
Dräger alkolås og alkotestere markedsføres i Norge av:
KGK Norge AS, 0664 Oslo, tlf. 22 88 46 80, www.dræger.no

forhaNDlere

Med et stort nettverk av forhandlere og servicesteder rundt 
omkring i Norge er det  enkelt å eie et Dräger-produkt.  
Flere av våre forhandlere har også nettbutikk.

Det er viktig med årlig service og kalibrering av Dräger 
alkolås og alkotestere. Våre forhandlere hjelper deg! Besøk 
din nærmeste forhandler, uansett om det gjelder service  
eller kalibrering av alkolås eller alkotester. 

Du finner våre serviceverksteder fra Kirkenes i nord til  
Lyngdal i sør, og overalt i mellom! 

All informasjon du trenger finner du på www.dræger.no

Det er DUMt å
ta SjaNSeN!

Det er uansvarlig og dessuten straffbart å 
sette seg bak rattet i båten, bilen, scooteren 
eller andre kjøretøy med alkohol i blodet. Alli-
kevel skjer det, hver dag, året rundt. Omtrent        
21 000 daglig i følge statistikk! 

I blant skjer det uventede hendelser som gjør at man over-
veier å kjøre bil, selvom man kanskje har tatt et glass vin 
tidligere. Ved disse og andre tilfeller er det ekstremt viktig å 
kunne få et sikkert svar på om man er kjørbar eller ikke. 

Ta aldri sjansen! Av samme grunn som det finnes rednings-
vester, hjelmer, livbåter, brannslukkere og fallskjermer finnes 
det også alkolås og alkotestere fra Dräger. 

Med Drägers lange erfaring med medisinsk teknologi får 
du sikre svar. Svar du alltid kan stole på. Våre nye produkter 
gir deg dessuten måleresultat raskere enn noen andre på 
markedet. 

reaDY WheN YoU are!
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Den nye generasjonen alkolås er her! Dräger Interlock 7000 
er en moderne alkolås som setter brukeren i fokus med 
sikkerhet, hurtighet og brukervennlighet som de viktigste 
kjennetegnene. Ready when you are - ikke noe venting. 

Oppvarmings- og oppstartstiden er så kort at du som 
bruker ikke vil merke den, og ved temperaturer over 0°C er 
alkolåsen alltid klar til bruk. Alkolåsen er godkjent for bruk 
i temperaturområdet -45 till +85°C, hvilket tilsvarer kjøretøy-        
produsentenes høyt stilte krav, og den er beregnet for bruk i 
alle typer kjøretøy og alle årstider. 

Ingen feilaktige utåndingstester
Alkolåsen kan skille mellom alkohol i utåndingsluft og alkohol 
som kommer fra munnvann, spylervæske eller håndsprit. Som 
bruker kan du føle deg trygg på at feilaktige tester på grunn 
av ytre påvirkninger ikke registreres. 

Sikker og brukervennlig 
Dräger Interlock 7000 har et tydelig fargedisplay som gir 
instruksjoner på norsk. Dessuten har den flerfarget LED-
skjerm som gir tydeligere veiledning ved de vanligste  
instruksjoner. 

høy sikkerhet mot datainntrenging   
Informasjonen i alkolåsen er kryptert. Alkolåsen er dessuten 
enkel å montere i alle kjøretøy og kan utstyres med både 
kamera og GPRS-modul for utvidet bruk. 

høyeste kvalitet. testet, godkjent og sikker
Med Dräger kan du føle deg sikker på at du får pålitelighet 
og målesikkerhet i ypperste verdensklasse. 

Dräger har over 60 års erfaring med alkoholdetektering, og er i en 
særstilling når det gjelder kvalitet og service. Politiet og andre myndig-
heter over hele verden bruker Drägers produktfamilie av testutstyr for 
alkohol og narkotika.  Drägers alkolås er testet og godkjent for fore-
byggende virksomhet og i forbindelse med betinget førerrett.

Som privatperson velger du alcotest 3000

•   Brukervennlig. Kun én knapp, tydelig display og  
et hygienisk munnstykke.

•   Rask. Promilleresultatet vises i løpet av noen  
sekunder i displayet. 

• Sikre svar. Ingen usikkerhet. 

alcotest 6820 - for profesjonelt bruk 
Dräger har utvidet sitt sortiment med Alcotest 6820. Når  
testen skal utføres på andre enn deg selv, f.eks. ansatte, 
stilles det andre krav både til den som skal utføre testen  
og til håndtering og dokumentering av utåndingstesten.  
Til denne typen bruk har Dräger utviklet Alcotest 6820.

eksempel på funksjoner: 

•  Svært slitesterk, tåler slag og støt, samt  
vannsprut og støv. 

•   Logg som lagrer opptil 5000 utåndingstester med  
dato- og tidsstempel. 

• Fleksibel måleteknikk. Det er også mulig å utføre test på  
 mindre volum av utåndingsluft, samt på en bevisstløs    
 person eller en person som ikke vil samarbeide. 

• Finnes også med skriver som via trådløs kommunikasjon  
 leverer testresultatet til signering. 

Nå kan du enkelt velge en profesjonell alkotester, uansett 
om du er privatperson eller yrkesmessig testtaker. Drägers 
alkotester er lette å bruke og gir et raskt og pålitelig resultat 
av alkoholinnholdet i utåndingsluften. Et resultat du alltid kan 
stole på. 

Det norske Politiet velger Dräger!
Det norske Politiet utfører årlig flere hundretusener 
utåndingstester og bruker kun alkotestere fra Dräger. 

Er du usikker på hvilken alkotester du skal velge kan du 
spørre deg selv hvor viktig det er at alkotesteren alltid fung-
erer og viser riktig måleresultat hver gang du blåser. Tenk på 
hvordan du resonnerer når du for eksempel velger flytevest, 
hjelm eller fallskjerm? 

alcoteSt 3000 og 6820 

Dräger INterlock 7000


