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Dräger Sverige firar prestigefullt avtal i polisens
upphandling av alkometrar
Göteborg - Dräger Safety Sverige AB har tecknat ramavtal med
Rikspolisstyrelsen avseende leverans av alkometrar till Polisen. Avtalet är
indelad i flera områden och omfattar även service av nya och existerande
instrument samt tillbehör.
Ramavtalet omfattar leverans av Dräger Alcotest® 6820 och Dräger Alcotest®
7510.
Dräger Alcotest® 6820 är en vidareutveckling av Polisens befintliga 6810.
Dräger Alcotest® 7510 har genomgått tester som visar att instrumentet klarar
temperaturer ner mot -20°C.
David Nilsson, produktchef hos Dräger Safety Sverige AB: ”Med ca 2 500 000
tester per år är det viktig för Polisen med pålitlig och användarvänlig utrustning
i det dagliga arbetet. Enligt statistiken genomförs minst 15 000 resor varje
dygn av onyktra förare. Slumpmässiga utandningsprov längs vägarna är ett
effektivt sätt att synliggöra trafiksäkerhetsarbetet från Polisen och har en stor
preventiv effekt.
Med detta kontraktet kan vi fortsätta etablera och utveckla våra långsiktiga
relationer med Polisen. Avtalet visar att Dräger utvecklar och tillverkar
kvalitetsinstrument och kan uppfylla nationella kundkrav och normer. Dräger
utvecklaged alkoholmätare för över 60 år sedan. Det har producerats över
100 000 enheter av Dräger Alcotest® serien och instrumentet har bevisat sin
kvalitet hos polismyndigheter över hela världen.”
Werner Frenz, VD, hos Dräger Safety Sverige AB: "Vi är glada för att blivit
tilldelat detta prestigefulla kontrakt för att leverera alkotestare med tillhörande
utrustning och service till Polisen. Dräger önskar bidra till ökad trafiksäkerhet
med våra lösningar för detektering av alkohol och narkotika.”
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För att hitta mer om Dräger Safety Sverige AB, besök www.draeger.com
Dräger. Technology for Life®
Dräger is an international leader in the fields of medical and safety technology. Our products
protect, support and save lives. Founded in 1889, in 2013 Dräger generated revenues of around
EUR 2.37 billion. The Dräger Group is currently present in more than 190 countries and has
about 13,500 employees worldwide. Please visit www.draeger.com for more information.
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