Vad aä r egentlig
gen een braa alko
otestaare?
Dräger Alccotest 3000 ‐ när du villl veta säkeert
Det finns in
nget vetensskapligt sättt att själv rääkna ut hur mycket alko
ohol du
förbrännerr. En mängd
d saker påve
erkar, till exxempel kondition, vikt och det
allmänna h
hälsotillstån
ndet. Din uträkning blirr som bäst ändå
ä
bara en
uppskattniing.
Med Drägeer Alcotest 3000
3
vet du
u säkert om
m du är tillåten att köra. Det här
är den end
da alkotestaaren som är kalibrerad för 0,2 prom
mille. Visste
e du att
Polisen sed
dan flera år tillbaka anvvänder sig aav alkotestaare från Drä
äger? Det
tycker vi ärr ett gott beetyg.
Kom ihåg: om du känn
ner dig tröttt är det bätttre att låta bilen stå, även om alkoomätaren säger
s
att
du får köraa.
Men det är ju bara attt låta bilen stå!
Det är det absolut van
nligaste argumentet m ot att använda en alko
otestare. Meen ibland skker
oförutsedd
da händelseer då du vill kunna ta b ilen. Och daagen efter en
e fest, när du vill vara helt
säker på attt du kan skkjutsa barne
en till träninngen tidigt på
p morgone
en, då kan een alkotestaare från
Dräger ge d
dig ett trygggt besked om
o du är kö rklar eller in
nte.
Vad är en bra alkomäätare?
ommer då och
o då olika tester av allkomätare i medier. Men i de sam
mmanhangen
Det föreko
djupgranskkas eller lån
ngtidsprövass aldrig alkoomätarna. Det
D förekom
mmer också att mätare
e som
visar ungeffärliga mätrresultat blirr godkända, vilket är allvarligt.
En Dräger alkotestaree är framtaggen för att m
mäta och vissa det exaktta mätresulltatet. Varje
e gång.
En mätare som visar ungefärliga
u
resultat elleer olika resu
ultat vid upprepade te ster är en dålig
d
mätare oavvsett modell och pris. Det är ju eggentligen vääldigt dyrt att lägga penngar på en
alkomätaree som visar nästan exaakta siffror, eller som fu
ungerar ibla
and.
Du får vad du betalarr för
medicinsk
Dräger är eett företag inom
i
mediccin‐ och säkkerhetsteknik och har konstruerat
k
utrustning i över 60 år. Företagetts alkotestaare är konstruerade me
ed en unik eerfarenhet från
f
alkoholmätning och sttudier runt mänsklig anndning. Dräägers teknikk har hållit hhögsta kvalitet år ut
och år in. A
Att bibehålla och säkerrställa den nnivån kostarr helt enkelt lite mer.
Om du sku
ulle välja en fallskärm, eller
e
kanskee en brandsläckare, sku
ulle du då kööpa något som
s
känns ”goo
od enough””? Vill du ha en alkotesttare som du
u helt säkerrt kan lita påå så är valett enkelt.
Välj testareen som Poliisen använd
der sig av – en alkotesttare från Dräger.
Alkolåås och alkotestare från Drägger marknadssförs i Sverige av KG Knutssoon AB
191 81 Sollentuna, teel. 08‐92 30 00
0, www.drage
er.se

www
w.facebook.ccom/drageraalkolasalkote
est

