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Pressmeddelande 3/2014 

JLT Mobile Computers fyller 20 år – en anledning att fira  

Ledande leverantör av stryktåliga datorer firar 20-års jubileum  
genom att leverera sin 90 000:e dator med ett 20-årigt serviceavtal  

 

Växjö, 26 juni 2014   * * *   JLT Mobile Computers, som utvecklar stryktåliga datorer för 

krävande miljöer, firar 20 år som tillverkare av branschens tuffaste datorer genom att 

leverera sin 90 000:e dator sedan företaget grundades med ett speciellt utökat 20-årigt 

JLT:Care serviceavtal. Det utökade serviceavtalet reflekterar JLT:s löfte om kvalitet som 

präglar varje dator som företaget tillverkar. Många av de allra första modellerna är i drift ännu 

idag. Dator nummer 90 000 med 20-årigt serviceavtal levererades till Baltic Container 

Terminal (BCT) Gdynia, en del av den internationella hamnoperatörsgruppen ICTSI, vid en 

speciell ceremoni på mässan TOC Europe i London denna vecka. 

Sedan starten 1994 har JLT varit en pionjär på marknaden för stryktåliga datorer och har 

vuxit till att bli en av Sveriges största PC-tillverkare genom tiderna med avseende på antal 
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levererade datorer. JLT har under de gångna 20 åren byggt upp en gedigen erfarenhet och 

är idag känt för sin design- och tillverkningskvalitet, en kvalitet som krävs av kunder inom de 

tuffaste användningsområdena världen över. Exempel inkluderar borr- och gruvutrustning, 

entreprenadmaskiner, hamnar och andra logistiktillämpningar. Varje stryktålig dator från JLT 

är tillverkad i Sverige och levereras med 3 års garanti. Kunder kan också välja att köpa ett 3- 

eller 5-årigt ”No-Questions Asked” serviceavtal kallat JLT:Care.  

Utöver att sälja sina datorer under egen varumärke så är JLT ODM-leverantör (Original 

Design Manufacturer) till ledande företag inom logistik- och transportlösningar. Ett av dessa 

företag är DAP Technologies som marknadsför och säljer JLT:s produkter i USA. 

– Med tekniken från JLT Mobile Computers har vi levererat stryktåliga datorer till många 

globala blue chip-företag. Våra kunder uppskattar JLT:s stryktåliga datorer för sin höga 

prestanda och goda tillförlitlighet, säger Eric Miller, försäljningsdirektör på DAP 

Technologies. 

Under sina 20 år har JLT tagit fram ett flertal ledande innovationer för utveckling av robusta 

elektroniksystem som skall stå emot stor mekanisk påfrestning och utmattning, skydda mot 

inträngning av fukt och damm, samt fungera i extrema temperaturvariationer. Det är med 

denna expertis inbyggd i varje JLT-dator som JLT nu har möjligheten att inkludera ett unikt 

20-årigt serviceavtal för dator nummer 90 000.  

– Vi är mycket stolta över att ha legat i framkant på marknaden för stryktåliga datorer sedan 

starten 1994. Vårt 20-åriga ceremoniella serviceavtal är ett kvalitetslöfte såväl som en 

avsiktsförklaring att vara ledande i ytterligare 20 år, säger Per Holmberg, VD på JLT. 

 

Om JLT Mobile Computers 

JLT Mobile Computers är en ledande utvecklare av stryktåliga datorer för de tuffaste 
miljöerna. Dessa datorer av PC-typ är utvecklade och tillverkade i Sverige för professionell 
användning och kännetecknas av mycket hög driftsäkerhet trots fuktighet, damm, vibrationer, 
elektromagnetiska fält eller extrema temperaturer – tillförlitlighet som krävs för användning 
inom områden såsom transport, lager / logistik, skogsbruk, gruvdrift, automation, militär- och 
räddningsfordon. JLT agerar globalt med försäljningspartners, främst i Europa och USA och 
har levererat över 90 000 datorer. År 2013 var JLT:s omsättning 61 Mkr. Huvudkvarteret  
med utveckling, service och administration ligger i Växjö. Företaget grundades 1994 och är 
sedan 2002 noterat på NASDAQ OMX, First North, under symbolen JLT med Remium som 
Certified Advisor. För mer information, se www.jltmobile.com. 

http://www.daptech.com/
http://www.daptech.com/
http://www.jltmobile.com/

