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MHF ger betyget: 
 
FCA9000 Lite - en alkomätare att lita på! 
 
Bilkörning efter spritförtäring, eller ”dagen efter”, har för många blivit en dyrbar erfarenhet -  
kanske en tragedi för livet. 
Man har känt sig helt nykter, trots att alkoholhalten i blodet varit alltför – farligt – hög. 
 
Sedan en tid marknadsför Kala AB alkomätaren FCA9000/ DA9000 Lite. 
Den är så tekniskt avancerad att den används av institutioner och andra som kräver absolut 
precision. 
FCA9000 Lite borde finnas hos alla som riskerar att ”åka dit” efter att ha druckit sprit och ändå valt att 
sätta sig bakom ratten. 
 
Pålitlig - är omdömet denna alkoholmätare får efter att ha testats i MHF:s /Motorförarnas 
Helnykterhetsförbund professionella testlaboratorium, där samtliga funktioner prövas i detalj.  
MHF:s Test Lab är för övrigt ackrediterat av Swedac, samt representerade i CENELEC/European 
Committee for Electrotecknical Standardization. 
I omdömet av FCA 9000 Lite säger MHF bland annat: ”mätaren ger tydliga instruktioner via ljud och i 
displayen. Tester har visat på mätnoggrannhet. DA 9000 Lite visar aktuell alkoholhalt i promille. 
Mätaren ger tydliga instruktioner till användaren via en stor upplyst display”. 
 

‐ Det känns bra att ha fått mätaren testad av MHF, som är närmast unika i denna typ av 
verksamhet, och att den dessutom ha fått ett så bra betyg, lätt att använda, enkel att förstå.  

‐ Vi visste att FCA9000 Lite är pålitlig.  
‐ Nu har vi också fått bevis för detta, säger Lars Elgestål, vd på Kala AB.                                        

Rekommenderat cirkapris är 2195: - kronor inkl. moms.  
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