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Tele Radio tar order värd 4 miljoner i Storbritannien 
 
Tele Radio i Lysekil AB som ingår i Allgongruppen meddelar att deras dotterbolag i 
Storbritannien tar en order från en tillverkare av gaffeltruckar för radiostyrningsutrustning 
med ett årligt ordervärde på omkring 4,1M SEK. 
 
Ordern kommer från en tillverkare av lastbilsmonterade gaffeltruckar. Företaget i fråga 
kommer att använda radiostyrning för att lasta av eller lasta på gaffeltrucken från lastbilen 
den transporteras på. Att använda radiostyrning för detta moment förbättrar säkerheten för 
operatören samt erbjuder bättre överblick. Tele Radios Pantersystem har använts för denna 
kund och lösningen har specialanpassats för att inte kunna användas längre bort än fem 
meter från gaffeltrucken för att minimera risken av olyckor. Tele Radio kommer att börja 
leverera omgående. 
 
- Denna order har vi vunnit tack vare vår förmåga att leverera specialanpassade lösningar till 
det mobila marknadssegmentet som både möter kundernas höga kvalitetskrav och tål de 
höga påfrestningar deras fordon utsätts för i den dagliga verksamheten säger Chris Morell, 
VD på Tele Radio brittiska dotterbolag.  
 
 
 
För mer information, kontakta: 
Johan Hårdén, Koncernchef Allgon 
johan.harden@allgon.se  
073-385 92 19 
 
 
Om Allgon 
Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar system och produkter med 
en stor bredd av industriella tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen 
finns inom branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 325 
anställda i 14 länder. Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons omsättning genom 
dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms fokuserar 
på tung industri med höga krav på flexibilitet, säkerhet och livslängd i främst Sverige medan Tele 
Radio levererar ett bredare utbud och standardiserade system i hela världen. Allgon har därutöver 
verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt huvudkontor i Kista och är föremål för handel på 
Nasdaq First North Stockholm (ALLG B) med FNCA Sweden som certified adviser.  
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