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Úvodní slovo ředitele firmy

Výlet do Itálie

Vážené dámy a pánové, konec roku se nezadržitelně blíží a je čas se za ním ohlédnout. Pro HB to byl
rok plný změn a novinek. Rád bych vyzdvihl a pochválil
HB, že i přes mediální kampaň špatných ekonomických
zpráv, vám stále přinášíme nejlepší klíčařské a bezpečnostní produkty z celého světa, které nám pomáhají ke
společnému růstu. Pozitivní novinkou na poli servisu je naše pojízdná vzorkovna strojů „SHOWBUS“, která umožňuje každému zákazníkovi vyzkoušet
si pod vedením našich techniků nejlepší stroje od SILCY přímo v místě vaší
firmy. Také kladně hodnotím zlepšení komunikace se zákazníky zavedením
nové možnosti video prezentace HB produktů pod značkou HB TV, kdy každý měsíc budeme přicházet s novou reportáží o novinkách v HB. Prioritou do
dalšího roku bude především stále zlepšovat pro vás zákaznický servis a také
sledování trendů a novinek v sortimentu přístupových systémů (CCTV) atd.,
kde jsme zaznamenali celosvětový trend rozšíření nabídky u profesionálních
klíčových služeb. Připravujeme také pravidelné školení na otevírání automobilů, bytů a trezorů, kdy konkrétní termíny vám budou včas nabídnuty. Mám
také velikou radost ze zlepšení v sortimentu autoklíčů, ve kterém v budoucnu
budeme stále přicházet s další rozšířenou nabídkou klíčů, ovladačů a dílů do
autozámků. Samozřejmostí i v dalším roce bude pořádání společných výletů
k našim dodavatelům a pravidelné dny otevřených
dveří na našich pobočkách. Rád bych vám všem
poděkoval za spolupráci a přeji vám klidné vánoční
Ladislav Beránek
svátky a šťastný nový rok 2013.

Ve dnech 12.–14. 7.
2012 se uskutečnila exkurze v italských výrobních závodech SILCA
a OTLAV s výletem do
Benátek. Všem našim
věrným
zákazníkům,
kteří se zúčastnili, děkujeme.

ProTech
Plně automatický stroj
Výroba klíčů SGHK
Sériové řezání klíčů
Ovládací software je schopen importovat soubory z programů pro výpočet permutací SGHK a zajistí tak
bezobslužné řezání a dokonce i značení (gravírování) klíčů, které jsou v průběhu práce řazeny dle jednotlivých
druhů do přehledného pořadače. Stroj
disponuje zásobníkem klíčových polotovarů, jehož naplnění je víceméně jedním z mála fyzických úkonů, které musí
obsluha před počátkem práce provést.
Samozřejmostí je řezání klíčů jak klasických zubových, tak i frézování klíčů
důlkových. Absolutní přesnost všech
parametrů zajišťuje robotická ruka,
která zajišťuje podávání klíčů mezi zásobníkem, svěráky a pořadačem pro

Výlet do Německa
Ve dnech 14.–17. 10.
2012 proběhl výlet se
zákazníky do společností Burg Wächter,
DORMA, CES a německé pobočky SILCA.
Všem zúčastněným zákazníkům děkujeme.

vyrobené klíče. Další výhodou stroje
ProTech je automatické čištění podavačů, svěráků a fréz stlačeným vzduchem, vakuový systém potom zajistí
odsátí špon do speciální nádoby. Velikou výhodou je automatická kalibrace
stroje, kdy není vyžadováno žádných
speciálních nástrojů nebo vybavení.
Díky ovládacímu dotykovému LCD panelu je nastavení stroje velice přehledné
a poměrně jednoduché. Automatický
propočet času ukončení právě prováděné práce potom umožní obsluze rozvrhnout ostatní pracovní činnosti tak,
aby byla práce co nejefektivnější. Veškeré vlastnosti stroje můžeme sledovat a upravovat dle aktuálních potřeb,
volba jednotlivých nastavení a různých
testování je opravdu rozsáhlá a velice
tak usnadní obsluze volbu správných
parametrů, které jsou nejoptimálnější
pro právě probíhající práci.

HB rozšířilo svůj

strojový park!

NOVINKA

Art klíče a popruhy
Disney, Garfield
a Hello Kitty

Otevírací technika
V

Licencované ART klíče a popruhy
na krk s populárními motivy Disney,
Hello Kitty a Garfield jsou již v prodeji!

Kvalitní klíče i popruhy jsou distribuovány na kartonech s EURO výsekem a příslušným motivem. Navíc
v rámci naskladnění nabízíme marketingovou podporu pro Váš obchod
v podobě plakátů a katalogu.
Klíče, které v současnosti nabízíme v univerzálním profilu (UL050X)
jsou rovněž žádány i jako přívěšky!
Z deseti motivů ART klíčů a osmi
motivů popruhů si určitě vyberou
i Vaši zákazníci!
Využijte limitované nabídky doplňkového sortimentu v podobě PVC
přívěšků s Disney motivy!
Připravujeme v profilu FAB 14x.

měsíci
září proběhla
v plzeňské pobočce H&B Group
pravidelná
akce
„Open
House“
pro naše velkoobchodní partnery.
Na tuto akci přijal
naše pozvání pan
Paul Souber ze
společnosti Souber
Tools Ltd.
sídlící
ve
Velké
Británii. Měli jsme
možnost vidět názorné ukázky nářadí, které tato firma vyrábí a dodává po celém světě. Prezentována
byla mimo jiné i fréza vhodná pro
zámečníky a truhláře „DBB Morticer“ (na obr.), která slouží především
pro jednoduchou a velmi rychlou instalaci zadlabacích zámků do dveří
nejen klasických dřevěných, ale dokonce i do profilových dveří vyrobených z hliníku. Široké příslušenství
této frézy umožňuje i provrtání dveří
pro přívod kabelů pro elektro-mechanické a elektro-motorické zámky. Dále byla předvedena celá řada
výrobků z oboru otevírací techniky,
např. speciální karbidové čtyřhranné
frézy sloužící k odvrtávání cylindrických vložek. Neméně zajímavá byla
i ukázka tvrzených vrtáků pro vrtání
do velmi tvrdých materiálů, ze kterých se vyrábějí trezory. Prezentováno bylo i klasické nářadí pro otevírání
zámků a to jak metodou destruktivní,
tak i metodou nedestruktivní. Veškeré předváděné nástroje má firma H&B
Group samozřejmě ve své nabídce.

„Kdo maže
ten jede“

mazadla

Megacopy
Revoluce v programování
autoklíčů FIAT a ALFA
ROMEO ID48 pomocí
T-CODE a MEGACOPY.

Nový
SOFTWARE ADS 185
kategorie A+ zjistí
tajná čísla (PIN) k vozům ALFA ROMEO,
FIAT s ID48 a zároveň
připraví transpondér pro
následné přihlášení do vozu.
Dříve tato operace obnášela
nemalé znalosti eepromů, jak
s jejich vyletováním, tak i vyčtením daných dat programerem.
Nyní za pomoci T-CODE a MEGACOPY již není zapotřebí nic letovat
a klíč se hlásí přímo přes diagnostickou zásuvku OBDII.
Postup je velmi jednoduchý a podobný jako při přihlašování klíčů
např. u skupinu VAG.
1. Vyčtení PIN kodu z automobilu
T-CODE
2. Zobrazení unikátní informace pro
daný automobil T-CODE
3. Předkodování čipu pomocí MEGACOPY
4. Naprogramování klíče T-CODE
Více informací a seznam podporovaných vozů naleznete na našich
stránkách www.hbgroup.cz

Super Lube

Unocode 199

Viper Edge set
…umožňuje řezání jednostranných a oboustranných
autoklíčů s flatovými
zuby na VIPERU.
Jednoduše vyměnitelný svěrák
po aktualizaci interního sw stroje.

Cenová bomba spojena se špičkovou technologií světové jedničky
klíčového světa od Silcy. Představujeme nové Unocode 199. Jeho
přesnost, rychlost, kvalita a cenová
dostupnost je zárukou profesionálně
odvedené práce. Řezání jednostranných, oboustranných klíčů dle originálu i dle kódu navíc nyní na 6 měsíců
zdarma se Silca Code Programem.
Přesné načtení díky preciznímu optickému readeru. Možnost rozšíření
o automatický podavač se zásobníkem bez nutnosti připojení kompresoru.

Set zahrnuje:
• „D“ svěrák
• U113DC dekodér
• Fréza H158
• Kopírovací palec U113
• Kalibrovací šablona Z3
• CD s aktualizací interního sw
Dekódovací funkce a rychlost řezaní flatových zubů za méně než jednu minutu z obou stran.
Řezání podle přímého i nepřímého kódu. Po dekódování možno
vyřezat přesnou kopii nebo originál
výkresové hodnoty.
• Nový, rychlý, jednoduchý, velice
intuitivní a přesný.
• Možno propojit s PC nebo jako
volně stojící.

Trezor PointSafe E FS
na otisk prstu

Firma Burg Wächter přišla na
podzim s novinkou, se kterou bychom Vás rádi seznámili. Jedná se
o sejfy z řady PointSafe, které nově
vybavila čtečkou otisků prstů. Takže nyní naleznete v naší nabídce
již tři řady těchto sejfů: odemykání
klíčem, kódem a nyní
i kombinací
kódem nebo
otiskem prstu. Řadu PointSafe E FS
je
možno
otevřít nejen
uživatelsk ým
kódem, ale nastavit si také až pět
uživatelů s otiskem prstu. Dále lze
sejf přepnout do hotelového módu
(jeden uživatelský kód + jeden otisk
prstu).
Nové sejfy PointSafe (nejen
s otiskem prstu) mají také několik
nových bezpečnostních prvků: zesílené dveře, zesílené uzamykací
čepy…
S využitím nejnovějších technologií Vám přináší firma Burg Wächter společně s H&B Group s. r. o.
řadu PointSafe E FS.

Barevná stavítka LAB
…skládání vložek nebylo nikdy jednodušší

Stroje Silca a HB čipovací zařízení

Historie klíčů 3

nejlepší řešení na výrobu klíčů a autoklíčů

Klíče zapomínáme už 4000
let. Od dřevěných zámků
k čtečkám otisků prstů

1

Moravia Keys s. r. o., Hodonín: Viper, Bravo Professional, Zedbull, Instacode

2

Proma Uni spol. s r. o., Praha: Unocode 399, Idea, Triax, Bravo Professional,
Tech 2, Doge, Lector, RW4+P-Box, LF kopírovačka na čip 125 kHz

3

Jan Vodička, Ústí nad Labem: Unocode 399, RW4+P-Box, InstaCode,
LF kopírovačka na čip 125 kHz, Tech 3, Lektor, Bravo Code

4

Sezam – Vrábel Tibor, Trnava: T-Code, Megacopy, Matrix S, Unocode 399 EVO,
Bravo Professional, Bravo Evolution, RW4+P-Box

5

Zdeněk Kroupa, Č. Budějovice: T-CODE MVP Token, Megacopy, Bravo Europe,
Matrix SX

6

Klíčové a trezorové centrum Hausner-Plný, Liberec: Unocode 399, Triax, Idea, Optika,
Bravo Professional, RW4+P-Box, T-Code, Megacopy
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H&B Představuje

Čipování karet a žetonů

Petr Schuldes

vedoucí dílny SHGK plzeňské pobočky
a product manager otevírací techniky
Petr se po
úspěšném zakončení učebního oboru Elektromechanik
pro rozvodná zařízení věnoval své
původní profesi.
Po nástupu do HB v roce 2005 se
stal součástí týmu pro SGHK. V průběhu následujících let mu byla navíc
svěřena funkce product managera pro
otevírací techniku, které se intenzivně
věnuje zejména v posledních letech.
S Petrem se můžete setkat rovněž
při odborných školeních na otevírací
techniku, která v rámci HB pořádá
a zastřešuje.
Petrovi je 34 let, má jednu dceru.
Koníčkem se mu stala výchova jeho
dvou pejsků.

Novinka z oblasti
přístupových systémů!

Jednoduché zařízení
umožňuje okamžité kopírování karet o velikosti
kreditní karty nebo žetonů
s čipem fungujících na
frekvenci 125 kHz.
Cenově
přijatelné žetony pro
125 kHz kopírku
nabízíme ve dvou
velikostech v barevných variacích.
Mifare kopírovačku dodáváme včetně
SW pro Váš
PC. Mifare systém lze kopírovat opět na kartu
o velikosti kreditní karty nebo na žeton s čipem šedivé barvy.

www.hbgroup.cz
Plzeň

NOVINKA

Praha

l

Sokolov

Ani Řekové se
konec konců nemají zač stydět.
Jejich kovové zámky ovšem k dokonalosti dotáhli až
Římané. Jak víme
z pompejských vykopávek, Římané už znali
profesi zámečníka. Kovové zámky,
ne nepodobné těm z českého venkova 19. století, se nacházely na vnitřní
straně dveří a obsluhovaly se klíčem
zvenku. Protože Římané a Římanky
se odívali do tóg bez kapes, neměli, kam by si klíče dali. Na řadu tak
přicházela různá řešení, a z klíčů se
staly ozdoby i šperky. Designéři té
doby se jen předháněli, kdo dokáže
důmyslněji a pohodlněji zakomponovat klíč do šperků či oděvů.
V Pompejích se našly také nástroje, které bychom dnes identifikovali jako šperháky. Archeologové (asi
vzhledem k jejich kvalitnímu provedení) soudí, že šlo spíše než o zlodějské
náčiní o pomůcku pro zámečníky,
kteří tak mohli v případě ztráty klíče
otevřít zamčené dveře.
Zámečnický cech pozastavil
kreativitu
Po pádu Říma nastalo období
středověku, které nemá, co se rozvoje vynálezů týče, nejlepší pověst.
Zámky ale zaznamenaly neobvyklý
rozvoj. Vylepšovala se jejich technická přesnost a zámky se šířily po celé
Evropě i Orientu. Mít dobře zamčený hrad bylo považováno za ctnost
a šlechtici se navzájem chlubili složitými a ozdobnými zámky na svých
truhlách. Také kláštery, středověká
centra vzdělanosti a zároveň místa pečlivé řemeslné práce, ukrývaly
mnohé poklady z rukou zručných zámečníků.
…pokračování příště

www.klicovecentrum.cz
Vodňany

Výhradní zastoupení

Cheb

Bratislava

