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Saab undertecknar kontrakt på 450 miljoner i Australien 
 

Ett kontrakt på 450 miljoner kronor (83 miljoner AUD) har skrivits 
under av det Adelaide-baserade teknologiföretaget Saab Systems Pty 
Ltd Australia, för att leverera ett luftvärnssystem till australiensiska 
försvarsmakten. Short Range Air Defence (SHORAD)-systemet 
kommer att förbättra och vidareutveckla den australiensiska arméns 
möjligheter. 

 
Peter Wimmerström, tillförordnad vd på Saab Systems Pty Ltd i Australien säger: – Vi är 
glada att vi har säkrat detta betydelsefulla kontrakt för Australien, och ser beslutet som en 
förstärkning av den breda serie lösningar som vårt företag erbjuder på en mycket 
konkurrensutsatt global marknad. 
 
Kontraktet består av tre huvuddelar: RBS70 Air Defence Missile System, Portable Search 
and Target Acquisition Radar (PSTAR), samt Tactical Command and Control System 
(TaCCS). 
 
RBS70 är det mest moderna bärbara luftvärnssystemet med kort räckvidd på marknaden i 
dag, och kan integreras med avancerade Battlefield Management-system, vilket gör det 
möjligt för befälet att förbättra luftvärnet betydligt. 
 
PSTAR är en lättviktig, bärbar luftvärnsradar från Lockheed Martin. 
 
Saab Bofors Dynamics tillverkar det bärbara missilsystemet RBS70. Det ger ett mycket 
effektivt skydd mot lågtflygande flygplan och helikoptrar, och eftersom systemet använder en 
laserledstråle för styrning av roboten är det immunt mot störning. RBS70 har varit en del av 
det australiska materielbeståndet i 15 år, förhandlingar pågår om ytterligare beställningar. 
 
Tactical Command and Control System sammanbinder vapensystemen med radarsensorn 
till missilsystemet och ger kombinerad luftlägesbild, hotutvärdering och invisning. 
 
Som främsta leverantör kommer Saab Systems att anställa ytterligare personal för att 
leverera projektet, som förväntas slutföras i januari 2006. 
 
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, var vänlig kontakta: 
Anders Florenius, Informationschef, Saab Bofors Dynamics, tel.:  070-582 32 30 eller 0586-812 23 
www.saab.se 
www.hamrahead.com.au 


