
     

 

 

 

 

 

 

 

JLT Mobile Computers ställer ut på Logistik & Transport, 
Monter A01:12 den 7-8 november, Svenska Mässan i Göteborg 

 

JLT Mobile Computers levererar jubileumsdator med exklusivt 
100 000-timmars garantiavtal till Volvo Car Body Components 

JLT Mobile Computers, som har gått från pionjär till ledande på marknaden för 
stryktåliga datorer, når en viktig milstolpe när företagets 100 000:e dator levereras  

Växjö, Sverige, 4:e oktober, 2017   * * *   JLT Mobile Computers, utvecklare och tillverkare av 

stryktåliga datorer för krävande miljöer, firar leveransen av sin 100 000:e dator, en viktig 

milstolpe i företagets historia. Jubileumsdatorn överlämnades personligen till Mikael Hofflander, 

Project Manager på Volvo Car Body Components, av Per Holmberg, VD för JLT Mobile 

Computers, under en ceremoni vid JLT:s produktionsanläggning i Ronneby.   

Jubileumsdatorn som är av modellen VERSO™+ 

10 levererades med ett unikt garantiavtal på 

100 000 timmar, motsvarande mer än 4 000 dagar 

– eller drygt 11 år – dygnetruntanvändande, och 

ingår i en större leverans till Volvo Car Body 

Components som annonseras idag 

[pressmeddelande, 2017-10-04]. De stryktåliga 

datorerna från JLT Mobile Computers designas 

och produceras med mycket stort fokus på 

kvalitet, vilket kommer till uttryck i och med det exklusiva garantiavtalet.  

“Vi diskuterade noggrant igenom kravspecifikationen tillsammans med vår kund, Volvo Car Body 

Components, inför valet av IT-lösning till deras gaffeltruckar, och konstaterade att tillförlitligheten 

är av stor vikt eftersom varje oplanerat driftstopp medför avbrott i produktionen och ökade 

kostnader”, förklarar Per Redenius, Key Account Manager, Idnet. ”Därför rekommenderade vi 

fordonsdatorer från JLT, de levererar marknadens bästa prestanda och mycket god 

tillförlitlighet.”   

Bild tillgänglig: info@prismapr.com 
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Sedan JLT som pionjärer trädde in på marknaden för stryktåliga datorer år 1994 har 

grundpelarna i företagets filosofi kring kvalitet varit stryktålighet, prestanda och tillförlitlighet. 

Efter lågkonjunkturen 2009 sattes en ny strategi med fokus att bli marknadsledande i det övre 

segmentet av marknaden, där datorerna används i mycket påfrestande miljöer och just 

stryktålighet, prestanda och tillförlitlighet är avgörande beslutskriterier. År 2014 utökades 

etableringen på den amerikanska marknaden och JLT öppnade ett dotterbolag i Arizona, USA. 

Strategisskiftet och expansionen i USA ledde till att företaget, efter en tuff period, visade mycket 

goda resultat och åter började att gå med vinst. Sedan 2013 har företagets omsättning 

fördubblats och rörelseresultatet ökat mer än tio gånger.  

”Genom att fokusera på tillförlitlighet och prestanda har vi återhämtat oss från lågkonjunkturen 

2009, vi har ökat vår marknadsandel och är nu etablerade som en välkänd aktör i det övre 

segmentet av marknaden”, förklarar Per Holmberg som är VD för JLT Mobile Computers. ”Jag är 

därför mycket stolt över leveransen av vår 100 000:e dator. För oss är hög kvalitet alltid av 

största vikt, att erbjuda 100 000 timmar garanti för jubileumsdatorn är ett sätt för oss att 

understryka detta och jag är säker på att vi kommer att fortsätta leverera produkter av högsta 

kvalitet många år framöver.” 

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. Sedan företagets grundande 1994 har 
mer än 100 000 datorer levererats. Under 2016 omsatte JLT 127 Mkr. Huvudkontoret med 
utveckling, service och administration ligger i Växjö. 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. 
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