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Ljudexplosion får tjuven på flykt
Du kanske har hört talas om
larmet som sägs få tjuvar att
spy? Motor-Magasinet har
testat senaste versionen av
Inferno och det råder ingen
tvekan om att du vill bort från
ljudet för allt vad tygen håller.
– Hela idén är att göra det
obehagligt för tjuven, säger
vd Johan Sandberg.
Inferno Intenso,
har funnits på marknaden sedan
2002 men har nu fått rejält förbättrad prestanda. Larmet, som
används av allt från elektronikkedjor till insatsstyrkor, finns till
och med i form av en ljudgranat
– dock än så länge på planeringsstadiet.
Inbrottslarmet,

När Motor-Magasinet fick möjligheten att testa larmet var vi
som många andra skeptiska till
larmets kapacitet. Men en första
snabb knapptryckning räckte för
att få nackhåren att resa sig. Alla
kroppens fem sinnen beordrar

din hjärna att
ge dig av så fort
du kan. Ljudet,
strax över 125
dB, skapar en
känsla av att
något håller på
att ramla över
dig och du vill
Johan Sandberg
därifrån.
Ljudb a r r i ä ren är också det
som gör larmet unikt. Uppfinningen är svensk och ljudet är
patenterat.
– I stället för en ton har vi fyra
toner som ändras hela tiden, de
ligger också nära varandra för att
skapa fel ton. Sammantaget gör
ljudbilden att en människa inte
kan bestämma sig för vad det är.
Vi är ensamma i världen om att
arbeta med ljud på det här sättet,
säger Johan Sandberg som säljer
Inferno genom Indusec AB.

också ändras vilket förstör tjuvarnas avståndsbedömning.
– Inferno Strobocop är perfekt
för alla typer av mörka miljöer,
säger Sandberg.
Totalt har hans företag sålt
mellan 7 000–8 000 ljudlarm
bara i Sverige. Larmets traditio-

nella målgrupper har länge varit
stora elektronikkedjor, klock- och
pälshandlare, men nu börjar produkten få genomslag även i andra
verksamheter.
– Det vi ser är att fler och fler
försäkringsbolag rekommenderar våra larm vilket visar att vi är

på rätt väg. Inferno är en ganska
billig lösning som oftast kopplas
ihop med befintligt larm som i sin
tur är kopplat till vaktbolag. Men
vi har även en modell med rörelsedetektor för egen installation,
avslutar Sandberg.
Klas Skarin

Lediga platser
WER, med huvudkontor i Örebro, är en av Sveriges ledande
leverantörer av tryckluftsverktyg till bilverkstäderna. Förutom
tryckluftsverktyg arbetar vi bl a med slipmaterial, sugsystem
och hydraulik. Våra huvudvarulinjer är Shinano, Rupes, 3M,
MEGA.

säljare sökes

Inferno
Strobocop – ett blixtljus där ljuset
Senaste tillskottet är

Vi är i en expansionsfas och söker därför 2 st säljare.
Distrikten som vi nu ska tillsätta är Mellansverige samt
södra Sverige. Din hemort är din utgångsort. Som säljare
hos oss bearbetar du självständigt våra återförsäljare, vare
sig de är inom auto eller industri. Du ska även supporta våra
återförsäljare i deras slutkundsbearbetning. Båda tjänsterna
tillsätts i månadsskiftet augusti/september.

Back-TV med
färgskärm
UTRUSTNING. HBA Fordonsteknik AB
lanserar en Back-TV med 5” färgskärm och
inbyggd kontrollbox. Som backhjälp på mindre fordon,
distributionsbilar, servicebilar med mera. Å

I denna rekrytering samarbetar vi med Proffice. För ytterligare information och ansökan se www.proffice.se eller
kontakta Maria Roseen på Proffice telefon 073 343 41 79.
Ansök senast den 28 maj. Frågor besvaras även av WERs VD
Peter Eriksson på telefon 019 20 73 36, peter@wer.se.
Besök oss på www.wer.se.
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