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Nyckelkopiering
Vi på Grufman Bil är specialister på nycklar till din Ford.
Vi har den mest avancerade utrustningen för att slipa dina nycklar, och för att programmera dem till din bil

Såhär går en nyckelkopiering till i olika fall
Kopiering av sliten nyckel till en Ford Windstar 1995
Om du bara har en nyckel kvar till din Windstar från 1995 är det av stor vikt att du kopierar
den redan idag. Ford sparar bara nyckelkoder från 2001 och nyare vilket gör att det blir dyrt
om du tappar sista nyckeln. När vi får din nyckel gör vi en okulär bedömning om vi kan nöja
oss med en enkel kopiering, eller om vi måste skapa ett nytt original.
I det här fallet är originalnyckeln så sliten att vi måste återskapa originalkoden. En enkel kopia
skulle helt enkelt inte fungera tillfredställande. Ofta är det de högsta topparna på nyckeln
som slits mest, och om toppen är bortsliten går den ju inte längre att kopiera.
Till vår hjälp använder vi en speciell programvara som har alla nyckelkoder lagrade i sin
databas (bild 1).
Med hjälp av en tolk mäter vi upp de 10 olika positionerna på din befintliga nyckel. Även om
din nyckel skulle vara avbruten kan vi lätt mäta upp den och återskapa originalet.
Varje nyckel från den här årsmodellen har 10 olika slippositioner med 5 möjliga sliphöjder på
varje läge. Det ger ungefär 9.7 miljoner olika nyckelkombinationer. I verkligheten har Ford
dock reducerat dessa till ungefär 500 000 olika ”giltiga” nycklar.
Genom att knappa in de olika höjderna vi hittar på din slitna nyckel kan vi gå bakvägen och
hitta rätt nyckelkod. När vi tolkade nyckeln kunde vi observera att en av positionerna såg
misstänkt sliten ut, nämligen position nr 7, och vi kunde inte avgöra om det var en 1a eller en
2a. Vi låter därför dataprogrammet (bild 2) avgöra det åt oss genom att söka i sin databas efter
giltiga slipningar.
Databasen avgjorde att det enda giltiga alternativet var slipning nr 1 på position 7 vilket
resulterade i att den hittade den giltiga nyckelkoden åt oss, vilket i det här fallet var 286B583
Vi kan du låta programmet (bild 3) visa oss en bild på den giltiga nyckeln för att vi ska kunna
se hur den egentligen ska se ut.
Efter att vi verifierat korrektheten knappar vi in nyckelkoden i vår slipmaskin och låter den
tillverka ett nytt original. Passa därför på att skapa två nya original och släng därefter din
slitna nyckel.
Kopiering av fräsch nyckel till en Ford Mustang
Här har vi fått i uppdrag av vår kund att tillverka en kopia av en nästan ny osliten nyckel till en
modern For Mustang. Eftersom den är så fräsch behöver vi inte återskapa nyckelkoden eller
på något annat sätt göra förbättringar på nyckeln.
Det vi däremot kan vara trygga med är att den slipmaskin vi använder är speciellt anpassad
för amerikanska bilnycklar, så den nya nyckeln är alltid lite bättre än originalet. Det beror
på att kapskivan som tillverkar nycken har en speciell vinkel vilket gör att slitningar på
originalnyckeln inte överförs till den nya nyckeln.
En ytterligare faktor som gör vår maskin överlägsen traditionella nyckelmaskiner är att vår
maskin tolkar den gamla nyckeln med laser, och att den är helautomatisk. Du slipper därför
risken med förskjutningsfel, slitna tolkar och nyckelmaskiner som inte håller fast nyckelämnet
på rätt sätt. Vår maskin klarar dessutom att hålla fast nya nycklar med inbyggda fjärrkontroller
- något som de flesta andra nyckelföretag inte klarar av.
Efter att vi monterat in originalnyckeln på plats B, och läst in sidan med hjälp av laser, kan
vi montera den nya nyckeln på plats A och låta maskinen göra en kopia. Efter första sidan
vänder vi nyckeln och slipar andra sidan.
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Fortsättning på nästa sida ç

Inprogrammering av PATS-nyckel
På alla Fordar från och med 1998 års modell (vissa från 1997) har ett stöldskyddsystem förhindrar att din bil kan startas utan att rätt
nyckel används. Även om tändningslåset bryts sönder förhindras motorstart tack vare att bilens databox inte har fått rätt upplåsningskod
från den korrekta startnyckeln.
Därför är det inte tillräckligt att bara slipa nyckeln på dessa årsmodeller, utan man måste även programmera in nyckeln till bilen.
För att göra det behöver man Fords egen diagnosutrustning av typen IDS, WDS eller NGS. Det har vi
När man programmerar in en nyckel till bilen tar vi alltid som vana att radera eventuella gamla nycklar innan vi lägger in de nya, och
vi säkerställer dessutom alltid att vi har två mekaniskt fungerande nycklar innan vi påbörjar programmeringen. En Ford-bil MÅSTE
nämligen alltid ha två nycklar inprogrammerade för att kunna starta. Du kan således inte bara ta en nyckel med dig till verkstaden för
programmeringen. Raderar man de inbyggda nyckelkoderna utan att ha två nycklar tillgängliga för programmering resulterar de i att
bilen inte går att starta - alls.
Inprogrammeringen av dina nycklar tar ungefär 15 minuter och kan normalt göras medan du väntar i vår verkstad.
VIKTIGT:
Många mindre nogräknade nyckelslipare erbjuder sina kunder att klona startnyckelkoden till sin nya startnyckel så att du som kund
slipper åka till en verkstad för inprogrammering. Att klona sin nyckel kanske låter smart, men är egentligen riktigt dumt.
★★ Många försäkringsbolag kräver intyg på att nycklarna är omkodade för att du skall kunna försäkra din bil. Om du klonar dina
nycklar så ligger fortfarande de gamla nyckelkoderna kvar i bilens dator, och kan således stjälas. Vi raderar alltid gamla nyckelkoder
vilket gör gamla nycklar obrukbara.
★★ Om du klonar din nyckel uppfattar din bil dina båda nycklar som helt identiska. Du kan därefter inte själv programmera in
extranycklar. Varje Ford är nämligen utrustad med ett system som gör att du som bilens ägare själv kan programmera in
reservnycklar utan att besöka en verkstad. Det kräver dock att du redan har två inprogrammerade nycklar till bilen. Om du däremot
har två klonade nycklar så upphör den här funktionen att fungera. Tråkigt!
★★ Om du ombeds att programmera om dina nycklar av ditt försäkringsbolag, och om du ovetandes har två klonade nycklar kommer
din bil vara omöjlig att starta efter att nyckelkoderna i bilen har raderats. Eftersom bilen kräver 2 unika nyckelkoder måste en av de
klonade nycklarna slängas och ersättas med en ny innan bilen kan startas. Det här ”fenomenet” kan omöjligt upptäckas innan det
är för sent. Du riskerar alltså att bli stående utan fungerande nycklar och med potentiellt höga verkstadsräkningar innan verkaden
hittat felorsaken (många verkstäder känner inte till detta ”fenomen”)
★★ Din bil kan fortfarande startas av någon som har den gamla nyckeln. Om du bara klonar din nyckel så försvinner inte de gamla
nyckelkoderna. Vem som helst som har tillgång till din gamla nyckel kan därefter köra iväg med bilen. Gäller din försäkring om din
bil stjäls med en originalnyckel?

Oslipad nyckel.

Här matar vi in rätt nyckelkod.

Rätt skyddsglasögon är ett måste!

Din nya nyckel monteras i maskinen...

...och slipas till...

...en ny fin nyckel!
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