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MER HÄSTKRAFTER 
MED NÅGRA  

KNAPPTRYCK!

BSR.SE | 0470 - 70 96 70 

www.dshusvagnar.se

Kylestorp 5305, 242 95 Hörby

tel. 0415-330 233

DS Husvagnar är landets största 
återförsäljare av Dethelffs husvagnar

Varmt välkomna hälsar 
Daniel & Sara med personal

Ställplats finns på Ekerödsrasten 
för er som vill campa.

Öppettider
tis-fre 9.30-17, tors 9.30-18, sön 12-16.

Nya och begagnade 
husvagnar, även 
serviceverkstad.

Vi har reservdelar och 
ett brett husvagn-och 

campingsortiment

Fina presentartiklar 
och inredningsprylar 

till hemmet.

Nu säljer vi även 
Eriba husvagnar!

En modern vagn med
50-talslook!

KORT OM WIFI.SE
• Inga abonnemang eller bindningstider
• All surf fungerar i Sverige och hela EU/

EES
• Kan användas och disponeras fritt i 12 

månader
• Finns från 100 GB upp till 1000 GB 
• Ny 5G-takantenn med stark mottagning

Ett välfungerande internet i 
husbilen eller husvagnen är 
en nödvändighet idag.  
– Det är viktigt att välja rätt 
router, antenn och internetle-
verantör, oavsett om man är 
i Sverige eller reser i Europa, 
säger Nicklas Knall på Wifi.se. 

 Husbil och husvagn förknippas of-
tast med semester och avkoppling, 
men många arbetar också från sina 
fritidsfordon. I dag är det självklart 
med ett snabbt och stabilt internet var 
vi än befinner oss, oavsett om vi vill 
maila, googla eller se favoritserien på 
tv. Ibland är förutsättningarna ogynn-
samma, till exempel om man fricam-
par på platser med dålig mottagning eller står på en camping där många är 

uppkopplade mot samma mast. Hur 
gör man för att optimera sitt wifi när 
man är på resande fot?

– Det optimala är att sätta en an-
tenn på taket. Men antenner utsätts 
för stora påfrestningar från sol, regn, 
snö, is och blåst. Därför är det viktigt 
att välja en antenn av hög kvalitet, sä-
ger Nicklas. 

Robust och 5G-klar
Efter att ha testat olika antenner un-
der ett års tid utan att bli nöjd, be-
stämde han sig för att utveckla en 
egen produkt. Kravet var att den skall 
vara robust, snabb och klara alla frek-
venser, även 5G. På så vis behöver inte 
antennen bytas om routern uppgra-
deras i framtiden. Resultatet blev en 
rundstrålande mimo-antennen som 
fungerar för alla mobila bandbredder, 
2G/3G/4G/5G. 

– Den är lite större än vanliga runda 
antenner, men ett större antennele-
ment ger starkare mottagning och 

sändning. Den är ändå inte särskilt 
stor, endast 13 cm i diameter och 5 cm 
hög, säger Nicklas. 

Vattentät
Antennen är IP68-certifierad, vilket 
betyder att den är vattentät och kla-
rar att bli dränkt. Den klarar även kyla 
och värme, från temperaturer på –40 
grader till 85 grader varmt. Antennen 
har SMA-kontakter och kopplas di-
rekt till routern. Till skillnad från vis-
sa andra antenner krävs inte att man 
borrar hål i taket. 

– Den levereras med 3M supertejp 
och kan bara monteras på en ren och 
slät yta. Är ytan lite ojämn, rekom-
menderar vi att man använder lim, 
säger Nicklas. 

Egen mobiloperatör
Wifi.se erbjuder specialanpassade 
bredbandslösningar med eller utan 
router för fritidsfordon och 

semesterboende utomlands. 
– Vårt mobila bredband fungerar i 

Ny takantenn ger optimalt wifi

Nicklas Knall anser att välfungerande 
internet är lika självklart i husbilen och 
husvagnen som i hemmet. 

hela Europa /EES, vilket vi är ensam-
ma om på marknaden. Vi är en egen 
mobiloperatör och använder Tele-
nors nät i Sverige och deras roaming-
partners nät i Europa/EES, förklarar 
Nicklas. 

All surf är roaming. Surfpotten köps 
i förväg och kunden disponerar den 
fritt under 12 månader. Man kan välja 
mellan 100 GB, 250 GB, 500 GB eller 
1000 GB.

– Wifi.se har svensk IP-adress vil-
ket gör att man alltid har tillgång till 
svensk tv, vilket inte minst uppskattas 
av de som övervintrar i södra Europa 
med sina fritidsfordon, avslutar Nick-
las Knall. 

Wifi.ses mobila bredband fungerar i hela Europa.

Med svensk IP-adress har man alltid har tillgång till svensk tv.

Den externa takantennen har 8DBI-
styrka och är IP68-certifierad för 
bästa hållbarhet och signal.




