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        Pressinformation september 2014 
 
 
Ny testframgång för FCA 7000   
Prisvärd alkomätare från KALA AB 
 
”Bra mätvärden, lättanvänd, snabbstartad” är några av flera positiva omdömen publicerade i ”Vi 
Bilägare” nr 11.  
Tidningen har, tillsammans med testföretaget WiseGuide och MHF Testlaboratorium, testat 8 
alkomätare med samma teknik, men i olika utföranden och prisklasser. 
 
I nära en fjärdedel av alla dödsolyckor i trafiken är alkohol inblandat, varje timma dygnet runt kör 500 
rattfyllerister omkring på svenska vägar, enligt MHF, Motorförarnas Helnykterhetsförbund. 
Marknaden för alkomätare ökar stadigt. Ansvarskännande människor vill vara säkra på att de inte har 
alkohol i blodet, innan de sätter sig bakom ratten efter en festkväll. 
Tyvärr lever alltför många av de alkomätare som säljs inte upp till kraven på tillförlitlighet. 
 
I maj 2011 introducerade KALA AB FCA 7000, en enkel och funktionssäker promillemätare med 
bränslecellsteknologi, d v s den absolut säkraste teknik som finns att uppbringa idag och som används 
av polis och andra myndigheter. 
FCA 7000 har under åren testats av MHF, som gav omdömet ”pålitlig med god mätnoggrannhet” samt 
i mars 2013 av Testfakta; ”prisvärd och med bra prestanda”. 
I ”Vi Bilägare”, fick FCA 7000 omdömet ”prisvärd” samt toppbetyg – 4 av 5 möjliga poäng.  Där 
varnas också för köp av undermåliga mätare. 
Vi Bilägare ger plus för: snabbstartad, lättanvänd, billig kalibrering, bra mätvärden. 
Minustecken blev det för att registrering krävs för årlig påminnelse om kalibrering.  
Tilläggas ska att kalibrering av FCA 7000 endast kostar 325 kr mot 500 kr för värsta konkurrent som 
dessutom är dyrare i inköp – 1700 kr mot 1195 kr för FCA 7000. 
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