
Bicskakulcs(mondeo MK2) 
Amikor riasztót kerestem az autómhoz, (Mondeo mk2) akkor láttam 
meg, hogy létezik már Fordhoz való kulcsfejjel is az úgynevezett 
bicskakulcs. Nagyon megtetszett, meg is rendeltem rögtön. (Akkor 
még nem sejtettem, hogy lesz vele némi zűr a kulcsfejek miatt.) 

Meg is kaptam a csomagot a kulcsokkal, a vevőegységgel és a plusz 
kulcsfejekkel. 

 

(Az én autómban nem volt távirányítású központi zár vezérlés. Ezért 
választottam ezt a szettet.) A vevőegység beszerelése után nekiláttam 
a kulcsoknak.  

A kísérő papírban azt írták, hogy „A kulcsszár cseréjét mindig bízza 
szakemberre! Ne végezze otthon!” Tehát kell egy szakember. Akkor 
irány a telefon. Kikerestem egy kulcsmásoló számát, és felhívtam. 
Elmondtam, hogy mit szeretnék. Négyezer forint, ha én viszem a 
nyerskulcsot meg az is négyezer, ha ők adják. De jobb lenne, ha az ő 
kulcsukat választanám, mert a Fordnak ez a buzogánykulcsa nagyon 
érzékeny a minőségre. 
„buzogánykulcs” ezt sem hallottam még. Azt meg ők nem akarták 
hallani, hogy belerakják a kulcsba a kulcsfejet. 
Megkérdeztem, hogy milyen baj lehet az én nyerskulcsommal?  

Válasz: ” többször előfordult, hogy beletört a zárba a bizonytalan 
helyről származó kulcs” 



 Ennek a fele sem tréfa „beletörhet a zárba a kulcs”. Na jó akkor 
másoljanak nekem egy olyan kulcsot, amiben ők bíznak, én meg majd 
belefaragom valahogy a bicskakulcsba. 

Felkerekedtem, és elmentem kulcsot másoltatni. Az ember ránézett a 
kulcsra, majd visszaadta. Odalépett a géphez belerakott egy nyers 
kulcsot, és fejből lemásolta. Nem hittem a szememnek. Ez ilyen 
egyszerű? Állítólag nem a kulcs különleges, hanem a gép, amivel 
másolják. 

Na mindegy, kulcs megvan irány a műhely otthon. 

A kulcs egyben, majd szétszedve: 

 

A csomagban küldött nyerskulcsok (amit végül nem mertem 
másoltatni) és a másolt kulcs. 

 



 

A kulcsszárba fazont kellett reszelni, hogy bele lehessen tenni a 
bicskakulcsba. (Ebben apukám segített, tartott nekem egy kis fémipari 
alapképzést. ) 

 

Eljött az ideje, hogy szétszedjem a bicskakulcsot. Két pici csavar, és 
már szét is ugrott az egész. Kicsit megijedtem, hogy hogyan fogom 
összerakni? Aztán jobban megvizsgálva rájöttem, hogy primitív kis 
szerkezet, úgyhogy nem lesz vele gond. 

 

 



Gyorsan összeszereltem. Ez a végeredmény: 
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