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Saab Aircraft Leasing levererar två Saab 340BPlus till
Försvarets materielverk
Saab Aircraft Leasing (SAL) meddelade idag att man har fått en
beställning på två flygplan av typen Saab 340BPlus från Försvarets
materielverk (FMV). De två 30-sitsiga turbopropflygplanen ska
levereras i början på våren 2004.
De två Saab 340BPlus flygplanen ska ersätta FMV:s tre återstående Beech 200 King
Air-flygplan. Flygplanen kommer att stationeras på F-21 i Luleå och på F-17 i Kallinge.
De kommer att användas för personaltransporter inom Sverige och i övriga Europa.
SAL har anlitat Saab Aircraft AB i Linköping för en totalrenovering av båda planen
samt för att genomföra modifieringar i enlighet med FMV:s krav.
Flygvapnet har för närvarande ett Saab 340B för så kallad ”Open Sky-verksamhet”
samt sex spaningsflygplan av typen Saab 340B-AEW i tjänst. Saab Aircraft
genomförde förra året en omfattande modifiering av ”Open Sky-flygplanet” på uppdrag
av FMV.
– Detta kontrakt visar vilka resurser SAL har när det gäller uthyrning av flygplan som
möter specifika kundbehov, säger Saab Aircraft Leasings (SAL) vd Michael
Magnusson. FMV har mycket strikta regler för ålder och underhåll av flygplanen. SAL
kunde snabbt föreslå tre lämpliga flygplan. Efter att ha inspekterat flygplanen på plats
kunde FMV välja ut de två bäst lämpade.
Saab Aircraft Leasing har en portfölj med 289 flygplan av typerna Saab 340 och
Saab 2000 uthyrda till 25 kunder i 13 länder. Företaget, som har 35 anställda, har
huvudkontor i Washington D.C. och regionkontor i Stockholm och Tokyo. SAL är en
del av Saab AB:s affärsenhet 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 mer information, var vänlig kontakta:
Michael Magnusson, Saab Aircraft Leasing, Tel: +1 703 406 7220
www.saabaircraftleasing.com
www.saab.se
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