
Därför  ska du väl ja  oss

Vi bryr oss om din säkerhet. Vi kan  
därför erbjuda anpassningsbara och  
flexibla produkter så du kan känna  

dig trygg på arbetsplatsen.

Oavsett behov så har vi produkten  
som passar dig. Vi kan erbjuda ett  

brett modellutbud vilket gör oss till 
 en komplett leverantör.

Fördelen med att produkterna är 
svensktillverkade ger dig en trygghet i 
ditt köp. Produkterna är av hög kvalitet  

och certifierade enligt SIL3 och PLe. 

safe smart strong
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Säkerhet
Din säkerhet är viktig för oss. 
Vi sätter först och främst 
säkerheten i fokus och 
anpassar lösningarna efter de 
arbetsförhållande som finns. 

Kundanpassade lösningar
Våra joysticks-sändare 
kan anpassas efter behov. 
De kan utrustas med 
switchar, knappar, joysticks, 
vridomkopplare eller paddlar, 
allt efter dina önskemål.

Flexibla lösningar
En sändare kan styra fyra 
separata applikationer 
oberoende av varandra. Flera 
sändare kan kommunicera 
med en och samma 
mottagare. Du kan kombinera 
flera system utan att 
signalerna störs eller bryts.

En trådlös kontroll ger dig  
maximal rörelsefrihet, vilket 
 bidrar till säkerhet i arbetet. 

•
Vi erbjuder teknisk support och 
finns tillhands om du behöver 

hjälp. Du kan lita på oss!

•
Vi täcker flera olika  

arbetsområden och anpassar 
oss utefter dina behov.

•
Inom branschen erbjuder vi  

korta leveranstider. 

Exempel på arbetsområden:

PANTHER

TIGER
Tiger-systemet kan erbjuda 
avancerade lösningar som 
uppfyller säkerhetsstandarderna 
PLe och SIL3. Systemet är väldigt 
anpassningsbart och används 
där säkerheten är extra viktig!
Sändarna finns i flera olika 
utföranden.

Panther-systemen erbjuder allt 
från enklare till PLd-godkända 
lösningar. Panther-mottagaren 
har även möjlighet att styras i 
sekvenser, vilket underlättar när 
flera applikationer ska samköras. 

För några år sedan gjorde vi en gemensam 
produktutveckling tillsammans med JOAB  
som syftade till att hantera deras applikation 
analogt, med andra ord steglöst. 

Projektet har 
varit väldigt lyckosamt 
för både JOAB och Tele 
Radio. Det gemensamma 
systemet utvecklas  
ständigt för att anpassas 
efter kundernas behov. 


