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Det är dumt
att chansa!

Återförsäljare
Med ett stort nätverk av återförsäljare och servicepartners
runt om i Sverige är det alltid enkelt att äga en Drägerprodukt. Flera av våra återförsäljare har även online-butik.

Vi vet att det är direkt olämpligt och dessutom straffbart att sätta sig bakom ratten både
i båten, bilen, skotern eller andra fordon med
förhöjd alkoholhalt i blodet. Ändå sker det,
varje dag, året runt. Ungefär 16 000 gånger
dagligen säger statistiken!
Ibland sker oväntade händelser som gör att man överväger
att köra bil, fast man kanske tagit ett glas vin tidigare. Vid
dessa och andra tillfällen är det oerhört viktigt att kunna få
ett tryggt besked om man är körklar eller inte.
Chansa aldrig! Av samma anledning som det finns flytvästar,
hjälmar, livbåtar, brandsläckare och fallskärmar finns också
alkolås och alkotestare från Dräger.
Med Drägers långa erfarenhet av medicinsk teknologi får
du trygga besked. Besked du alltid kan lita på. Våra nya
produkter ger dessutom mätresultat snabbare än någon
annan på marknaden.
READY WHEN YOU ARE!

Det är viktigt att serva och kalibrera Drägers alkolås och
alkotestare årligen. Våra återförsäljare hjälper dig! Oavsett
om det gäller service eller kalibrering av ett alkolås eller
alkotestare, besök din närmaste återförsäljare.
Du hittar våra serviceverkstäder från Kiruna till Ystad,
Strömstad till Kalix – och överallt däremellan!
All information du behöver finns på www.drager.se

Dräger Alkolås och Alkotestare marknadsförs i Sverige av:
KG Knutsson AB, 191 81 Sollentuna, tel 08-92 30 00, www.drager.se

Dräger Interlock 7000
Nya generationen alkolås är här! Dräger Interlock 7000 är
ett modernt alkolås som sätter användaren i fokus med
säkerhet, snabbhet och användarvänlighet som de främsta
kännetecknen. Ready when you are - ingen mer väntan
Uppvärmnings- och uppstartstiden är så kort att du som
användare inte kommer att märka av den, och vid temperaturer över 0°C är alkolåset alltid klart att användas. Alkolåset är
godkänt för användning i temperaturområdet -45 till +85°C,
vilket motsvarar fordonstillverkarnas högt ställda krav , och
det är avsett att användas i alla typer av fordon under alla
årstider.

Som privatperson väljer du Alcotest 3000
•	Användarvänligt. Endast en knapp, tydlig display
och ett hygieniskt munstycke.

Inga felaktiga utandningsprov
Alkolåset kan särskilja alkohol i utandningsluft från alkohol
som kommer från t.ex. munskölj, spolarvätska eller handsprit.
Som användare kan du känna dig trygg i att felaktiga prov på
grund av yttre påverkan inte registreras.

• Snabbt. Resultatet visas i promille inom några
sekunder i displayen

Säkert och användarvänligt

Alcotest 6820 – för professionell användning

Dräger Interlock 7000 har en tydlig färgdisplay som ger
instruktioner på svenska. Dessutom har den flerfärgs-LED för
tydligare vägledning av de vanligaste instruktionerna.

Hög säkerhet mot dataintrång
Informationen i alkolåset är krypterad. Alkolåset är dessutom
enkelt att montera i alla fordon och kan utrustas med både
kamera och GPRS-modul för utökade användningsområden.

Högsta kvalitet. Testat, godkänt och tryggt
Med Dräger kan du känna dig trygg med att du får tillförlitlighet och mätsäkerhet i yttersta världsklass.
Dräger har över 60 års erfarenhet av alkoholdetektering, och har en särställning när det gäller kvalitet och service. Polis och andra myndigheter
världen över använder Drägers produktfamilj av alkohol- och drogtestningsutrustning. Naturligtvis är Drägers alkolås testat och godkänt för
användning i förebyggande syfte och villkorad verksamhet för dömda
rattfyllerister.

• Trygga besked. Ingen osäkerhet.

Alcotest 3000 och 6820
Nu kan du enkelt välja en professionellt alkotestare,
oavsett om du är privatperson eller yrkesmässig provtagare.
Drägers alkotestare är lätta att använda och ger ett snabbt
och tillförlitlig resultat av alkoholhalten i utandningsluften.
Ett besked du alltid kan känna dig trygg med.

Svenska Polisen väljer Dräger!
Den svenska Polisen utför årligen flera miljoner utandningsprov och använder enbart alkotestare från Dräger
Om du är osäker på vilken alkotestare du ska välja så fråga
dig själv hur viktigt det är att alkotestaren ska fungera och
visa rätt mätresultat varje gång du blåser. Hur resonerar du
när du väljer flytväst, hjälm, fallskärm etc?

Med Alcotest 6820 har Dräger utökat sitt sortiment.
När provet ska utföras på annan än dig själv, t ex personal,
ställs andra krav på både den som ska utföra testet samt på
hanteringen och dokumentering av utandningsprovet. För
denna typ av användning har Dräger utvecklat Alcotest 6820.
Exempel på funktioner:
•	Mycket slitstark, tålig mot slag och stötar, samt
vattenstänk och damm.
•	Logg som lagrar upp till 5000 utandningsprov
med datum- och tidsstämpel.
•	Flexibel mätteknik. Går även att utföra test på mindre
volym utandningsluft, samt på medvetslös person eller
person som inte vill samarbeta.
•	Finns även med skrivare som via trådlös kommunikation
levererar testresultatet för signering.

