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Ovzon erhåller order på 16,5 miljoner SEK 
från det amerikanska försvaret  
Ovzon har erhållit en stor order på den nya, ultralätta, Ovzon T6 mobila 
satellitterminalen. Ordern kommer från det amerikanska försvaret, och 
omfattar 50 Ovzon T6 terminaler och är värderad till 16,5 miljoner 
kronor. 

Det amerikanska försvaret (U.S.DoD) placerade nyligen en order på 50 Ovzon T6 mobila 
satelliteterminaler baserat på dess minimala storlek, låga vikt, användarvänlighet och industri-
ledande prestanda. Ovzon T6 erbjuder oöverträffad mångsidighet i alla miljöer och ersätter 
mycket större, tyngre och mindre kapabla totala system som belastar operatörer, komplicerar 
logistikplanering och försvårar utförandet för operationella enheter. 

Den industriledande Ovzon T6 tillhandahåller aldrig tidigare uppnådda nivåer av 
användarvänlighet, smidighet och prestanda. Ovzon T6 väger mindre än 6 kg och kan utan 
problem vara operationell i flera timmar på ett externt batteri. Dessutom kan Ovzon T6 tas i drift 
av en otränad användare inom mindre än en minut.  

Ovzon T6’s industriledande prestanda gör den till den optimala satellitterminalen för 
användning i alla typer av operationella situationer. Ovzon T6 är därutöver så effektiv att den är 
kapabel att tillhandahålla effektiv bandbredd så att terminalen kan användas som ett 
välfungerande kommandocenter. Detta eliminerar behovet av andra stödsystem och mer 
personal. 

"Denna order är signifikant och representerar en fördjupad investering i Ovzon’s Satcom-as-a-
Service tjänst av en kund med mycket komplexa och viktiga uppdrag. Vi är hedrade över att få 
spela en allt större roll hos denna nyckelkund. Denna affär stärker ytterliggare vårt fokus på att 
fortsätta leverera produkter och tjänster med oöverträffad prestanda, service och kundsupport", 
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 Satcom-as-a-Service erbjudande fyller behovet av global uppkoppling 
för krävande kunder inom Försvar, Räddningstjänster, 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. 


