
 
PRESSINFORMATION 

 

 

 

 

 

Saab AB (publ)  

Postadress Telefon Telefax Organisationsnummer Momsregnummer 
Postal address Telephone  Registered No VAT No 

SE-581 88  Linköping +46 (0)13 18 00 00 +46 (0)13 18 18 02 556036-0793 SE556036079301 
Sweden 

 

Handläggare Handled by  Datum Date Referens Reference 

John Belanger 2002-10-02 CU-02:60 S 
 
 
Saab Aircraft Leasing visar upp godstransportversionen 
av Saab 340 under en turné i Nordamerika 
 

Saab Aircraft Leasing kommer inom kort att genomföra en tvåveckors 
demonstrationsturné i Nordamerika för att visa upp sin första Saab 
340A helt avsedd för gods för nuvarande och tänkta kunder. 

 

Fullständigt certifikat för FAR/JAR Class E (drift enbart med gods) utfärdades i 
slutet av september 2002. Konverteringen, som omfattar 13 Service Bulletins, 
utvecklades i samarbete mellan Saab Aircraft AB och Field Aviation Company i 
Canada.  
 
Serienummer 069 konverterades under en tremånadersperiod i Field Aviation’s 
underhållsanläggning i Calgary.  Godsversionen kan bära upp till 3 800 kg (8 500 
lbs) nyttolast över sträckan 550 km (300 nm).  Demonstrationsplanet har en 
avvikande helt ny Saab-dräkt och är utrustat med valbara blindfönster. 
Ändringarna i det populära turboprop-planet med 30 passagerarplatser omfattar: 
 

• Montering av en rökgardin akter om cockpit-området för att skydda 
besättningens utrymme 

• Kabinens ventilation begränsad till kabinen för att tillåta transport av 
temperaturkänsligt gods 

• Ett rullbanesystem i mittgången ger tillsammans med demonteringen av det 
bakre skottet möjlighet till snabb och effektiv flyttning av gods genom den 
stora bakre originaldörren för gods 

• Uppdelning i sex avdelningar med nät 
 
- Saab 340A har visat sig vara en arbetshäst sedan den togs i drift 1984. Denna 
nya konfigurering erbjuder ytterligare alternativ för att helt utnyttja dess nuvarande 
konstruktionslivslängd på 90 000 flygningar, betonar Michael Magnusson, Saab 
Aircraft Leasing's vd och CEO.   
- Byggd för uthållighet och för att klara drift under olika krävande förhållanden 
kommer godsversionen av Saab 340A att bli ett välkommet alternativ både för 
nuvarande Saab-operatörer och för nya kunder som söker ett driftsäkert flygplan 
för gods. 
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Saab Aircraft Leasing hanterar en portfölj som omfattar ca 300 flygplan av typ 
Saab 340 och Saab 2000 som leasas av 28 flygbolag runt hela världen och har 38 
anställda och huvudkontor i Washington, DC. Saab Aircraft Leasing ingår i Saab 
Aviation Services Business Area i Saab AB. 
 
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 mer information, kontakta: 
Michael Magnusson, Saab Aircraft Leasing,  Tfn +1 703 406 7220 

Fax +1 703 406 7227 
Michael.Magnusson@sal.saabus.com 
 
 
 
För e-postdistribution av pressreleaser, kontakta diane.carr@sal.saabus.com 


