RADIOTERRÄNGBIL

FRO VÄSTKUSTENS
RADIOTERRÄNGBIL
FRO har lång erfarenhet av att organisera,
upprätta och betjäna enkla och avancerade
kommunikationsnät. Numera kan vi även lösa
uppgifter där det finns krav på en mobil
ledningsplattform med hjälp av vår radioterrängbil.
Vi kan bla. Hjälpa till med radiorekognocering,
resultatrapportering vid tävlingar,
säkerhetssamband, tillfälliga radiorepeaterstationer
mm.

FRO VÄSTKUSTEN

Nu har Du tillgång till en
fullutrustad terrängående
radioterrängbil !

FAKTA OM TERRÄNGBILEN
Vår radioterrängbil har tidigare använts inom
Försvaret som radioterrängbil och kallades då
för RaTgb 1112.
Numera är bilen civil och tillgänglig för dig
och din organisation.
Fullt utrustad innehåller bilen b.la.
•

5 sittplatser varav 3 är kompletta arbetsplatser
för signalister eller ledningspersonal.

•

Ett flertal radiostationer för samtidig
signalering på flera radionät(/kanaler)

•

Datorarbetsplatser m. specialprogramvara

•

GPS-navigering

•

Anslutningsmöjligheter mot fasta telefonnätet

•

Flera radio och antennalternativ

FRO VÄSTKUSTEN
Försvarsmakten /FSC
By 24
Box 5155
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Din sambandsplats överallt, fullt
utrustad för sambandsuppdrag i alla
väder och miljöer.

PRISER
Bilen är tillgänglig för alla personer och
organisationer. För uppdrag utanför
totalförsvaret kostar bilen från 500Kr /dygn att
hyra. Kilometer och drivmedelskostnader
tillkommer. Möjlighet till rabatterade priser
finns genom att teckna avtal med FRO om
sambandsuppdrag där FRO t.ex. kan lösa hela
ert sambandsbehov under en tävling,
krisövning eller liknande.
Kontakta oss för fullständig prisinformation !

Speciella brukarkrav!

RADIOSAMBAND

På grund av terrängbilens speciella egenskaper
förbehåller sig FRO rätten att ställa krav på att
särskilt utbildade förare och signalister
bemannar fordonet. Upplysningar om detta
kan fås av fordonsansvarig.

FRO är experter på all sorts
radiokommunikation, anlita gärna oss även när
behovet av terrängbilar inte är så stort. Läs mer
på: www.vast.fro.se eller e-posta till våra
avdelningar goteborg@fro.se eller
stenungsund@fro.se för information.

SPONSRING

PA-högtalare, radiostationer mm för uthyrning!

Vill ditt företag synas på ”1-a parkett”? FRO
har ofta en central roll vid idrottsarrangemang,
genom att hyra en reklamplats på terrängbilen
får du en unik chans att synas ! Kontakta
fordonsansvarig för mer information.

SIGNALISTER
FRO Västkusten och avdelningarna i
Göteborg och Stenungsund har personal som
är utbildade signalister och fordonsförare som
kan vara behjälpliga vid sambandsuppdragets
fullgörande. Ersättning för personalen
överenskommes separat med respektive FRO
–avdelning.

Data och radioutrustning för förare och signalist !

HEMVÄRN
Hemvärnsförband har möjlighet att begagna
sig av fordonet vid övningar och insatser till ett
fördelaktigt pris. Kontakta oss för
information.

VI HAR UTBILDAT SIGNALISTER i
ÖVER 60 ÅR !

