NY ALKOTESTARE FRÅN DRÄGER

Det är enkelt att äga en Drägerprodukt!
Med ett stort nätverk av lokala återförsäljare och servicepartners
runt om i Sverige är det enkelt att äga en produkt från Dräger.
Det är viktigt att du servar och kalibrerar din Alcotest 4000
årligen, och det kan våra återförsäljare hjälpa dig med.
Läs mer och hitta din närmaste återförsäljare på www.drager.se

Alcotest
4000
Så vet du säkert att
gårdagens afton är till ända!

Ha en riktigt
säker dag!

21.01-010 Art.nr KI 382

En smidig alkotestare
för privat bruk –
med professionell
prestanda!
Det är nästan omöjligt att räkna sig fram
till när gårdagens intag av alkohol är
borta ur kroppen, det enda säkra sättet
att veta är att testa sig!

Dräger Alcotest 4000 ger säkra besked –
varje gång!
Med samma teknik som de professionella alkotestarna från
Dräger som polis världen över använder, kan du vara säker på
att det provet du just gjort faktiskt stämmer. Det som skiljer är
det smidiga formatet och att munstycket har en utformning som
passar en personlig användning och provtagning.

Testad och godkänd för den
professionella standarden!
Det finns idag två standarder som handlar om alkotestare.
Den privata standarden (EN 16280) är så pass generellt utformad
att den godkänner nästan allting som stavas ”alkotest”.
Den professionella standarden (EN15964) är däremot mycket bra
utformad och den som bl.a. svensk polis använder sig av.
Naturligtvis har Dräger Alcotest 4000 godkännandet för den
professionella versionen!

Dräger Alcotest 4000 – för Sverige!
Olika länder har lite olika tolkningar av europeiska lagar,
konstigt nog. Dräger Alcotest 4000 för Sverige har anpassningar
som överensstämmer med svenska lagar och visar provresultat
i svensk promille (‰) blodalkohol.
Alkoholgränsen i blodet för Sverige är låga 0,20‰ och vår
rekommendation är såklart att du alltid är helt nykter
(och mår bra) innan du kör!

Du är klar för test direkt!
Dräger Alcotest 4000 levereras redo för ditt första test. Tryck
på knappen och den är klar för mätning. 3 munstycken och en
praktisk förvaringspåse medföljer i förpackningen.

Viktigt att tänka på

Om du fortfarande mår dåligt dagen efter – ska du avstå från att
köra fordon av något slag!

