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Sverige för: 

EMPOWERING INNOVATION.
CREATING VALUE



Officiell distributör och partner i Sverige  

Vårt svenska sälj team 

Vårt erfarna team kommer a� se �ll a� Fischer Connectors 
kunder i Sverige erbjuds:

Erik Pedersen 
Area Sales Manager in Sweden

Ida Grothe Olsen
Sales Support

+46 108 848 125

ep@rodantech.com

+45 53 86 26 24

+45 45 94 26 33

igo@rodantech.com

Våra elektroniska e-katalogfunk�oner 
Fischer Connectors Core Series & 
Ul�Mate™ Series.

e-KATALOG

Teknisk och kundsupport 
på svenska.

Mer än 25 år som distributör för 
Fischer Connectors i Danmark.

25 ARS

WIND SENSOR CABLE 
Custom made cable with overmolded 
Fischer Core Series connector for 
wind turbine control sensor.

Stor erfarenhet på produk�on av kund designat 
kabelkablage med övergjutna avlastningar.

Specifik kunskap av Fischer Connectors 
produkter och anslutningslösningar.
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Vem vi är 

RODAN Technologies är en av Nordens 
ledande leverantörer av Interconnect 
lösningar.

Sedan starten 1984 har vi varit en före-
dragen leverantör inom design, utveckling 
och distribu�on av interconnect lösningar 
för applika�oner inom industri, transport, 
flyg och försvar, medicinska, test & 
mätning och förnybara energimarknader.

Du specificerar – 
Vi producerar!

Vi har specialiserat oss på produk�on av kund designat kabelkablage med övergjutna 
avlastningar. Utöver vår in-houseproduk�on, har vi produk�onsenheter i Litauen och 
Ungern. 

Vi kan producera högvolymproduk�onskörningar, men vår nisch ligger i små �ll medel-
stora produk�ons produk�onspar�er där snabb produk�onskonvertering är nödvändig.

Mer än 30 års erfarenhet 
av innova�va samman-

kopplingslösningar.

ERFARENHET INTERNATIONAL

Vi exporterar �ll mer än 20 
länder inom kablage.

RELIABLE

The AAA Ra�ng ensures 
future business rela�onships 
to be based on a secure and 

reliable founda�on.

Våra mången årig kompetens inom �ll-
verkning av kablage och process-
förbä�ringar i kombina�on med erfarna 
och dedikerade personer, gör vi alt för 
a� skapa e� mervärde för våra kunder.

NEW SERIES 
 The Fischer Freedom™ Series, 
plug & use connec�vity solu�ons.

EXTENDED LIFETIME
Övergjutna avlastning på Fischer Core Series 

kontaktdon för skydd och längre livslängd.



Manufacturing Relationship, 
Distributing Quality

RODAN Technologies

+46 108 848 125

Kabel och Kablage Gjutna lösningar Box-building och 
montering av apparat

KontaktdonKabellösningar 
och �llbehör

Antennas

sales@rodantech.comrodantech.se

mailto:sales@rodantech.com
mailto:sales@rodantech.com
https://rodantech.com/sv

