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Saab och BAE SYSTEMS tecknar avtal om ny Helmet
Mounted Display (HMD) till Gripen
Idag skriver Saab Aerospace avtal med BAE SYSTEMS om nytt
hjälmmonterat displaysystem (HMD) till Gripen. Avtalet tecknas för att
möjliggöra integration av HMD på de Gripen-flygplan som ska levereras
till den sydafrikanska kunden från 2007.
- Avtalet är ytterligare ett tecken på det starka samarbete som finns mellan svensk och brittisk
försvarsindustri rörande Gripen export, säger Johan Lehander, chef Gripen på Saab
Aerospace.
Hjälmen kallas för Striker och är redan delvis utvecklad till stridsflygplanet Eurofighter av BAE
SYSTEMS. Den kommer nu att vidareutvecklas för Gripen och istället heta Cobra.
- Att välja en hjälm som redan är delvis utvecklad innebär mindre risker än att börja om från
noll och utveckla ett helt nytt system. Dessutom kommer Saab att ha draghjälp av BAE
SYSTEMS vid den fortsatta utvecklingen av HMD, säger Johan Lehander.
Med hjälp av hjälmsiktet kan piloten titta på målet, låsa målsökaren och avfyra. Piloten får tack
vare hjälmen större situationsmedvetenhet och kan agera snabbare än tidigare.
Hjälmsystemet, som BAE SYSTEMS utvecklat tillsammans med det sydafrikanska företaget
Cumulus, kommer att få en ny design på grund av skillnaden i storlek på Gripen och
Eurofighter. De första testerna med den nya hjälmen kommer att ske under 2005. Sedan
startar serieleveranserna till Sydafrika under 2007.
HMD finns som en option i exportversionen av Gripen och är Sydafrika är den första kunden
som beställt systemet.
- De sydafrikanska piloterna som finns på Saab har provat hjälmen och de är mycket nöjda.
Jag tror att alla våra kunder kommer att vilja ha HMD i framtiden eftersom det ger en otrolig
fördel i luftstrider. Den svenska kunden, FMV, varit mycket intresserade av systemet under
det senaste halvåret. Vi hoppas på en offertförfrågan från FMV under andra halvåret i år,
säger Johan Lehander.
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.
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