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        Pressinformation mars 2014 
 
 
Chansa inte – det kan kosta ditt körkort eller, i värsta fall, livet! 
Skaffa en funktionssäker alkomätare från KALA AB 
 
I nära en fjärdedel av dödsfallen i trafiken är alkohol inblandat.  
Många gånger handlar det tyvärr också om olyckor där den vållande föraren trott sig vara nykter efter 
en festkväll. 
Inte sällan har man satt sig bakom ratten, sedan en inköpt alkomätare gett klartecken - Ett felaktigt 
sådant! 
 
Tester gjorda av framförallt MHF – Motorförarnas Helnykterhetsförbund – har på ett 
skrämmande sätt avslöjat att alltför många av de alkomätare som säljs idag inte lever upp till 
kraven på tillförlitlighet.  
Det handlar om vilseledande reklam och dåliga/undermåliga produkter. 
 
Många kriterier måste uppfyllas för att en mätare skall godkännas av MHF.  Så måste t ex mängden 
utandningsluft vara hög, ju högre desto säkrare värde.  
Stabila mätvärden, d v s dessa skall vara lika varje gång, är ett annat krav, liksom att alkomätaren 
kalibreras regelbundet på rätt sätt. 
 
KALA AB marknadsför två alko/promillemätare som bägge fått omdömet ”pålitlig” efter att ha 
testats i MHF:s professionella testlaboratorium, där samtliga funktioner provas in i minsta 
detalj. 
 
FCA 7000 är en enkel och funktionssäker promillemätare med bränslecellsteknologi, d v s den 
arbetar med den absolut säkrare teknik som finns att uppbringa idag och som används av polis och 
andra myndigheter. Tack vare ny och billigare tillverkningsprocess kan den nu säljas till ett vettigt pris. 
 
FCA9000Lite är en mycket tekniskt avancerad mätare som används av institutioner och andra som 
kräver absolut precision. Den ger tydliga instruktioner via ljud samt på den stora, upplysta displayen. 
Alkomätaren är egentligen avsedd som professionell mätapparat, den kan kopplas till extern skrivare 
för att få ut en rapport, men är självfallet också ett utomordentligt val för den som vill vara helt säker 
innan man tar plats bakom ratten. 
 
Både FCA7000 och FCA9000Lite har alltså fått betyget ”pålitlig” av MHF samt ”prisvärd och 
bra prestanda” av Testfakta 2013-03-01.  
Den årliga kalibreringen utförs av expertis på KALA AB. 
 
 
För mer information kontakta vänligen: 
 
Lars Elgestål  
 
Telefon. 0705-86 35 35 
 
lars.elgestal@kala.se 
www.kala.se 
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