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Saab Training USA har tecknat ramavtal med US Army Tank
Command
Saab Training LLC, Orlando, USA, har tecknat ett 10-årigt ramavtal med US
Army Tank Automotive Command inom ett upphandlingsprogram på målmateriel för skjutbanor och träningsanläggningar.
- Vi är mycket nöjda med att US Army valt Saab som kvalificerad att konkurrera om
skjutbaneinstallationer inom detta avtal. Det ger oss betydande möjligheter att förse US Army med
målmateriel ur vårt omfattande produktprogram förutom våra redan etablerade program inom
lasersimulering och instrumenterade system, säger Jörgen Lindgren, verkställande direktör för
Saab Training i USA.
Saab är ett av sex företag som kvalificerat sig som leverantör vid konkurrensupphandlingar inom
programmet vilket uppskattningsvis är värt över 100 miljoner dollar totalt.
Genom att ramavtalet upprättats enligt ett s.k. Indefinite Delivery Indefinite Quantity-förfarande, där
endast leveranstid och antal behöver överenskommas, får US Army möjlighet att genomföra
snabba upphandlingar.
Saab kommer in ramen för detta avtal att förse US Army med den senaste generationen målmateriel för både infanteri- och pansarenheter. Materielen är försedd med senaste kommunikationsteknologin för tråd- eller radiostyrd utrustning. Den omfattar fasta och rörliga mål, simulering av
effekter med ljud, ljus och pyroteknik, portabla alternativt fasta system för styrning och kontinuerlig
återmatning av träffar och status. Övning utförs med skarp materieI i riktig miljö på skjutbanor med
förprogrammerade övningsscenario.
Målmaterielen tillverkas av Saab Training Systems i Huskvarna. Sedan 1965 har Saab varit ledande
i utveckling och tillverkning av målmateriel. De första stridsvagnsmålen som användes i US Army
tillverkades av Saab och 1000-tals Saab-mål är fortfarande i bruk. Det nya kontraktet innebär en
lansering av femte generationen Saab-mål. Den andra generationen levererades till US Army i
början av 70-talet och används i stor omfattning över hela världen.
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, var vänlig kontakta:
Jörgen Lindgren,
verkställande direktör, Saab Training LLC, USA
Ronnie Larsson,
produktchef, Saab Training Systems AB, Huskvarna
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