
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Besök JLT Mobile Computers på Logistik & Transport, monter A01:12 

7-8 nov, 2017, Svenska Mässan, Göteborg 

JLT Mobile Computers levererar stryktåliga datorer till Swire Coca-
Cola, USA ett av de största tappningsföretagen för Coca-Cola i USA 

Marknadsledande tillförlitlighet och prestanda gör att valet faller på JLT1214N när Swire 
Coca-Cola, USA utrustar lagertruckarna med nya datorer på flera av sina anläggningar  

Växjö, Sverige, 24:e augusti, 2017   * * *   JLT Mobile Computers, utvecklare och tillverkare av 

stryktåliga datorer för krävande miljöer, har påbörjat leveransen av stryktåliga JLT1214N-datorer 

till Swire Coca-Cola, USA, ett av de största fristående tappningsföretagen av Coca-Coladrycker i 

USA. Leveransen omfattar mer än 300 datorer som kommer att monteras på lagertruckar vid ett 

flertal av företagets anläggningar.  

Leveransen av datorer sker löpande resten av året och 

kommer att slutföras under första kvartalet 2018. Datorerna 

kommer att installeras på flera av Swire Coca-Cola:s 

nyförvärvade anläggningar i Arizona, Colorado, New 

Mexico, Oregon, Washington och Idaho, i städer som till 

exempel Albuquerque, Denver, Phoenix, Portland, Seattle, 

Spokane och Tucson. 

”JLT har varit ett mycket viktigt stöd för oss på Swire Coca-

Cola när vi den senaste tiden har utökat vår verksamhet och 

därmed behövt förbättra vårt system för lagerhantering”, sa 

James Sloan, ekonomichef för Swire Coca-Cola, USA. ”Vi 

har använt truckdatorer från JLT sedan 2011, resultaten har 

varit långt över förväntan och lett till förbättrad service till 

våra kunder. Med ökad produktivitet och bättre tillförlitlighet med minimala driftsstörningar, kan vi 

upprätthålla förstklassig service för våra kunder, konsumenter och personal.” 

Bild tillgänglig: info@prismapr.com 
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JLT1214N-datorn är den senaste generationens logistikdator från JLT och ger lägsta totala 

ägandekostnad för en rad olika logistikapplikationer. Datorn är konfigurerad med en 64-bitars 

fyrkärnig Intel-processor och utrustad med inbyggda dual-diversity-antenner för att garantera 

tillförlitlig trådlös WiFi-uppkoppling över större områden med bristande täckning.  

”JLT1214N är idealisk för användning i lagerverksamhet och har mycket god prestanda vilket 

förbättrar operatörens produktivitet”, sa Eric Miller, VD, JLT Mobile Computers, Inc. ”Datorn är 

utrustad med den senaste processorteknologin och byggd på JLT:s framgångsrika plattform som 

är designad från grunden för att leverera maximal tillförlitlighet och problemfri drift i mycket tuffa 

miljöer. JLT1214N fungerar i allt från kalla kyllager till mycket höga temperaturer i direkt solljus 

och kan användas antingen fastmonterad på väggen eller på gaffeltruckar i rörelse där kraftiga 

vibrationer kan uppstå”. 

För mer information om JLT Mobile Computers samt dess produkter, besök www.jltmobile.com.  
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Om JLT Mobile Computers 
JLT Mobile Computers är en ledande utvecklare av stryktåliga mobila datorer för de tuffaste 
miljöerna. Datorerna av PC-typ är utvecklade och tillverkade i Sverige för professionellt bruk och 
kännetecknas av mycket hög driftsäkerhet trots fuktighet, damm, vibrationer, elektromagnetiska 
fält eller extrema temperaturer – driftsäkerhet som krävs för användning inom områden såsom 
transport, lager/logistik, skogsbruk, gruvdrift, automation, militär- och räddningsfordon. JLT 
agerar globalt med kontor i Sverige och USA och med ett internationellt nätverk av återförsäljare 
som tillhandahåller helhetslösningar och lokal support. Under 2016 omsatte JLT 127 Mkr. 
Huvudkontoret med utveckling, service och administration ligger i Växjö̈. Bolaget är sedan 2002 
noterat på̊ NASDAQ OMX, First North under symbolen JLT med Remium som Certified Advisor. 
För mer information, se JLTmobile.com. Du kan också följa JLT på LinkedIn och Twitter. 
 
Om Swire Coca-Cola, USA 
Swire Coca-Cola, USA skapar den magiska känslan, de speciella stunderna och den fantastiska 
smaken på flera utav USA:s mest populära drycker, bland annat kolsyrat vatten, juicer, teer samt 
sport- och energidrycker. För Swire Coca-Cola USA är kvalitet väldigt viktigt, och är en naturlig 
del inom alla verksamhetsområden, till exempel i arbetet med personal, kunder och det 
omgivande samhället. Swire Coca-Cola, USA, säljer och distribuerar Coca-Cola och andra 
drycker från mer än 300 olika varumärken över 13 av de amerikanska delstaterna. Företaget är 
verksamt i Arizona, Kalifornien, Colorado, Idaho, Kansas, Nebraska, Nevada, New Mexico, 
Oregon, South Dakota, Washington och Wyoming. Swire Coca-Cola, USA är ett dotterbolag till 
Swire Pacific Limited (HKSE: 00019/00087) (www.swirepacific.com) och har mer än 6 500 
anställda, med huvudkontor i Draper, Utah, USA. Läs mer på www.swirecc.com. 
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