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John Belanger Den 24 juli 2002 Ref

Loganair och Air Jet skaffar fler Saab-plan

Det skotska flygbolaget Loganair, som samarbetar med British Airways, tecknar leasingavtal
för två ytterligare Saab 340B från Saab Aircraft Leasing. Därmed disponerar Loganair en
Saab-flotta på sju flygplan. Samtidigt beställer det franska flygbolaget Air Jet, som haft Saab
2000 sedan november förra året ytterligare två Saab 2000.

När Michael Magnusson, VD för Saab Aircraft Leasing, idag tillkännagav dessa avtal vid
Farnborough 2002, konstaterade han att antalet Saab 340/2000 som placerats ut under det
senaste halvåret nu uppgår till 15 stycken. "Marknaden för turbopropmaskiner med 30 eller
50 platser är fortfarande stark, särskilt i Europa", sade han. De allra senaste avtalen gäller
tre Saab 2000 till Lithuanian Airlines, sju 340B till AeroLitoral i Mexiko, och en 340A till
Transwest Air i Kanada.

Vid sin genomgång av situationen på marknaden för flygplan med 19, 30 respektive 50
platser konstaterade Magnusson att turbopropmaskinerna fortfarande svarar för 81% av
avgångarna på sträckor på upp till 300 engelska mil. Under första kvartalet 2002 svarade de
för 82% av avgångarna inom denna sektor, vilket är bara två procent lägre än motsvarande
period förra året. "Under andra kvartalet 2002 svarade Saab 340 för 31% av det
genomsnittliga antalet dagliga avgångar för flygplan med 19 till 50 platser runt om i världen.
Saab 2000 med 50 platser ökade i själva verket sina avgångar med 8%", sade han. "För
varje avgång med Regional Jet i Europa idag sker 1,7 avgångar med turbopropmaskiner",
tillade han. Beställningarna från Loganair och Air Jet avspeglar den ökande efterfrågan på
turbopropmaskiner med 30 och 50 platser.

Loganairs beställning på två maskiner kommer att effektueras under augusti och september.
Loganair har också bekräftat en option på en tredje maskin. Detta Glasgow-baserade
flygbolag har också förlängt leasingavtalet för en av sina tidigare 340B med ytterligare tre år.
Air Jets två nya 2000 kommer att levereras i juli och september och sätts in på linjerna
Genève – Bordeaux och Genève – Toulouse, i kommersiellt samarbete med Swiss
International Air Lines (SWISS).

Saab Aircraft Leasing förvaltar en flotta på omkring 300 stycken Saab 340 och Saab 2000,
som leasas ut till 28 flygbolag runt om i världen. Bolaget har 38 anställda och huvudkontoret
ligger i Washington, D.C. Saab Aircraft Leasing tillhör affärsområdet Saab Aviation Services
inom Saab AB.

Saab är ett av världens ledande högteknologiföretag, med sin huvudsakliga verksamhet inom
försvarsteknik, flygteknik och rymdteknik. Koncernens olika delar täcker ett brett spektrum av
kompetens och resurser när det gäller systemintegration.
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