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I säkra händer med Malux

Kommunikation hos Malux

Huvudkontor och lager 
Malux Sweden AB, Box 221, 891 25 Örnsköldsvik 
Telefon: 0660-29 29 00, Fax 0660-850 85

Försäljningskontor 
Stockholm: Box 42144, 126 15 Stockholm. Fax 08-645 92 02
Stenungsund: Munkerödsvägen 4A, 444 32 Stenungsund
Kalmar: Norra Vägen 18, 392 34 Kalmar

Övriga bolag i koncernen: 
Malux AB  •  Malux Finland Oy  •  Malux East Ltd  •  Accenta AB

Växel/order: 0660-29 29 00
Fax: 0660-850 85  •  www.malux.se  •  info@malux.se
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www.malux.se/alkolas

Återförsäljare:

Tel. 0660-29 29 00
info@malux.se

Vår leverantör SmartStart Inc har levererat alkolås sedan 
1993 och alkolåset har i dagsläget installerats i över 200 000 

fordon. Totalt har över 400 miljoner utandningsprov tagits 
och av dessa har 6 miljoner stoppat föraren  

från att köra onykter! 

Kommunikation

Antenner för t.ex. lastbilar, 
 skogsmaskiner, ambulanser.

SmartStart alkolås

Bordsmikrofoner och tillbehör 
från Peiker

Larmtelefoner
Twig Protector GSM/GPS

Fordonsmonterade 
GSM-telefonerTrain TalkTM GSM-R

                     TrainTalk™
 G

SM
-R



 SmartStart alkolås – för nykter trafik SmartStart SSI 20/20 Vi arbetar tillsammans för säkrare transporter!

Teknisk beskrivning

• Smidig att installera och snabb start även vid låga temperaturer. 

• Enkel blåsteknik.

• Alkoholspecifik bränslecellsteknik.

• Finns med kamera för personidentifiering.

• Kalibrering 1 ggr/år.

• Väntetid till test: ca 10 sek. vid +20°C , ca 90 sek vid –25°C.

• Manipulationskydd: Röst/ljud, motorstart, dubbla minnen.

• Utbytbara munstycken, säljs i förpackning om 25 st.

• Loggbok med dubbla minnen – relä och enhet sparar händelselogg.

• Informationsdisplay på svenska.

• Reläfunktion på reläboxen kan trigga en larmsändare.

• Låg strömförbrukning, alkolåset drivs av fordonets batteri.

• Förarbytesfunktion med förar-id, login.

• Knappsatsen används för upplåsning vid service.

• Rekommenderas av MHF.

Godkänd enligt CENELEC 1 & 2
SmartStart alkolås uppfyller fordonsindustrins och yrkestrafikens krav. Malux alkolås har passerat MHF:s tester 
och är godkänt samt certifierat för både CENELEC 1 & 2. I december 2010 fastslog Riksdagen det nya alkolåspro-
grammet för dömda rattfyllerister. Det är ett stort steg mot en nyktrare trafik i Sverige och den nya lagen träder i 
kraft den 1:a januari 2012. Krav på alkolåsen är CENELEC 1 godkännande. För användning av alkolås till kvalitets-
säkring av transporter typ skolbussar m.m. är CENELEC 2 den nya standarden.

Alkolåset har en tydlig display som visar ”godkänt” eller ”inte godkänt” efter genomfört test. Alkolåset lag-
rar över 60 000 händelser som sparas ned på en databas vid kalibrering av låset. SmartStarts alkolås har 
kontrollerat över 400 miljoner alkoholfria starter och har stoppat mer än sex miljoner otillåtna startförsök. 

Alkoholrelaterade fordonsolyckor

Art.nr./E-nr. Typ Mätmetod Kalibrering Omgivningstemperatur Material

SSI2020 SmartStart Alkolås SSI 20/20 Elektrokemisk bränslecell 1 ggr/år -45ºC till 85ºC Svart hårdplast

Art.nr./E-nr. Typ

215431 Hållare SSI 20/20

SS12020MP Munstycken 25-pack

CAMERA CIU Kamera för personidentifiering

Tillbehör

Alkohol och bilkörning hör inte ihop! Ändå görs mer än 13000 bilresor
per dag av berusade förare i Sverige. Ungefär 100 människor dödas
och ett tusental skadas allvarligt i alkoholrelaterade trafikolyckor varje år. 

Alkoholvanor i Sverige
Idag dricker vi svenskar mer alkohol än vi gjort under de senaste hundra åren. 1996 drack alla från 15 år 
och uppåt i genomsnitt 8 liter ren alkohol per år. 2009 är den siffran uppe i ca 9,4 liter ren alkohol per 
person och år. Cirka 70 procent av alkoholen dricks på helgerna. Även rattfylleriet ökar och när rattfylleriet 
ökar, kommer ännu fler att dödas i trafiken.

Att köra alkoholpåverkad är ett medvetet val
Att köra onykter eller inte är definitivt något du själv kan påverka. 
Samma sak är det om du åker med någon som kör rattfull. Du blir 
en mycket sämre förare med alkohol och droger i kroppen.  
Det märks kanske inte när allt är som vanligt på vägen, men så fort 
något oväntat dyker upp, då avslöjas det direkt. Ett installerat alkolås 
minskar riskerna i trafiken.

Om du ser att kompisen tänker köra onykter och några ska åka med, måste du ta saken i egna händer. 
Tag till alla medel – säg ifrån, stoppa dem, vägra åka med, ta hjälp av andra. Du får riskera att kompisen 
blir förbannad. Hellre ett gräl än en begravning.

Fakta: Transportstyrelsen

– Alkolås räddar liv!

– Ja till alkolås!

CENELEC 1 = SS-EN 50436-1. Alkolås för körkort med villkor.

CENELEC 2 = SS-EN 50436-2 
Instrument som mäter alkohol i utandningsprov med munstycke och används  
förebyggande i kvalitetssäkringssyfte.
Standarden har bestämts i CENELEC (EU:s standardiseringskommitté).

Källa: MHF, Standardisering och uppfyllelsekrav.

Beställ SmartStart alkolås med tillbehör från Malux

Tel. 0660-29 29 00
info@malux.se

www.malux.se/alkolas


