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   Pressinformation september 2015 
 
 
Nya Alkoholmätaren FCA 35 är liten och lätt som en mobil  
– alkomätare räddar liv och körkort 
 
Nu introducerar KALA AB alkoholmätaren FCA 35 som redan är testad och godkänd enligt 
EU standarden EN-16280:2012. 
 
Alkohol är inblandat i nära en fjärdedel av dödsfallen i trafiken och i takt med att vi svenskar 
allt mer anammar ett kontinentalt sätt att umgås, på krogen ,after work t ex, ökar riskerna. 
En öl eller ett glas vin för mycket, ingen känsla av att vara påverkad, plats bakom ratten och 
olyckan kan vara framme. 
För att inte tala om ”dagen efter” när föraren trott sig vara nykter. 
Därför borde FCA 35 vara lika självklar i fickan eller handväskan som mobilen! 
 
FCA35 är den nya tidens alkomätare, liten, smidig och säker och som bygger på samma 
teknik som utnyttjas av polisen, bränslecellsteknologin. 
 
Att den dessutom är testad och godkänd i MHF:s/Motorförarnas Helnykterhetsförbunds 
professionella testlaboratorium - Sveriges enda ackrediterade och specialister på 
alkoholmätning- visar att FCA 35 lever upp till kraven på tillförlitlighet. 
 
FCA 35 ger klara besked på den 4-siffriga LCD-displayen om när det är dags för kalibrering, 
normalt var 12:e månad eller efter 500 tester.  
Mätaren avger också en signal – 10 sekunder lång – om resultatet av utandningsprovet 
överstiger rattfyllerigränsen 0,20 promille - Inget att missta sig på alltså. 
 
Den årliga kalibreringen utförs av expertis på KALA AB. 
 
FCA35 kostar 1295: - kronor inkl. moms. 
 
 
För mer information kontakta vänligen: 
 
 
Lars Elgestål  
 
Telefon. 0705-86 35 35 
 
lars.elgestal@kala.se 
www.kala.se 
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