
                          En tur på Savannen

På en ellers helt almindelig, lidt grå dag �k
vi en noget anderledes forespørgsel, end 
vi ellers er vant til, her hos Bernstein, nemlig
på kasser til overvågningsudstyr til halsbånd
til løver! Pludselig blev dagen lidt mere vild!

Lige landet fra Kenya, hvor han bor og er 
medejer af �rmaet Savannah Tracking, lagde
Henrik Rasmussen vejen forbi os for at høre,
om vi kunne hjælpe ham med hans projekt.
Henrik var interesseret i vores små Bernstein
polyesterkasser til GPS måleudstyr til hals-
bånd samt til et andet spændende projekt til
GPS overvågning af marker for at forhindre
dyr i at ødelægge afgrøderne.

                  Tæt på Savannah Tracking

Savannah Tracking udvikler kundetilpassede
løsninger, herunder halsbånd og software, til
dyresporing og identi�cering, blandt andet 
via GPS. Målet er at udvikle produkter til
overkommelige priser.

Firmaet arbejder tæt sammen med ledende
kenyanske og internationale dyrefoskere og
institutioner.
Savannah Tracking har leveret udstyr til
sporingsprojekter i mange dele af verden, 
men deres vigtigste ekspertise er pattedyr og
fugle på det afrikanske kontinent.
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Når selv den mindste detalje tæller..

                      Velegnet i vilde miljøer

Vores polyesterkasser er særdeles velegnede
i aggressive miljøer, der med en neopren-
pakning gør at de kan anvendes i 
temperaturer fra - 40  C - 80  C og med
silikonepakning op til +120  C. Kasserne
anvendes til montering af elektroniske og
elektriske komponenter, helt perfekte til
Savannah Trackings spændende projekter.

                         Direktørens hjørne

Vi håber, at I alle kom godt ind i det nye år.
Hos Bernstein startede året med et internt
salgsmøde, hvor der blev lagt målsætninger
for 2017. Et af målene for 2017 er, at vores 
tilstedeværelse på diverse sociale medier 
skal være i fokus. 
I skrivende stund er vi ved at lægge sidste 
hånd på regnskabet.
Tak fordi du læste med.
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