styckvis.

Art.nr:

15823-1000, liggande
15823-2000, stående

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.

Art.nr:
70IB/50HB80

EMOJI

Nyckelhållare
i metall

Art.nr: E-B116
Art.nr: E-B101

Art.nr: E-B102

Art.nr: E-B103

Art.nr: E-B104

Art.nr: E-B105

Art.nr: E-B106

Art.nr: E-B107

Art.nr: E-B108

Art.nr: E-B135

Art.nr: E-B135

Art.nr: E-B109

Art.nr: E-B110

Art.nr: E-B120

Art.nr: E-B121

Art.nr: E-B122

Art.nr: E-B123

Art.nr: E-B124

Art.nr: E-B125

Art.nr: E-B126

Art.nr: E-B127

Art.nr: E-B131

Art.nr: E-B134

Art.nr: E-B111

Art.nr: E-B119

Art.nr: E-B128

Art.nr: E-B129

Art.nr: E-B112

Art.nr: E-B114

Art.nr: E-B115

Art.nr: E-B130

Art.nr: E-B137

Art.nr: E-B138

Art.nr: E-B132

Art.nr: E-B133

Art.nr: E-B115

Art.nr: E-B117

Art.nr: E-B118

Art.nr: E-B113

o1

N
PROTECH PLUS

TRIAX PRO

*

IDEA

ORIG

UNOCODE 199 * UNOCODE 299 * UNOCODE PRO

32
34

FUTURA
PRO
Keyway news #3 maj
2011 * FUTURA PRO ONE

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

www.prodib.se
			www.silca.biz

Se mer : 		

GINALEN

Keyway news #3 maj 2011
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Nya produkter

NYHET FRÅN ABUS
Smart nyckelförvaring med knappkombination från Abus. Keygarage 767 kan skruvas fast på vägg etc.
och förvara exempelvis nycklar, kreditkort eller andra värdesaker. 2 st krokar. En kod med max. tio siffror
kan väljas (ger ett mycket stort antal kombinationer), levereras styckvis.
Art.nr: 767

NYHET FRÅN ABUS
En helt ny dimension av hänglås, starkt, lätt och väderskyddat. 30 mm låshus av TITALIUM, speciallegerat
aluminium, 2-pack, likalåsning. Levereras styckvis i
blisterförpackning eller i hel kartong om 6 st lås. 3 st
nycklar ingår.
Art.nr: 64TI/30TWC
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Verktyg för låsproffs

www.prodib.se
prodibas

Nycklar Maskiner Hänglås Låsprodukter

UNOCODE PRO
Datorstyrd maskin för
cylinder, bil, mc och båtnycklar. Utrustad
med optisk läsare. Med en PC och Silca Key
Program får du tillgång till miljontals koder.
d-12 back finns och maskinen är förberedd
för ”Digitala Låssmeden”.

1150
Borrmall
Borrmall för modullås med skjutbar stolpe

1152
Borrmall
Borrmall för smalprofillås typ ASSA

- De
ämnen
du
behöver
hittar du
hos oss!

1603
Borrmall
Borrmall för innedörrslås

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

Keyway news #2 juli 2019
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nostalgi
ASSA ESKILSTUNAS låsfabrik för länge sedan.
Notera ånglok och tågset som hämtade godset direkt på fabriken.
Kolorerad teckning från 1946
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NEW! Prodib NYA ÄMNEN

MTG1
APK1
STU6R

IF12R

MTK7RP

MTK9RP

IF13R

STU3

HU162T

VA150S15

HU100R01

DWO6BTE

GT10BTE

HU100R02

VA150S13

ka in!
o
b
t
t
a
s
g
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- ÖPPET HUS 2019 - 19 & 20 OKTOBER - ÖPPET HUS 2019 - 19 & 20 OKTOBER - ÖPPET HUS 2019 -

Visste du att...
Silca har kommit ut med en katalog för
renoveringsskal för bilnycklar? Till exempel
finns här det franska nyckelkortet till Renault
Megane 2 och Scenic 2. Ladda hem katalogen
och upptäck vårt breda sortiment!
https://www.prodib.se/media/kataloger-for-nyckelamnen

-ASS52R ULTRALITE & NYCKELBRICKA- ULTRALITE
- Lätta
- Starka
- Allergivänliga
- Finns i 10 färger
- Säljs styckvis

Art.nr: ASS52RORA

Art.nr: ASS52RLILA

Art.nr: ASS52RBLUE
Art.nr: ASS52RGUL

Art.nr: VK4103-F4220

Art.nr: ASS52RSKY

Art.nr: VK4103-F4620

Art.nr: ASS52RROSA

Art.nr: VK4103-F5120

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
Keyway news #1 mats 2019 39
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Prodib reportage
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% säkerthet 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.

ID35AC30B 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 30 st
brickor i mixade färger.
Brick storlek

118 x 54 mm

Skrivyta

87 x 46 mm

Antal

30 st

Färg

Mixade

ABUS ROCK KLASS 2
HÖGBYGEL & SKYDD
 Abus Rock 83/45 serie 2 hänglås, hög bygel,
som är anpassat för de flesta snowmancylindrarna på marknaden.
 Certificerat i SBSC klass 2.
 Bygel av specialstål, ytbehandlat med NANO
teknik.
 Automatisk- eller tvingande låsning med hjälp
av Z-bar.
 Levereras styckvis eller i kartong om 6 st.

ABUS - Den goda känslan av säkerhet

Art.nr:
83/45S-HB50
Security Tech Germany

Art.nr:
83/45SKYDD

 Plastkopp som skyddar cylindern i
83/45S från smuts.
 Levereras styckvis eller i hel kartong om 6 st.

AGA

www.prodib.se
Nycklar Maskiner Hänglås Låsprodukter

TREKANTS
NYCKEL

REKORD d12
AGA Trekantsnyckel
finns i 4 storlekar
6, 7, 8 & 10 mm
Säljs styckvis.

Halvautomatisk nyckelmaskin i
proffsklassen för ASSA´s nya standard
nyckel D12. Utrustad med fyrsidiga
backar, modern ergonomisk design och
chassi i aluminium. Micrometerjusterbar
sökare, säkerhetsspärr på vaggan.
Verktygssats medföljer. CE godkänd.

FYRKANTS
NYCKEL

AGA Fyrkantsnyckel
finns i 4 storlekar
6, 7, 8 & 10 mm
Säljs styckvis.

SPECIAL
NYCKEL

AGA Specialnyckel,
hane, 8 mm.
Säljs styckvis.

Fler AGA produkter
hittar du på www.prodib.se

Keyway news #2 juli 2019
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Prodib uppmärksammar

Många nycklar!
Vår serviceman Fredrik fick ett mail av
Johan på Hellgrens Lås där han undrade
om man kunde se hur många nycklar dom
gjort på sin nya Triax maskin som Fredrik
levererade till dom i våras.
Så här skrev han:
Tjenare!
Vi är grymt nöjda med Triaxen, funkar
klockrent!!
Finns det något räkneverk i den så att vi kan
se antalet tillverkade nycklar?
Vi borde ha passerat 2000st, tänkte att
det vore kul att se. Har ju gjort nycklar på
Keylinemaskinen också men inte alls lika många
Det visade sig att dom gjort hela 2 204 st tillverkade nycklar, bra jobbat! En talande bild skickades med också!

ID30CTR100AS 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

100 st

Färg

Sorterade
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prodib begagnade maskiner
Vi har ett antal begagnade maskiner på lager, både i Sverige och Norge. Samtliga maskiner är grundligt servade och genomgångna
av våra Serviceavdelningar, eventuell installationskostnad tillkommer. Naturligtvis är samtliga maskiner tillgängliga både i Sverige och
Norge så är du intresserad, kontakta oss för mer information!
Nedan hittar du ett axplock av de maskiner vi har för tillfället, alla hittar du på vår hemsida, www.prodib.se/no
Kontakta oss för mer information!

Quattrocode
Toppfräsmaskin

Bravo W-max d12
Cylindermaskin

DEMO Delta Automatic
Cylindermaskin

Delta Automat
Cylindermaskin

Olympic
Tillhållarmaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Nytt filter
Ny sökarspets

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Ny fräs
Ny borste

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer:
116016142507

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Ny fräs
Ny borste

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången

Medföljer:
Kabel
Manual

Medföljer:
Kabel
Manual

Garanti:
3 månader

Garanti:
3 månader

Garanti:
3 månader

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer:
1192951191303

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer:
1163041041204

Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer:
1163781912406

Finns i Sverige

Finns i Norge

Finns i Norge

Rekord 2000
Cylindermaskin

Silca Unocode 399
Cylindermaskin

Silca Unocode 399
Cylindermaskin

Delta SA
Cylindermaskin

Flash 008
Cylindermaskin

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Ny fräs
Ny borste
D12 back ditmonterad

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Kalibrerad
Ny fräs
Ny back
Ny skyddsfjäder kulskruv
Ny kåpa
Ny dämpare till kåpa
Ny spånkopp
Ny kabel Y
Ny stegmotor & sensor X
Ny motorkondensator
Nytt nödstopp

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Kalibrerad
Ny fräs
Ny back
Ny kåpa
Ny dämpare till kåpa
Nytt grepp

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången
Ny fräs
Ny borste
Ny back
Ny kondensator

Ersatta/åtgärdade delar:
Nyservad
Genomgången

Medföljer:
Kabel
Manual
Garanti:
3 månader
Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer:
1107951911509
Finns i Norge

Medföljer:
Kabel
Manual
Garanti:
3 månader
Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer:
1149091192202
Finns i Sverige

Finns i Sverige

Medföljer:
Kabel
Manual
Garanti:
3 månader
Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer:
1008251171603

Medföljer:
Kabel
Manual

Medföljer:
Kabel
Manual
Garanti:
3 månader
Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer:
1155481752208

Medföljer:
Kabel
Manual
Garanti:
3 månader
Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer:
1177461101202
Finns i Sverige

Medföljer:
Kabel
Manual
Garanti:
3 månader
Övrigt:
Installation tillkommer
Serienummer:
1110111028832
Finns i Sverige

Finns i Norge

Finns i Sverige
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Båtlås, godkänt av SP - Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut och certificerat av SBSC för
utombordare från 50 HK upp till 300 HK.
Tålig mot vatten, salt och korrosion, låscylinder
i helt rostfritt.
Levereras styckvis i blisterförpackning,
3 st nycklar medföljer.
Bulten köpes separat, det finns 4 st
olika längder 100, 120, 140 &
160 mm för att passa just din båt.
Tillverkat i Sverige.

-TORKRUMSKÅPAMonteras över befintlig cylinder, och kan sedan låsas med tvättstugecylindern.
Hindrar effektivt stölder av tvätt. Tillverkade i rostfritt stål.
Levereras styckvis
Art.nr:
2030-0 För Osby och Miele
Hålmått: 23,5 x 18 mm
Art.nr:
2031-0 För Wascator
Hålmått: 19,5 x 18 mm
Art.nr:
2032 För hänglås
Hålmått: 6,5 mm

Art:
2030-0
Art:
2031-0
Art:
2032
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Prodib reportage
SKOMAKARMÄSSA 2019 JÖNKÖPING
Prodib representerades på Skomakarmässan av
Andreas Eklånge säljare Syd, Micke Bengtsson
säljare Norr och undertecknad Mattias Widén
transponderexpert.
Andreas och Micke är veteranerna, då de har besökt
Skomakarmässan förr, men för mig var det premiär
att delta i detta arrangemang i Jönköping.
Tillställningen var välarrangerad från början till
slut. Vi möttes på fredageftermiddagen av prydligt
anvisade områden för utställarnas montrar, och
fann snabbt vår plats i utställningshallen. Efter att
vi satt upp vår utrustning förberedde vi oss för den
kommande mässan följande dag.

Roligt med alla besök i montern

Prodibs monter i mässhallen

Vi hade två spännande dagar i montern med alla
kunder vi träffade. Många var intresserade av de olika
Futura-varianterna Futura Pro, Futura One och Futura

Skomakarmässan inleds, på bilden Micke och Andreas från Prodib

Edge, och vi fick visa graveringsfunktionen hos
Futura Pro nästan hela tiden.
För Mattias blev det t ex extra kul när han kunde
presentera Jack från Mölndal och Wajih från Växjö för
varandra. Båda dessa herrar programmerar bilnycklar
med diagnostikverktyget Smart Pro, och båda har tät
kontakt med mig, men de hade inte träffat varandra
tidigare.

Andra maskiner i montern
Omnia och Fastbit som stod bredvid varandra
utgjorde också ett intressant radarpar som flera av
våra besökare jämförde med varandra. Även Red
Rekord och Bravo W-max blev ett intressant stopp
för många, och en chans att testa maskinernas
egenskaper och känna och klämma lite på deras
skillnader.
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Wajih Shamoun från Växjö, här flankerad av Micke Bengtsson och Andreas Eklånge

Middag med underhållning
Under dagen hade man olika event och tävlingar, och bland annat en
tävling i hantverksskicklighet. På ett bord i den stora hallen utanför
själva mässhallen fanns en samling av skor som alla tillverkats eller
förädlats med all skicklighet och omsorg som dess skomakare kunnat
frambringa.
Den oinsatte bara häpnade över yrkesskickligheten och de stundtals
fantastiska kreationer som radades upp på bordet. Mässans deltagare
röstade under dagen fram en vinnare som sedan korades under
middagen.
Vid vårt bord hade vi sällskap av Carlos Ericson och hans fru Maritza från
Sko & Nyckelservice ETC i Huddinge. Det blev en trevlig kväll med rolig
underhållning och stämningen var på topp.

Prodib reportage
Intressant uppdrag
Jag fick ett intressant uppdrag under söndagen när Afram
från Ringens Sko i Varberg dök upp i vår monter. Han undrade
lite kring den nya Smart Remote Programmer, och ville få den
demonstrerad. Afram åkte till Jönköping i en Mazda 6 från ca 2010,
och vi använde hans bil som exempel när vi gjorde en preset på en
Silca fjärrkontroll, i detta fall en CIRFH1.
Vi tittade på hur man förinställer Silcas
fjärrkontroll så att den blir förberedd för
den aktuella bilen, och sedan gick vi ut på
parkeringen och programmerade in den
i bilen.
Allt gick bra och smidigt, och det blev
en lite udda, men mycket informativ
demonstration.

Yacoub från Mölndal och Mattias från Prodib

Afram från Varberg ska just programmera in en fjärrkontroll i sin bil. Med hjälp
av APPen i sin telefon gör han en preset av den nya fjärkontrollen

Utdelning av diplom till duktiga skomakare under middagen på lördagkvällen

Hemmåt igen efter ett trevligt event
Så tog söndagens event slut, och vi rev montern och packade våra bilar med utrustningen. Micke
och jag styrde norrut mot Eskilstuna och Prodib, medan Andreas styrde söderut mot nästa veckas
äventyr. Skomakarmässan 2019 var ett bra event med många givande möten med våra kunder.
Vi ses igen nästa gång!

Mattias Widén
Transponderexpert
mattias.widen@prodib.se

Nyckelgömma

PUCK KEYSAFE är en nyckelgömma med hög säkerhet, rätt monterad,
nästan omöjlig att få bort. En finess med kodlåset är att det direkt
blandar om koden när man öppnar, det går alltså inte att läsa av
koden, då den försvinner. Kan vara ett bra alternativ till nyckeltub då
man på vissa ställen inte får göra hål i dörren pga brandklassning etc.
Art.Nr: KEYSAFE - nyckelgömma
Art.Nr: STAND-PUCK - ställ till KEYSAFE
På Prodibs hemsida hittar du en film om PUCKSAFE
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NYCKELHÅLLARE

Nyckelhållare AVA i plast med tydlig text och bild. Säljs styckvis.

Se alla nyckelbrickor AVA på www.prodib.se/shop

Flytande nyckelhållare
i kork

Klassiska nyckelhållare i kork med 24 mm stålring.
Levereras styckvis.
Art.nr:
1241
Rund boll
1242
Räron
1243
Rund platt
1246
Platt avlång
9915
Vinkork
9917
Champangnekork
EK1254 Eka

Öppet
hela
sommaren!

prodibab

Vi får ibland in samtal från kunder som upplever att dom inte kan söka i vår webshop på ett
tillfredställande sätt, så här kommer lite tips på hur du kan göra!

1.

prodib TIPSAR!

2.

För att komma till vår WEBSHOP går du först in på vår
HEMSIDA, www.prodib.se
Här i menyn hittar du “SHOP”
klicka på länken så kommer du till shopen.
På hemsidan hittar du NYHETER och andra spännande saker!

3.

Nu möts du av den
här menyn, du är
inne i WEB SHOPEN!
Nu kan du söka i
webshopen.
HÄR söker du, se pil.
Vi gör ett försök att
söka på “5B” en
Key-Bak från USA.

4.
1.
3.

2.

Som du ser, går inte det, det måste till MINST 3 TECKEN för att
kunna söka. Så hur gör jag då?
Jo, då får man gå lite djupare in i sökträdet för att kunna söka rätt
på “5B”. I det här fallet:
Klicka på Nyckeltillbehör (se pil 1) för vi vet ju att Key-Bak är ett
nyckeltillbehör.
Därefter går du på Nyckel Jojo, och Key-Bak USA (pil 2)
Nu har du kommit tillräckligt långt i sökträdet för att kunna söka på
just “5B” MEN det är HÄR du gör söket då (pil 3)
Då får du fram alla artiklar som innehåller “5B” i just mappen
“Key-Bak USA”

7

Det kanske kan kännas krångligt, men när du väl lärt
dig hitta i vår web shop, kommer det gå som en dans
att söka fram det du behöver!
Tveka inte för att fråga om det verkar svårt!
Vi hjälper gärna till!
016-16 80 00

Silver SEVEN
* Snyggt! Mycket säljande!
* Ordning & reda!
* Tar liten plats!
Ställ för kartonger
inkl. toppskylt
(produkter ingår ej)
Art: STALL4
Keyway news #2 juli 2019
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prodib omhängning

LÅS & LARMTEKNIK HUDIKSVALL
I två dagar var vår säljare Jan i Hudiksvall för
att bygga om butiksdelen hos Lås & Larm.
Bland annat flyttades LockPro från pelaren i
butiken till en egen vägg och Abusväggen
fick sig en påfyllning. Johan Strand VD var
nöjd med resultatet när Janne lämnade
Hudiksvall och den fräscha butiken.
Lycka till
önskar vi på
Prodib!

Jan Fröjdman
Säljare Norr distriktet
jan.frojdman@prodib.se

Johan Strand framför den färdiga väggen!

Abusväggen såg lite tom ut
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innan Janne satte tänderna i den

LockPro fick flytta från pelaren till en egen vägg

Pelaren i butiken fick sig en uppfräschning

Ordning och reda, snyggt och överskådligt!
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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 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?
Tillverkas i Italien, minsta antal = 1000 st
1000 st x 1 färg, 500 st x 2 färger, 250 st x 4 färger
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PREMIÄR FÖR
prodibas
Vi har öppnat PRODIB AS i Norge! Nedan hittar du våra varumärken och
längre fram i tidningen kan du följa bygget steg för steg. Du får också
chansen att bekanta dig lite närmare med våra 4 anställda i Spydeberg.
Våran huvudleverantör från
Italien. Nyckelmaskiner,
nyckelämnen och tillbehör
från välkända Silca

Butiksförpackade
nyckeltillbehör

Nyckelbrickor av hög kvalitet
från Australien

Kvalitetsverktyg från Italien

Svensktillverkade hänglås och
haspar

Svensktillverkade
låssmedsverktyg

Borrar och stämjärn

Ställ och butiksinredning anpassade för nyckeltillbehör

Hänglås och haspar, lås för
2-hjulingar och cylidrar

Leverantören av nyckelgömman med extra hög kvalitet

Leverantör från USA av
kvalitets Key-Bak, nyckel jojo

Låssmedsverktyg och borrar
från England

Leverantören av
gravyrmaskiner

Hänglås, båtlås och kättingar
från Sverige

Skåplås, glasskivelås, trekants och
fyrkantsnycklar från Spanien

Nyckelskåp och kassaskrin
från Spanien

Dyrkar och rensverktyg från
USA av hög kvalitet

Kvalitetsfräsar till din nyckelmaskin

Fräsar till din nyckelmaskin
i ekonomiklass
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BYGGET - steg för steg

prodibas

Att starta ett nytt företag, i ett annat land, om så bara grannlandet, kräver en hel del förberedelser OCH jobb! Man ska registrera ett
företag, ha en lokal, personal, affärssystem, datorer, skrivare, hyllor, kontor, nåt att sälja osv osv ända ner till gem och kaffemuggar!
Så MÅNGA resor till grannlandet har det blivit, men vad gör man inte för att göra det BÄSTA á la PRODIB STYLE!

Här går första turen över till Norge med grejor från centrallagret i Sverige, dagarna före jul.

Lokalen är under iordningsställande, skyltar är på plats, ny fin inredning kommer i slutet på
Januari och vi planerar start i April/Maj. 12000 produkter kommer vi att hantera från detta
lager, varav 8000 blir lagerhållna från start.

Kompletterande till lagret bygger vi en ny toppmodern verkstad för nyckelmaskiner, en
kopia på den vi har i Sverige, så du kan känna dig trygg om du köpt en nyckelmaskin
från oss, även i framtiden. Ett nytt datasystem som är sammankopplat med vårt större
centrallager i Sverige är beställt och håller nu på att sättas upp.

När nu PRODIB AS är en del av PRODIB AB kommer vi enklare att kunna handla med
begagnade maskiner över gränsen. I början kommer Torodd och Kerim att också, bland
mycket annat vara säljare i Norge, specifika säljare kommer efter ett tag. Under tiden
kommer du att få besök av våra 8 Svenska sälj & demobussar, som många kunder redan
fått de senaste åren. Våra säljare är både säljare och tränade tekniker, så det finns mycket
hjälp att få när dom kommer och besöker dig.

2 nya servrar uppstartade, datorer, skrivare är inköpta, nu ska vi bara provköra allt live i
Eskilstuna innan vi kör igång i Norge och Prodib AS.

Specialprinter för etiketter ska vi ha, så att du vet när kroken är tom, vad och vart du
ska beställa! Mårten och hans serviceteam fortsätter att bygga specialinredningen till
nyckelmaskinverkstaden i Norge. Black Box Service har vi inte haft i Norge - det ska vi ha
nu! Black Box är en transportlåda så att din maskin eller hyrmaskin säkert kan fraktas fram
och tillbaka när den ska på service -fullt försäkrad förstås.

Transportvagnar som klarar även dom tyngsta maskinerna på 90 kg som Prima laser blir
byggda i Eskilstuna, lager och kontorlayouten börjar sätta sig och några demoställ med
tillbehör står färdiga för transport till Spydeberg, Norge.

En fullastad trailer och ett helt team anländer med kontor och lagerinredning för
iordningställande.

Städning och montering av verktygsskåp ägnade sig Benny och Mårten av på söndagen
efter NL mässan, i skjorta och slips...

Köket har fått bord och stolar och det mesta av köksinredningen är på plats och två kontor
har fått sin inredning. Snart är det bara personalen kvar.

prodibas

Detaljbild över upphängning av utställningstavlor, vi experimenterar och specialbeställer.
Mats & Mårten monterar bildskärm som ska användas för både demo av maskiner &
program, samt till skypemöten. Vår händige ekonomichef Fredrik monterar hyllor för fullt.

Många tavlor går det åt att smycka lokalerna på ett fint sätt. Grabbarna från MINEL är och
drar el och nätverk medan Fredrik & Kerim skruvar krysstag i plocklagret.

Kerim kollar lagerlister på sin PC medan Fredrik mäter köksbänk som ska bytes. Postlådan
är på plats! Lyxlunch - korv med bröd på bensinstation.

Pallvågen är monterad och på plats. Specialkapade hyllor för att få in så mycket ljus som
möjligt från fönstren, tog extra tid. En titt genom fönstet i köket från utsidan.

Servicechef Mårten från Prodib Sverige ligger på golvet och monterar utställningsbord
medans Jonas, också från Sverige ordnar med utställnings/demorum för elektroniska
maskiner. Resultatet blir både fint och praktiskt.

En megalång utställningsbänk och en mer moderat för manuella maskiner är på plats.
Här kommer du att kunna se och prova alla modeller. Så var det den lilla detaljen att allt
gods ryms på den hyllindelning vi gjort... UTOM Kevronburkarna! Så det var bara att göra
om och göra rätt, hela 5 hyllsektioner fick byggas om. Och för att man lätt ska kunna
manövrera lagret och snabbt hitta till rätt hylla, får varje sektion och hyllplan en adress.

Jonas sätter upp en whiteboardtavla och passar på att skoja med magneterna. Mårten
monterar hyllor för broschyrer i utställnings/demorummet. Nu kan man hitta till Prodib AS
- vägskylten är på plats! Fönsterdekor på plats, snyggt och erbjuder insynsskydd.

Benny målar och snyggar till i lokalen. Lager och kontorlayouten börjar bli klar med
bestämda lagerplatser, där var sak har sin bestämda plats - allt för att det ska gå fort att
plocka. Och så ännu mer tavelramar för fina posters som Tina hos oss producerat i datorn.
man vill ju att det ska vara dekorerat och fint också!

Benny monterar tavelramar för fulla muggar. I “THE WAR ROOM” i Sverige har vi byggt upp
ett virituellt PRODIB AS datamässigt, med servrar, datorer och alla olika printrar som vi ska
ha i Norge. Där kan vi testköra så att allt fungerar 100% innan vi kör över allt till Norge.
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Per och Mattias från Prodib Sverige tillbringade en helg med att måla och lacka golven
i lagerlokaken med samma fina färg som i Sverige. Snyggt och lätt att hålla rent! Benny
har dessutom instruerat hela personalstyrkan om hur skurmaskinen fungerar, så några
smutsiga golv kommer det inte att vara hos Prodib AS.

prodibas

Utställningsmaskinerna och ställen med LockPro/Certegoförpackningar är på plats,
likaså artkeyställen.

Många pallar blir det som ska plockas upp på de tomma hyllorna, och innan det
måste alla lådor som godset ska ligga i plockas upp - många lådor blir det också...

En specialbyggd packbänk med inbyggd våg och bandare för paket är på plats, Mårten och Mats
från Prodib Sverige ligger under bänken och fäster upp kablar - snyggt ska det vara också. Allt
är byggt enligt Toyota metoden 5S, allt kommer i sekvensföljd och inga onödiga saker får ligga
framme.

Från tomma lagerplatser...

Till fulla hyllor! Alla nyckelämnen på plats, med rätt
lagerplats för att snabbt och enkelt kunna plockas och
skickas.

Varför ska du välja Prodib AS som leverantör av transponder?
Prodibs utbud av transpondernyckelämnen produceras av SILCA, världens största tillverkare av eftermarknads
nyckelämnen.
Två toppmoderna modeller av maskiner för bilnyckelkopiering som klarar att kopiera alla typer av
bilnycklar som idag är möjligt att kopiera, ger dig den senaste teknologin som finns idag.
Prodib Sverige har lång erfarenhet av transpondernycklar och transpondermaskiner, och tillsammans med Prodib
Norge finns trygg support i de fall vägledning kan behövas.
En gång om året ordnas kurser under Öppet Hus i Sverige, där kan du kostnadsfritt ta del av det senaste inom bilprogramering.
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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Se hela sortimentet på www.prodib.se
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En av våra fyra nya anställda
på Prodib AS i Norge får
svara på lite frågor i detta
nummer av Keyway News.
Arbetsuppgift på Prodib?
Team leder Norge
Vad gjorde du innan du började på Prodib?
Har “alltid” jobbet i låsbransjen. Siste 20 år hos Assa
Abloy med ansvaret for salg av Prodib og Silca sine
produkter i Norge
Vad är det bästa med Prodib?
Det er mange ting, men jeg vil trekke frem det å
kunne se saker fra kundens side, fleksibilitet og solid
produktkunnskap som noen av de beste egenskapene
Vad tycker du är mest intressant på jobbet just
nu?
Ettersom vi nylig har startet opp er det meste
interessant.
Akkurat nå er det å se at alle nye systemer virker og
samspillet mellom oss 4 ansatte er som det skal.
Bor?
I fantastiske Drøbak (4 mil syd for Oslo)
Familj?
Gift med May-Britt
3 flotte barn, Daniel 29, Kine 28 og Kaja 28
2 herlige barnebarn
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TV?
Blir for det meste sport. Svært lite om sommeren
Musik?
Da må det bli Supertramp
Vilken film såg du senast?
Serien Greyzone
Favoritprodukt?
KeyBak
Vad gör du helst på fritiden?
Fotball med barnebarn og turer med båten.
Tilbringer så mye tid som mulig på fjorden. Båten
blir både fritid og hobby.
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Den andra av våra fyra nya
anställda på Prodib AS i
Norge får även han svara på
lite frågor.
Arbetsuppgift på Prodib?
Teknisk support, salg, ordre & lager
Vad gjorde du innan du började på Prodib?
Jobbet for TrioVing i 18 år, fØr det 12 år som låsesmed
Vad är det bästa med Prodib?
Selger produkter av beste kvalitet, god på support og
levering, vi har varene på lager
Vad tycker du är mest intressant på jobbet just
nu?
Oppstart av nytt firma: PRODIB AS

Musik?
Liker det meste, hØrer mest på David Bowie,
Dire Straits, Aurora
Vilken film såg du senast?
Bohemian Rhapsody
Favoritprodukt?
TR4-VIF og VK4103-VIF
Vad gör du helst på fritiden?
Med familien på turer, hytta, fiske og idrett

Bor?
Akkurat nå mest i Spydeberg...
Nei, LØrenskog litt nord for Oslo
Familj?
Ja, gift, 3 barn på 12, 18 og 20
TV?
Alt av sport, spesielt fotball og motorsport, sett sist av
serier: Westworld & Games of Thrones
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Och här kommer den tredje
att svara på lite frågor.
Arbetsuppgift på Prodib?
Customer Support/Ordre, lager/plukk
Vad gjorde du innan du började på Prodib?
Jobbet som seniorkonsulent/selger for Ringnes
Vad är det bästa med Prodib?
Nye hyggelige arbeidskamerater, både i Sverige og
Norge. Nytt marked hvilket er mye større enn jeg
kunde tro!
Vad tycker du är mest intressant på jobbet just
nu?
Hvor mye det faktisk er i denne bransjen, utrolig mye
mer en det jeg kunne tenke meg
Bor?
Tomter, i de dype skogene ved grensen til Akershus i
Østfold
Familj?
Gift siden 1 år tilbake, har to barn en sønn og en dotter
TV?
Helst komedie serier, science fiction film eller sport
men dessverre ikke alltid jeg som bestemmer over TV:n
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Musik?
Metallica for det meste, ellers det meste innom
Heavy Metal
Vilken film såg du senast?
Aquaman og Tomb Raider fikk jeg klemt inn på en
kveld
Favoritprodukt?
På jobben må jeg si Silca Key Programs, helt genialt!
Utenfor jobb er det spotify som gjelder, vet ikke om
jeg klarer meg uten….
Vad gör du helst på fritiden?
Gjerne ute på tur viss jeg ikke ligger på sofaen og ser
på fotball
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Sist i raden av våra fyra nya
anställda på Prodib AS i
Norge.
Arbetsuppgift på Prodib?
Foreløpig er jeg ansatt som potet og gjør alt fra
ordre til lager, og ellers forefallende oppgaver i
bedriften
Vad gjorde du innan du började på Prodib?
Jeg jobbet hos storhusholdningsgrossisten
Cater Storkjøkken, med ordre, sosiale medier og
markedsføring
Vad är det bästa med Prodib?
For meg som ansatt: Varierte oppgaver!
For kundene: Stort varesortiment og super service!
Vad tycker du är mest intressant på jobbet
just nu?
Foreløpig er jo alt dette nytt for meg, og det å lære
noe helt nytt er alltid spennende
Bor?
Jeg har et koselig småbruk midt i skogen i Indre
Østfold. Stor plass, få naboer og naturen rett
utenfor døren. Helt perfekt!

Musik?
House og dance er nok mine absolutte favoritter,
men ellers er jeg ganske altetende, så lenge det er
noe bra. Jeg er glad i bass, for å si det sånn
Vilken film såg du senast?
Murder Mystery. Den var absolutt ikke noe å rope
hurra for. Jeg tror faktisk jeg har igjen de siste 10
minuttene
Favoritprodukt?
Artkeys og emoji nøkkelanheng
Vad gör du helst på fritiden?
Jeg skulle gjerne fisket mer, og vært mer på fjellet,
og reist mer! Men i hverdagen blir det vanlige, som
turer med hunden, trening, familie og venner. Ellers
elsker jeg å lage mat og drive med DIY prosjekter

Familj?
Jeg er singel og jeg har ingen barn. Jeg har
foreldrene mine i nabokommunen og min søster i
Lillestrøm.
TV?
Jeg ser veldig sjelden på TV, men når jeg først gjør
det, blir det som regel Netflix og seriemaraton
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BUSSTOUR AV PRODIB I NORGE
5 st välpackade Prodib bussar tog sig över
gränsen till Norge. Det är inte första gången
som våra Norska kunder får besök av Prodib
bussar, men det är första gången i Prodib AS
regi!
Vi tackar för denna gång och hoppas vi ses igen
snart!

Från Prodib AB i Eskilstuna Sverige

Darren Certego i Gjövik skiner som en sol bakom disken

En kund i färd med att prova en maskin

Ännu en glad kund bakom disken

Demo av Futura Edge hos Låsfag

Till Prodib AS i Spydeberg Norge

Ny Red Rekord D12 såld till Morten och Marius på Gjövik Glasservice

Låsverkstan hos Marvik är unik

Andreas plojar till det

Passar den? Både kepsen och t-shirten passar perfekt!

prodibas

Andreas fick besök i bussen av denna glada tjej

Tomas på Certego i Oslo tog emot Prodib

En glad kund

Mikkel på Trygge rom var supernöjd över attRW4+ M-box och Optika fungerade ihop
med datorn!

Hos Ingeborg Beslag i Jessheim

En kund provar key garage från
Abus

Romerike lås Kløfta poserar framför nyckeltavlorna

Tomas på Certego i Oslo tog emot Prodib

Säljare Jan hälsade på i denna fina butik

Prodib bussen besöker en Silcakund
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Åpne hele sommeren!

prodibas

-ARTKEYSArt.nr: TR4CHE1
Chelsea Blå Multi

Få motivet som passar just dig på din
nyckel! TRIOVING, TR 4, Säljs styckvis
eller i påse om 10 st.

Art.nr: TR4CHE3
Chelsea Hvit

Art.nr: TR4CHE4
Chelsea Blå/Hvit

Art.nr: TR4FC2
Liverpool Multi

Art.nr: TR4FC1
Liverpool FC

Liverpool FC

Chelsea FC
Art.nr: TR4CHE1
Chelsea Blå

Art.nr: TR4FC3
Liverpool Stadium

prodibas
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XL-BYGG MJØNDALEN
XL-Bygg Eggedal Sag AS i Mjøndalen ønsket å starte med nøkkelfiling.
De valgte å gå for Silca Bravo W-Max og startpakke med nøkkelsortiment.
I tillegg til et godt utvalg Silca Artkeys.
På bilde ser vi Silje Hansen i full sving med produksjon av nøkler.
Vi Ønsker lykke til!

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

-NYCKELBRICKORNyckelbricka i metall med
motiv, 25 mm nyckelring.
Levereras styckvis.
VK4103-4520, Green mosaic
VK4103-F4820, Pirat
VK4103-4720, Cykel
VK4103-F4020, Comics
VK4103-F4120, Donuts
VK4103-F4220, Wild west
VK4103-F5020, Floral
VK4103-F4320, Flamingo
VK4103-F4420, Fruits
VK4103-F4620, Home
VK4103-F4920, Diamond & skulls
VK4103-F5120, Cupcakes

Adressetikett

AVS:
Prodib AB
Box 34
631 02 Eskilstuna

B

Sverige
Porto betalt
PORT PAYÈ

Vinnare väljer

- men det visste du väl redan...

