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Saab levererar den första vingbalken till superjumbon A380
Vid en ceremoni på Saab i Linköping levererades i dag den första
vingbalken till superjumbon A380 till Airbus. Vingbalken är 31 meter
lång och den största enskilda del som Saab någonsin tillverkat.
Airbus A380 kommer att bli världens största passagerarflygplan med
kapacitet att ta 555-900 passagerare. Första flygning planeras till
början av 2005, och flygplanet ska börja levereras till kund 2006.
- Saab har en lång tradition som pålitlig och kompetent flygtillverkare, vilket
gjort det möjligt för oss att vara med i det här projektet som både leverantör
och samarbetspartner. Leveransen av första vingbalken är en stor framgång,
och bekräftar att skrov- och strukturleveranser är en av Saabs
kärnverksamheter, säger Åke Svensson, idag chef för Saab Aerospace och
från och med 14 juli ny VD för Saab.
Tillverkningen av vingbalken på affärsenhet Saab Commercial Programs, Saab
Aerospace, har gått helt enligt tidplan. Saab kommer att leverera vingbalkar till både
passagerar- och fraktversionerna av A380, i dagsläget är ett hundratal flygplan
beställda av olika flygbolag runt om i världen.
Vingbalken fraktas nu med långtradare till Airbus i Broughton, Storbritannien, där hela
vingen kommer att sättas ihop. Därefter fortsätter vingens resa till Airbus i Toulouse i
Frankrike, där sammanbyggnad och slutmontering av flygplanet sker.
Saab har länge samarbetat med Airbus. Tillverkning av delar till A340 – 500/600 och
A320 har pågått sedan 1997. Samarbetet gällande A380 inleddes 1997 med
konceptstudier. Saab är ansvarigt för utveckling och produktion av vingbalken, och
Riksgäldskontoret deltar tillsammans med Saab i denna viktiga svenska
industrisatsning.
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:
Peter Larsson, Informationschef, Saab Aerospace telefon; 013-18 00 18, 0734-18 00 18
Heidi Wendt, Stab Information Saab Aerospace telefon; 013-18 00 17, 0734-18 00 17
Bilder och mer information finns på www.saabaerospace.com
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