LITE FLITE NEWSLETTER #1
Velkommen til dette første Lite Flite nyhedsbrev,
som vi agter at sende ud hver anden måned. Med
dette vil vi gerne markere både frigivelsen af
vores nye hjemmeside og finjusteringen af vores
forretningsidé. I det sidste årti er Lite Flite gået
fra at være en mindre producent af interiør og
sikkerhedsrelateret udstyr til fly, til at være global
leverandør af helikopterredningsudstyr. Samtidig
har vi forstærket den del af vores produktion, som
vi er stolte af at kalde Ultrasafe Solutions.
Vi har nu en mere international observans, og
kunder over hele verden betragter os som en
seriøs spiller i markedet. Dette er bl.a. opnået ved
at deltage på internationale udstillinger gennem
de sidste ti år. Vi har udstillet fra Florida i vest til
Australien i øst, og fra Sverige i nord til Sydafrika i
syd. Næste udstilling bliver Dubai Air Show i
November, og vi planlægger at udstille på den
kommende SAR konference i Aberdeen samt på
Helitech i Portugal næste år.
Succeserne
Vores redningssele, med det unikke selvlåsende
Triple-S system, er blevet standardudstyr hos en
lang række redningsenheder over hele verden. I
løbet af kun få år, findes vores Lite Flite Quick
Release Box Mk-3 i Search and Rescue helikoptere
fra nord til syd. Evnen til at kunne åbnes under
belastning er af stor betydning, specielt for
helikoptere med kun en enkelt hoist.
Danmarks nye redningshelikopter EH101 er
udstyret med vores redningsprodukter, inklusive
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redningsselen, letvægtsbåre, gummigulv og andre
specialiteter.
Alt det andet
Ved siden af alt dette producerer vi 1000-vis af
pitot tube covers, samt propper og dæksler til alle
tænkelige åbninger og udvendige dele, på både
fastvingefly og helikoptere. Static vent covers, TAT
probe, air intake, oil cooler, exhaust, propeller
blade, you name it. Når piloten af vanvare
kommer til at tænde for pitotvarmen mens
coveret stadig sidder på, er det rart at det er lavet
af læder som ikke smelter og brænder fast på
pitotrøret.
Vores kunder
Glade kunder gør os glade, og vi har aldrig haft
det så sjovt som nu. Vores glade kunder findes
over hele verden. Vores helikopterredningsudstyr
bruges af erfarne SAR mandskaber i 12 lande. Det
er fantastisk at arbejde sammen med folk som
ved hvad de taler om og hvad de vil have. Det gør
det dejlig let at udvikle en variation af
redningsselen til særlige formål. En indbygget
hypotermistrop sikrer at afkølede patienter kan
hoistes uden problemer, en løsning vi har udviklet
efter
forespørgsel
fra
det
Sydafrikanske
Flyvevåbens redningsstyrke.
Nyhedsbrevet
Fremover vil hvert nyhedsbrev indeholde både
nyheder fra vores egen verden og en mere
uddybende historie om et af vores produkter. Du
kan naturligvis finde mere information på vores
nye hjemmeside www.lite-flite.aero.

