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DMR-operatören OrbiGo öppnar nu sitt 
digitala komradio-nät i Hudiksvall 
 
I och med etableringen av en ny basstation i Hudiksvall säkerställer OrbiGo att användarna får en 

omfattande täckning i Södra Norrland. Detta är ett område frekvent trafikerat av många åkerier, 

säkerhetsbolag och andra användargrupper med höga krav på radionätet. 

 

- Vi är glada att få tillgång till ytterligare en antennplats som lever upp till våra högt ställda krav på 

täckning och tillgänglighet. Den ger ett mycket bra tillskott på täckningskartan. Detta ger oss möjlighet 

att erbjuda OrbiGo i området, säger Liza Biehl, från OrbiGo. 

 

Lanseringen sker tillsammans med Stjärna Fyrkant som sålt komradio i många år och är en otroligt 

viktig del i detta. De anser att OrbiGo ger en helt ny upplevelse men behåller komradions fördelar mot 

tex mobiltelefon. Idag ställs nya krav på flera yrkesgrupper. Nya regler har exempelvis tillkommit för 

ensamarbete där det idag skall finnas larmfunktion. Säkerhetskrav, nya funktionskrav och krav på 

lägre kostnader gör att intresset för våra OrbiGo:s tjänster är enormt stort. Vi är glada över att OrbiGo 

valt oss som lokal återförsäljare, säger Jan Lambertsson på Stjärna Fyrkant i Hudiksvall. 

 

Vill du veta mer är du välkommen in till Stjärna Fyrkant på Hede-Finnflovägen 12,  

Du når dem via telefon på tel: 0650-469300.  

 

Om OrbiGo AB: 

OrbiGo är Sveriges största operatör för privata yrkessektorn inom digital kommunikationsradio i 

nätverk. Affärsidén är att erbjuda företag, organisationer och föreningar kommunikationstjänster i 

abonnemangsform med möjlighet till utökad täckning, där kunden behöver det och samverkan via 

digital kommunikationsradio.  

 

Nätet är konstruerat med basstationer länkade till varandra. Tillsammans skapar detta det största 

sammanhängande radionätet i Norden för yrkesradioanvändare med DMR-tekniken. 

 

Tekniken DMR i korthet: 

 Komradions alla fördelar; nå alla på ditt företag omedelbart och med ett knapptryck, eller dela 
in i grupper som det passar dig 

 Samma möjligheter som mobilen med SMS och GPS i din radio 

 Tåliga apparater med batteritid som mäts i dagar och inte timmar som en smartphone och 
kan användas med handskar 

 Kunderna väljer funktioner för sitt användande, exempelvis GPS, personlarm, kryptering m m 
 

 


