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JLT Mobile Computers levererar kompromisslös 

flexibilitet med nytt stryktåligt bredbandsmodem 
 

JLT Mobile Computers, som utvecklar tillförlitliga mobila datorer för krävande 

miljöer, har lanserat jLink, ett stryktåligt mobilt bredbandsmodem. Använt 

tillsammans med JLT:s urdockningsbara fordonsdator jFlex, erbjuds kunder en 

datorlösning för fordon som kombinerar tillförlitligheten hos en fastmonterad dator 

med flexibiliteten hos en handhållen dator. jLink modemet kan också användas med 

andra datorer. 

 

Ofta efterfrågar kunder inom logistik och transport en mobil dator som med ett enkelt 

handgrepp kan tas ur fordonet för att på så sätt öka flexibliiteten eller sänka installations- och 

servicekostnaderna. Tidigare har en sådan flexibel lösning inneburit en kompromiss med 

avseende på bredbandsuppkoppling eftersom radiomodemet med antenner har varit 

integrerade i datorn. Genom att lägga radiomodemet i en extern enhet kan den delen av 

installationen göras permanent i fordonet och därmed utnyttja externa antenner för bästa 

mottagningsförhållanden.  

 

jLink-modemet är främst framtaget för att avändas i kombination med jFlex-datorn för kunder 

inom utomhuslogistik, hamnar och transport, men modemet kan också användas med 

JLT1214S, JLT VERSO och andra datorer. Modemet stödjer GSM, GPRS, EDGE såväl som 

UMTS, HSDPA och HSUPA och har täthetsklassen IP65. Det fungerar i temperaturer från 

minus 30 grader till plus 70 grader och är motståndskraftig mot vibrationer som finns i 

lastbilar, lagertruckar och andra fordon. 

 

jLink-modemet är tillgängligt för leverans idag. 

  

För mer information: www.jltmobile.com  

Presskontakt: Per Holmberg, VD, 0470-53 03 53, per.holmberg@jltmobile.com  

 

Om JLT Mobile Computers 

JLT Mobile Computers är en ledande utvecklare av tillförlitliga mobila datorer för krävande miljöer. Datorerna 

av PC-typ är utvecklade och tillverkade i Sverige för professionella användare och kännetecknas av mycket hög 

driftsäkerhet trots fuktighet, damm, vibrationer, elektromagnetiska fält eller extrema temperaturer – funktioner 

som krävs för användning inom områden såsom transport, lager/logistik, skogsbruk, gruvdrift, automation, 

militär- och räddningsfordon. JLT agerar globalt via försäljningspartners, främst i Europa och USA, och har 

levererat över 80 000 datorer. JLT omsatte år 2012 69 Mkr och har cirka 18 anställda i Sverige. Huvudkontoret 

med utveckling, service och administration ligger i Växjö.  Bolaget grundades 1994 och är sedan 2002 noterat på 

NASDAQ OMX, First North under symbolen JLT med Remium som certified advisor. För mer info, se 

www.jltmobile.com  
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