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U.S.DoD beställer Ovzon T6 terminaler 
för användning vid flyginsatser  
Det amerikanska försvarsdepartementet, har genom vår partner Lite 
Coms LLC, beställt tre Ovzon T6 terminaler som kommer att användas 
för att genomföra uppdrag vid flyginsatser. 

Ordern från det amerikanska försvarsdepartementet av Ovzon T6 terminaler beställs tack vare 
terminalernas mycket smidiga formfaktor, låga vikt, höga användarvänlighet och industriledande 
prestanda. Ovzon T6 terminaler erbjuder en mångsidighet i vilken miljö som helst, vilket gör 
dom särskilt lämpade för att hantera de unika krav som finns vid flyginsatser. Ovzon T6 kommer 
att ersätta större, tyngre och mycket mindre kapabla system som kräver flera personer för att 
kunna levereras en högpreserande data och kommunikationslösning. 

Ovzon T6 väger bara 6kg, är omedelbart uppkopplad mot satteliter och kan användas operativ i 
många timmar via ett externt batteri. Tack vare användandet av Ovzon terminaler minskar 
belastningen på den militära personalen avsevärt, samtidigt som användning av flera terminaler 
möjliggör fullständig redundans. 

”Vi är mycket stolta över att få denna order från en ny kund inom det amerikanska försvaret. 
Ordern bekräftar att vårt kundfokus; att leverera mobilt bredband via satellit med högsta 
prestanda och med de minsta terminalerna, är mer relevant än någonsin, säger Per Norén, VD 
för Ovzon. 

 

Denna information är sådan information som Ovzon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har 
publicerats genom nedanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av 
Ovzon AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Per Norén, CEO, pno@ovzon.com, +1 206 931 7232 

 

Om Ovzon 
Ovzon erbjuder en banbrytande satellitbaserad mobil bredbandstjänst som kombinerar hög 
datahastighet med hög mobilitet. Vårt kompletta erbjudande fyller behovet av global 
uppkoppling för krävande kunder inom Försvar, Media, Marin, Flyg och NGO. Ovzon 
grundades 2006 och har kontor i Stockholm, Sverige och Herndon, VA och Tampa, FL i USA. 
Aktien handlas på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.ovzon.com. 

 


