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Úvodní slovo ředitele firmy

Výlet do Silci

Ahoj všichni! Jednou z priorit HB je stále pro vás
zlepšovat servis, rychlost a kvalitu dodávek. Proto přicházíme v těchto dnech s novou službou, kdy
všechny objednávky do 15. h. budou ještě ten den
expedovány a druhý den dodány. S objednávkou nad
5 000 Kč bude vždy přibalen dárek s energetickým
nápojem. Samozřejmě naše pravidelné zásobovací linky jsou k dispozici
ve shodném rozsahu.
Také bych se chtěl s vámi podělit o zážitky z mé cesty do Číny. Navštívil jsem dvě desítky výrobců zámků a dalšího klíčařského sortimentu
a musím konstatovat, že kvalita výrobků je velice rozdílná a je důležité
pečlivě hledat kvalitní výrobce. Díky pomoci místního agenta, který má
více jak 40letou praxi s Čínským zámkařským trhem, se nám podařilo
najít to nejlepší z Číny a na podzim se naše rodina výrobků STAR rozšíří
o další sortiment autoklíčů, dálkových ovladačů, visacích zámků, stavebních vložek, poštovních schránek, kasiček atd.
Nedávno jsem také navštívil Silca distributorský meeting, na který se
již tradičně sjeli největší Silca prodejci z celého světa a mám radost, že Silca ve vývoji udělala velký kus práce. Jedná se o rozšíření aplikací u stroje
řady RW na autoklíče, sklopné klíče, KEYLESS a nový skleněný universální čip. Již brzy vám tyto novinky nabídneme.
Také se nám podařilo u Silcy snížit ceny elektronických strojů UNOCODE 199 a VIPER, kdy jsi
tyto stroje může dovolit dnes každý z vás.
Ladislav Beránek

Ve dnech 21.–22. 4. 2013 se uskutečnila exkurze členů Cechu mechanických zámkových systémů
a zákazníků H & B Group, kteří projevili zájem o prohlídku závodu Silca
v Itálii, jednoho z největších
světových
výrobců klíčů a strojů
na řezání klíčů. Více
o výletu na našich
www stránkách.

Open house Plzeň
11. 5. 2013 proběhl tradiční den otevřených
dveří v Plzni pro pobočky Plzeň, Praha a Sokolov.
Mezi
hlavní
prezentované
novinky patřila
autodiagnostika Zed-FULL
a elektronický
stroj Unocode
199.

Zed-FULL
Multifunkční zařízení pro čipování autoklíčů, dálkových ovladačů
a zjišťování PIN code
Zed-FULL je určen pro klíčaře a zámečníky, kteří se
specializují na výrobu autoklíčů. Zařízení disponuje revolučním systémem kombinace plného softwaru pro jednotlivé výrobce aut nebo možností čerpání kreditů na veškeré funkce zařízení. Zed-FULL je jediné zařízení na trhu,
které na výrobu autoklíčů nabízí komplexní řešení.
Mezi nejdůležitější funkce Zed-Fullu patří:
»» Čtení, identifikace a kopírování všech známých druhů
transpondrů včetně nejnovějších crypto systémů
»» Přihlašování klíčů a dálkových ovladačů přes OBD II pro
automobily a kamiony
»» Univerzální OBD II kabel (na všechny typy vozů se používá 1 kabel)
»» Přímé čtení PIN code včetně zjištění security byte component
»» Práce s EEPROM a MCU aplikace
…pokračování na straně 2

Rychločtyřhran
a kování Birmingham
Rychločtyrhran
má
mnoho předností, mezi
které patří především
rychlé upevnění kování
a tím značnou úsporu času při montáži, pevnou fixaci kliky, žádný červík
a montáž bez nářadí. Základem této
nové technologie je upínací mechanizmus umístěný přímo v klice. Montáž kování HOPPE s tímto mechanismem můžete shlédnout na
našem HB videokanále.

Jednoduše
zasunout –
a je hotovo!
Z mnoha produktů HOPPE vybíráme bezpečnostní kování Birmingham učené pro vchodové dveře,
které splňuje BT2 a má stejný design
jako interiérové kovaní Birmingham.
Kování nabízíme v roztečích 72,
90 a 92 mm, v povrchové úpravě F1,
F4 a připravujeme také F9. Kování Birmingham vás zaujme jak svým vhledem, tak kvalitou a samozřejmě také
příznivou cenou. Značkové kování
HOPPE je zárukou kvality pro všechny uživatele.
Proto také firma
HOPPE
dává
10letou záruku
funkčnosti na
většinu svých výrobků
a naše firma HB má na
toto kování výhradní zastoupení.

Otevírací technika

Zed-FULL

Dne 12. dubna 2013 proběhlo
v plzeňské pobočce H & B Group školení NOUZOVÉ OTEVÍRÁNÍ, které
naše firma připravila společně s p. Bc.
Šimandlem a p. Bílkem z mostecké firmy BLESK Š & Š. Náplní školení
bylo poučení o správných postupech

…pokračování ze strany 1

a právních důsledcích nouzového
otevírání, teorie i praxe užití nástrojů
pro zabouchnuté i zamčené dveře.
Mimo jiné byl prezentován zajímavý
nástroj pro vrtání vložek i přes bezpečnostní kování s překrytem. Dále
bylo předvedeno použití nástrojů LISHI pro nenásilné odemykání automobilů (tréninkové video Lishi Pick & Dekodér 2v1 naleznete na HB
videokanále) a neméně zajímavý Turbodecoder, kterým lze překonat automobilové zámky v řádu
několika
vteřin.
Ideálním strojem
pro následné řezání autoklíčů je
elektronický stroj
Silca Viper se softwarem Instacode.
Školení se setkalo s pozitivní reakcí u našich obchodních partnerů,
proto budeme rádi, pokud se případní zájemci informují o dalších termínech na tel. 725 875 485 nebo na
pschuldes@hbgroup.cz.

INVESTICE DO
NEJLEPŠÍHO
PROGRAMU NA SGHK

»» Tester frekvence
dálkových ovladačů garážových vrat,
bran a alarmů
»» Čtení a identifikace
MIFARE karet
»» Vestavěný modul pro kopírování
čipů a dálkových ovladačů bez nutnosti připojení k internetu

»» Předkódování čipů a dálkových
ovladačů
»» HD grafický dotykový displej
»» Bezdrátová komunikace přes Blue
tooth
»» Připojení k PC přes rozhraní USB
»» Velké množství online aktualizací
a dalších aplikací
»» Dodáváno ve velmi pěkném hliníkovém odolném kufříku
»» Měří napětí 0–24 V DC (stejnosměrný proud) a testuje okruh pomocí
integrovaného modulu
»» LED svítilna pro zlepšení práce při
hledání OBD II zásuvky ve voze
»» Pohodlné ukotvení přístroje na volant
V případě vašich jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na naše regio
nální servisní techniky. Jejich tváře
a kontakty můžete shlédnout na našem videokanále
HBtv.klicovecentrum.cz

Samozamykací
panikové zámky CES

Rodina STAR se
rozrůstá!

Autozámky –
náhradní díly

Díky celosvětovému trendu zvyšující se poptávky po elektronických
přístupových systémech se stále více
do pozornosti všech zákazníků dostávají také samozamykací panikové
zámky, které se tak staly nepostradatelnou součástí sortimentu HB.
Samozamykací panikové zámky
jsou kvalitní zámky od německého
výrobce CES, který působí na trhu
již řadu let. Vyznačují se antikorozní
schránkou, a proto je lze použít i v náročných klimatických podmínkách.
Zámky nabízíme v rozteči 72 mm
dorm 55 mm a v rozteči 92 mm s dormem 30–45 mm, které lze použít
pro vnitřní i venkovní dveře vyrobené
z kovu, plastu nebo dřeva.

Navazujeme na úvodní slovo
z minulého čísla o nové ekonomické
řadě STAR, která se postupně rozrůstá o nové zboží.

HB se podařilo získat zastoupení světově renomované firmy ASP
z USA na výrobu náhradních dílů
k autozámkům všech značek.
Zpracování těchto náhradních dílů je
velmi precizní,
což je důležitý
prvek při servisu
autozámků pro

Aktuálně skladem:
Klíče, art klíče, bezpečnostní
kování Ovale, kroužky, rozlišovače, visačky a frézy.

Připravujeme:
Katalog STAR, stavební vložky, visací zámky, autoklíče,
dálkové ovladače, poštovní
schránky…

každého klíčaře-zámečníka. V současné době náš sklad disponuje
kompletním sortimentem náhradních dílů na modely aut skupiny VAG
Group a vybrané díly Citröen, Peugeot, Nissan, Toyota a díly k profilu klíče Ford FO21P. Sortiment postupně
doplňujeme o další modely a každé
2 měsíce tak rozšiřujeme naší akční
nabídku v rámci letáku originálních
autoklíčů a dálkových ovladačů. Na
našich www stránkách v sekci VELKOOBCHOD/KE STAŽENÍ pak naleznete kompletní katalog
firmy ASP.

NOVÝ FAB PROFIL
DISNEY KLÍČŮ 14X

připravujeme

Stroje Silca, HB software a čipovací zařízení

Historie klíčů 5

nejlepší řešení na výrobu klíčů a autoklíčů

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

1

Zdeněk Patera, Žatec: Unocode 299, Triax code, Matrix Pro, Bravo Maxima,
RW4+P-BOX, T-CODE Pro, ZedBull, Optika, Instacode

2

AD Security s. r. o., Praha: Unocode 299, Matrix Evo, Megacopy, diagnostika VAG

3

Miroslav Šandera, Lišov: T-Code, RW4+P-Box

4

Marián Moravčík – PROFIL, Banská Bystrica: Unocode 399 EVO, Viper, Matrix SX,
T-CODE, Megacopy, Opera, Bravo Professional, SBB, Instacode Sub

5

Richard Zeiss, Kladno: Unocode 399, Matrix SLX, RW4+P-Box, Bravo, Lector,
Gravírovací stroj PM4, Tech3

6

Železářství Libor Kašpárek, Otrokovice a Zlín: ZedFull, Unocode 199,
Unocode 299, Triax e-code, Bravo Professional

Podmořský kasař
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NOVINKA

H & B Představuje
Milan Turynek –

obchodník regionů Praha,
střední Čechy, Královéhradecký, Pardubický
a Liberecký kraj
Milan se rozhodl
po úspěšném absolvování obchodní akademie doplnit
si vzdělání na Vyšší odborné škole
technicko-‑ekonomické. Před nástupem do H&B pracoval 9 let na pozici
produktového manažera u spol. Assa
Abloy (FAB) a 2 roky u spol. GU/BKS
jako technicko‑obchodní specialista. Díky předchozím zkušenostem je
schopen odborně poradit v problematice zavíračů, panikového kování
a SGHK. Milan se stal součástí H&B
týmu před 2 roky. Začínal na pozici
obchodníka pro region Morava, nyní
se s ním můžete setkat ve středních
a severních Čechách.
Milanovi je 35 let, má 2 dcery a mezi
jeho koníčky patří sport a cestování.

Dálkový ovladač
Jane Top A
Společnost Italfile ve výhradním zastoupení H & B
Group přináší zlomovou novinku z oblasti duplikace dálkových
ovladačů. Její poslední produkt, dálkový ovladač Jane TOP A, totiž jako
první dokáže zkopírovat plovoucí kód
a to o frekvenci 433,92 MHz. Označení „A“ se vztahuje k typům podporovaných ovladačů. V tomto případě
jde o výrobce ovladačů NICE, DITEC
a V2. Ovladač nabízíme v klasických
barevných variacích, které znáte
z předchozích modelů Jane. V současném době společnost Italfile pracuje na vývoji ovladače s označením
TOP B, který nabídne rozšíření škály
podporovaných výrobců. Vývoj bude
pokračovat i nadále a je tedy zřejmé,
že do budoucna bude dálkový ovladač JANE schopný zkopírovat jakýkoliv originální ovladač na trhu.

www.hbgroup.cz
Plzeň

Praha

Zajímavý je příběh Charlese
Courtneyho. Od malička se zajímal
o mechanismy, obzvláště ho pak
fascinovaly zámky. Stal se tedy zámečníkem a vypracoval se na odborníka v této oblasti. Zároveň se
ale toužil stát potapěčem a zažít ta
dobrodružství, o kterých jeho dávný
příbuzný Jules Verne psal ve slavné
knize Dvacet tisíc mil pod mořem.
A jeho sny se mu splnily. Když se
ponorky v první polovině 20. století
staly celkem běžnou záležitostí, začalo se společnostem vyplácet nořit se do hlubin a objevovat dávno
i nedávno potopené vraky. Mnohé
z nich měly palubní sejfy plné cenin, ale pod vodou se do nich nikdo nedokázal dostat. Kdyby tak
někde byl zámečník, který se umí
potápět...
Charles Courtney se stal slavným pro své umění otevřít zámek
stovky metrů pod mořskou hladinou. Roku 1916 např. osvobodil na
dně zahálejících 60 tisíc dolarů, což
byla tehdy milionová suma, která by
jinak zůstala uvězněna v potopené
lodi Hampshire. „Musel jsem i pod
vodou dávat pozor na případné
pasti, které mohli tvůrci sejfu nainstalovat,“ vzpomíná Courtney.

…pokračování příště
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Sokolov
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Výhradní zastoupení
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