
     

 

 

 

 

 

 

 

Besök JLT Mobile Computers på:  
LogiMAT, Stuttgart, 13–15 mars 2018, monter 8-G78 

SITL, Paris, 20–23 mars 2018, monter 6-B48 
MODEX, Atlanta, 9–12 april, monter, B2732 

 

JLT Mobile Computers lanserar ny generation av fordonsmonterade 
datorer för ökad produktivitet hos användare i tuffa miljöer 

Den nya stryktåliga datorn JLT6012™ utgör en plattform för innovativa och värdeskapande 
lösningar och tjänster för att möta marknadens krav på ökad effektivitet 

Växjö, Sverige, 5:e mars, 2018   * * *   JLT Mobile Computers, utvecklare och tillverkare av 

stryktåliga datorer för krävande miljöer, lanserar logistikdatorn JLT6012™, den första datorn från 

en ny generation av fordonsmonterade datorer med innovativ plattformsdesign. Datorn 

introduceras för den europeiska marknaden under mässorna LogiMAT i Stuttgart och SITL i 

Paris, och för den amerikanska marknaden under MODEX i Atlanta (GA). JLT6012-datorn är 

början på en ny era inom branschen för stryktåliga datorer. Den levererar inte bara enastående 

produktivitet och bättre användarvänlighet idag, den utgör samtidigt en plattform för framtidens 

moderna IT-lösningar bestående av hårdvara, mjukvara och kringtjänster. 

Med kompakt design, användarvänlig kapacitiv 

pekskärm med JLT PowerTouch™-teknologi, och 

valmöjlighet mellan moderna operativsystem såsom 

Windows, Android eller Linux möjliggör JLT6012-

datorn en ny nivå av produktivitet. Med ett familjärt 

användargränssnitt är datorn lätt att hantera för alla 

generationer av användare, samtidigt som den goda 

stryktåligheten gör att den kan köras i många år, även 

i mycket påfrestande miljöer. Datorn kommer med en 

rad funktioner som förenklar det dagliga arbetet för användarna, bland annat en smidig 

inloggning med RFID-taggar samt en tydlig skärm med auto dimming-funktion som anpassar 

ljusstyrkan när omgivningen skiftar. Dessutom har den lättåtkomliga funktionsknappar på sidan 
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som kan programmeras för att utföra återkommande arbetsuppgifter på ett enkelt och effektivt 

sätt.  

JLT6012-datorn har en integrerad isolerad strömförsörjning med ett brett inspänningsområde på 

9–72 VDC och UPS-funktionalitet. Detta gör att datorn kan installeras i de flesta typer av fordon, 

inklusive el-, gas- och dieseldrivna gaffeltruckar, utan att dyr extrautrustning behöver användas 

vilket sänker den totala kostnaden. Vidare gör den mycket slitstarka PCT-skärmen med JLT 

PowerTouch-teknologi att underhållskostnaderna reduceras avsevärt, då trasiga pekskärmar 

idag är den vanligaste orsaken till att datorer i utsatta miljöer behöver repareras. Andra 

slitageutsatta komponenter såsom batteri och lagringsmedia kan enkelt bytas direkt på plats och 

datorns mjukvara och inbyggda program kan uppdateras på distans – allt för att undvika att 

datorn ska behöva tas ur drift eller skickas iväg på service. 

”Våra kunder återfinns i branscher som präglas av globalisering och snabba förändringar, 

komplicerade logistikflöden och hård konkurrens, vilket ställer enorma krav på operationell 

produktivitet och effektivitet”, förklarar Per Holmberg, VD för JLT Mobile Computers. ”Vår nya 

JLT6012-dator tillgodoser dagens behov hos våra kunder samtidigt som den utgör en plattform 

för utveckling av nya innovativa lösningar för att öka produktivitet och ge kunder en bättre 

lönsamhet.” 

Med den nya logistikdatorn JLT6012 har JLT Mobile Computers skapat en plattform som 

kommer att utgöra kärnan i utvecklingen av framtida lösningar där JLT tillsammans med 

mjukvaruutvecklare och kunder lyfter nyttan i användningen av stryktåliga datorer till nya nivåer. 

Datorn har bland annat en programmerbar I/O-port, inbyggd RFID- och NFC-teknologi och stöd 

för mikroelektromekaniska system (MEMS) som tillexempel gyro och accelerometer. Dessa 

funktioner möjliggör utveckling av lösningar för effektivare arbetsflöden, minimerade driftstopp, 

ökad säkerhet med mera. Plattformskonceptet är designat för att dra full nytta av den senaste 

datorteknologin med syfte att framtidssäkra kunders investeringar. 

Den nya JLT6012-datorn kompletterar JLT:s befintliga utbud av stryktåliga datorer som är 

riktade mot kunder inom logistikbranschen och tung industri där miljöerna som datorn används i 

är mycket påfrestande. Datorn har framgångsrikt testats och installerats hos flera pilotkunder 

och finns nu tillgänglig för order med normal ledtid. Kunder kan kontakta JLT Mobile Computers 

idag för mer information.   

För att lära mer om JLT Mobile Computers samt dess produkter, besök www.jltmobile.com.  
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Förfrågningar  Presskontakt 

JLT Mobile Computers (EMEA) JLT Mobile Computers Inc. (USA) PRismaPR  

Per Holmberg, VD Eric Miller, VD, JLT Inc. Monika Cunnington 

Telefon: +46 470 53 00 53 Telefon: +1 480 705 4200 x215 Telefon: +44 20 8133 6148 

per.holmberg@jltmobile.com 
www.jltmobile.com 

eric.miller@jltmobile.com 
www.jltmobile.com 

monika@prismapr.com 
www.prismapr.com 

 
 
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. Sedan företagets grundande har mer än 
100 000 datorer levererats. Under 2017 omsatte JLT 113 MSEK. Huvudkontoret med utveckling, 
service och administration ligger i Växjö̈. Bolaget är sedan 2002 noterat på̊ NASDAQ OMX, First 
North under symbolen JLT med Remium Nordic Holding AB som Certified Advisor. För mer 
information, se JLTmobile.com. Du kan också följa JLT på LinkedIn och Twitter. 
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