
Kedves Leendő partnerünk!

Digitális Alkoholszondákat forgalmazunk, piacvezetőként Magyaroszágon, immár 8 éve.
Magánszemélyek és cégek egyaránt megtalálják nálunk a nekik legmegfelelőbb 
alkoholszondákat.

Szívesen működünk együtt olyan vállalkozásokkal, akik a termékkínálatukat megbízható 
és precíz alkoholszondákkal bővíték.

“Miért Jó nekem az együttműködés?”

● Nincs fix időtartamú szerződés. Nem kell fix szerződésekkel lekötnöd magad.

● Nincs minimum rendelési mennyiség! Bármennyi terméket rendelhetsz

● 3 hónapig  visszavásároljuk a bontatlan termékeket! Így nem veszítesz 
semmit!

● Nem kell foglalkoznod a garanciális, elromlott vagy cserére szoruló 
készülékek javításával! Mi mindezt átvállaljuk tőled. Saját szervizzel 
rendelkezünk, így csak vissza kell küldened hozzánk és a többit elintézzük!

● 100% Pénzvisszafizetést és Csere-Garanciát is vállalunk, így átvállaljuk a 
kockázatot! Te nem veszítesz semmit!

Fontos! Az alkoholszondák jó részét hamisítják. Mi nem árulunk silány minőségű 
utánzatokat. Tőlünk csak eredeti készülékeket vásárolhatsz! Magyar nyelvű használati 
utasítással!



Police alkoholszonda

Azoknak ajánljuk, akik alkalomadtán szeretnének néhány főt ellenőrizni. Precíz elektronikai 
kivitelezés és a strapabíró külleme mellett, a pontossága is helytálló.

Ideális kis létszámú cégek számára szúrópróba szerű ellenőrzésekhez. Főként beltéri 
használatra. Valamint magáncélra, hogy tudjuk mikor ülhetünk biztonsággal a volán mögé.

Fúvóka nélküli alkoholszonda, így a higiénia fenntartása is megoldott. Valamint nem jelent 
többletköltséget a fúvókák utánpótlása sem.

Nem igényel kalibrálást, így az elem cseréjével 1-2 évig zökkenőmentesen használható.

Műszaki Adatok

Eredmény kimutatás 20 másodperc

mértékegység ‰ és mg/L

mérési tartomány 0.00-2.00 ‰
(0.50mg/L)

pontosság +/-0,15‰  - 0,50‰

érzékelő típusa félvezető

méret 100 mm x 35 mm x 20 mm

súly 40 g

áramforrás 2 x AAA elem

egyéb funkció ébresztőóra
hőmérséklet kijelzés

visszaszámláló
időzítő

Csomag tartalma Police alkoholszonda
használati utasítás

Viszonteladói ár: nettó 15.550 Ft helyett 11.900 Ft



Police alkoholszonda

Viszonteladói ár: nettó 15.550 Ft helyett 11.900 Ft



Műszaki Adatok

Eredmény kimutatás 18 másodperc

mértékegység ‰ BAC

mérési tartomány 0.00 – 2.00‰BAC

pontosság +/- 0,1‰ 

érzékelő típusa félvezető

méret 58 mm x 123 mm x 24 mm

súly 114 g

áramforrás 3 x aAA elem

egyéb funkció Öndiagnosztika

karbantartás cserélhető szenzor

Csomag tartalma Felsőkategóriás alkoholszonda
Használati utasítás

5 db fúvóka

ALX-5000 Felsőkategóriás alkoholszonda

Ez az alkoholszonda az, amely 5 db cserélhető fúvókával, illetve nagy, kék hátterű digitális 
kijelzővel rendelkezik. Kiváló műszer otthoni, illetve szúrópróbaszerű munkahelyi ellenőrzésekre.

Maga a készülék minimális alkoholszintet is képes jelezni, így könnyen ellenőrizhetjük, hogy az 
elfogyasztott alkohol kiürült-e már a szervezetünkből, vagy szükséges még várnunk a gépjármű 
vezetéssel, illetve munkakezdéssel. Precízebb félvezetővel rendelkező, fúvókás alkoholszonda.

Mérés után az eredményt szinte azonnal megkapjuk a nagy méretű LCD kijelzőn. A készülék 
működtetéséhez három darab AAA alkáli elemre van szükségünk.

Viszonteladói ár: nettó 18.800 Ft helyett 14.900 Ft



Viszonteladói ár: nettó 18.800 Ft helyett 14.900 Ft

ALX-5000 Felsőkategóriás alkoholszonda



Alkomax alkoholszonda

Az egyik legpontosabb alkoholszonda a fúvóka nélküli alkoholszondák ezen árkategóriájában. 
A kifinomult szenzor mellett a készülék rendelkezik beépített digitális hőmérővel és időzítővel is.

Főként cégeknek ajánljuk néhány fő ellenőrzéséhez. Rendkívül strapabíró készülék. 

A digitális alkoholszonda gyors szúró próba szerű tesztelést tesz lehetővé. A mért értéket 4 
másodpercen belül mutatja.

Fúvóka nélküli alkoholszonda, így a higiénia fenntartása is megoldott. Valamint nem jelent 
többletköltséget a fúvókák utánpótlása sem. Energiatakarékos műszer, magától kikapcsol.

Nem igényel kalibrálást, így az elem cseréjével 1-2 évig zökkenőmentesen használható.

Főként beltéri használatra ajánljuk.

Műszaki Adatok

Eredmény kimutatás 10 másodperc

mértékegység ‰ és mg/L

mérési tartomány
0.00-3.00 ‰
(0.50mg/L)

pontosság +/-0,15‰  - 0,50‰

érzékelő típusa félvezető

méret 150 mm x 35 mm x 20 mm

súly 40 g

áramforrás 2 x AAA elem

egyéb funkció

ébresztőóra
hőmérséklet kijelzés

visszaszámláló
időzítő

órakijelzés

Csomag tartalma
Alkomax alkoholszonda

használati utasítás

Viszonteladói ár: nettó 21.800 Ft helyett 17.700 Ft



Alkomax alkoholszonda

Viszonteladói ár: nettó 21.800 Ft helyett 17.700 Ft



Egyszerhasználatos alkoholszonda

Az Alkotest egyszer használatos alkoholszonda használata rendkívül egyszerű. Bármikor 
és bárhol alkalmazható. A termék megbízható, pontos eredmény kimutatására képes. Ha 
a kristálygranulátumok színe megegyezik a skálán található árnyalattal, az azt jelenti, 
hogy a tesztelő alany véralkohol szintje eléri, vagy meghaladja a 0,2‰ (ezrelék) 
véralkohol szintet.

Viszonteladói ár: nettó 7.800  Ft helyett 5.900 Ft



Alko-Pack Csomag

Vásárold meg csomagban a legnépszerűbb alkoholszondákat. 

Nálunk nem kockáztatsz semmit. Ha 3 hónapon belül, úgy érzed, hogy nincs rá kellő 
igény, vagy nem vagy megelégedve a termékekkel, akkor küld vissza hozzánk és mi 
visszafizetjük azon termékek vételárát, amiket nem sikerült eladnod.

A csomag az alábbi termékeket tartalmazza:

Alko Pack
2 db - Police alkoholszonda
2 db - ALX-5000 alkoholszonda
2 db - Alkomax alkoholszonda
10 db Alkotest egyszerhasználatos alkoholszonda

Összesen: nettó 127.500 Ft helyett 93.500 Ft viszonteladói áron.

Természetesen lehetőséged van külön-külön is megvásárolni az egyes termékeket. 
A viszonteladói árakat a következő oldalakon találod.


