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Italiens försvarsdepartement har tecknat kontrakt med Saab
Training Systems AB på GAMER instrumenterat
utbildningssystem
Italienska försvarsdepartementet har lagt en beställning värd
ca 40 miljoner SEK hos Saab Training Systems i Huskvarna på
GAMER instrumenterat utbildningssystem samt
lasersimulatorer för installation vid Arméns Pansarskola i
Lecce.
Ordern innefattar, förutom GAMER, även leverans av 26 lasersimulatorer BT46 för
stridsvagn Leopard 1A5. De mer än hundra BT46-system som företaget levererade under år
2000 ska också anpassas till GAMER-systemet. Leveranserna kommer att genomföras
under 2002.
GAMER-systemet baseras på användning av GPS-information och datakommunikation via
radio mellan övningsdeltagare och en ledningscentral. Systemet kommer att ge italienska
armén utökade möjligheter till realistiska övningar och detaljerad resultatutvärdering vid
användning av lasersimulatorer i utbildningen.
- Vi är mycket nöjda med att nu ha brutit in också på den italienska marknaden med GAMER,
säger marknadschef Hans Standár.
- Italien blir därmed den fjärde stora användaren av GAMER. Tidigare har system baserade
på GAMER beställts också av Norge, Holland och USA.
För Saab Training Systems innebär kontraktet ytterligare en bekräftelse på den internationellt
starka konkurrenskraften hos företagets produkter inom området militär utbildningsmateriel.
Det senaste året har betydande beställningar erhållits också från Norge, Holland och USA.
Saab Training Systems AB verkar inom området militär utbildningsmateriel;
lasersimulatorsystem, stridsträningsanläggningar, grafiska simulatorer samt målmateriel.
Företaget är ett helägt dotterbolag till Saab AB och har 320 anställda.
Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom
försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till
systemintegration.
För ytterligare information, kontakta:
Hans Standár, Vice President Marketing
Johan Ohlson, VD Saab Training Systems
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