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Saab Aircraft dominerar Saab 340 TAWS-marknaden 

 
Genom den nordamerikanska Saab 340-operatören Mesaba 
Airlines order nyligen på Saab Aircrafts servicebulletin till 
terrängvarningssystemat TAWS (Terrain Awareness and Warning 
System), dominerar Saab Aircraft marknaden för Saab 340 TAWS 
med över 70 procent av den beräknade globala ordervolymen. 
 
– Med tanke på de diskussioner som förs och de många Saab 340-
operatörer i såväl USA som resten av världen som är på ingång, räknar vi 
med att den totala ordernivån överstiger 90 procent inom en snar framtid, 
säger Per Skogsberg, Sales Manager på Saab Aircraft. 
 
– I dagsläget motsvarar de fasta orderna inkomster på mer än sex 
miljoner US-dollar för Saab, så denna marknad är fortsatt högprioriterad. 
Den senaste ordern från Mesaba, som togs hem efter en grundlig 
utvärdering av konkurrerande alternativ, innebär ännu en kvalitetsstämpel 
för den modifiering Saab levererar. Det visar helt enkelt att Saab Aircraft 
utan jämförelse är bäst lämpat att modifiera Saab 340-flygplan, säger 
Robert Kline, Director, Sales and Marketing, Saab Aircraft of America. 
 
Saab Aircraft har också nöjet att meddela att Chicago Express Airlines 
och AeroLitoral S.A. de C.V. med framgång slutfört de första TAWS-
installationerna i sina Saab 340-flyg. Mesaba Airlines, Inc., den senaste 
amerikanska TAWS-kunden, planerar att påbörja installationen i maj. Ett 
flertal operatörer i Europa och Stillahavsområdet har också kommit långt i 
modifieringsprocessen. 
 
Saab 340 TAWS-modifieringen, utvecklad i samarbete med Honeywell, 
är ett helt integrerat system där befintliga elektroniska displayer visar 
terrängdata. Honeywells TAWS/EGPWS-dator har nya funktioner och 
ersätter dagens GPWS-dator. Via en färgdisplay ger systemet 
flygbesättningen uppgifter om höjdskillnaden mellan hinder och flygplan. 
Mätningarna görs i TAWS genom en jämförelse mellan flygplanets 
position och uppgifter i systemets databas om lokala markförhållanden 
och konstruerade hinder. 
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Saab Aircraft AB, med kontor i Linköping och Sterling i Virginia, USA, 
erbjuder operatörer över hela världen support och underhåll för den 
sammanlagda flygplansflottan på över 500 Saab 340- och Saab 2000-
flygplan. Saab Aircraft AB är en del av Saab AB:s affärsområde Saab 
Aviation Services. 
 
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, vänligen kontakta: 
John Belanger, 
Public Relations and Communications, Saab Aircraft AB, 
tel.: 013-18 31 01. 
 
Robert Kline, 
Director, Sales and Marketing, Saab Aircraft of America LLC, 
tel.: +1 703 406 73 08. 
 
www.saabaircraft.com 
www.saab.se 


