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Saab Ericsson Space vinner Hotbird 8-kontrakt 

 
Saab Ericsson Space AB i Göteborg har tecknat ett avtal med  EADS 
Astrium Ltd i Portsmouth, England för leverans av 26 Ku-bands 
frekvensomvandlare för nyttolasten på Hotbird 8-satelliten. 
 

- Vi är nöjda med att se tecken på att marknaden för kommersiella telekom-satelliter nu 
vänder uppåt och att vi uppenbarligen är en leverantörer av världsklass som kan leverera 
den utrustning som krävs till nyttolasterna säger Bengt Mörtberg, VD för Saab Ericsson 
Space. 

 
Saab Ericsson Space levererade förra året 26 frekvensomvandlare till EADS Astrium till 
Amazonas-programmet och före det till Intelsat X och Eutelsat W3A-satelliterna. 
 
- Vi ser fram emot fortsatta order av frekvensomvandlare från EADS Astrium och order 

från andra satellitbyggare som kanske ännu inte insett de fördelar vi kan erbjuda, lägger 
Bengt Mörtberg till.  

 
De frekvensomvandlare som nu beställts är av en standardiserad typ av omvandlare för 
nyttolaster för s.k. “Fixed Satellite Services” (FSS) och “Broadcast Satellite Services” (BSS) 
på C-bands och Ku-bandsfrekvenser. Till dags dato har hundratals omvandlare av den här 
typen levererats till ett flertal projekt och kunder. Omvandlarna kommer att tillverkas och 
testas vid Saab Ericsson Space tillverkningsenhet  i Göteborg för leveranser under 2004. 
 
Frekvensomvandlare och mottagare är en av Saab Ericsson Space nyckelprodukter. Sedan 
1980-talet har företaget levererat både till kommersiella och institutionella projekt för 
användning inom frekvenser från UHF till Ka-bandsfrekvenser och för användning inom både 
FSS/BSS-tjänster, mobilkommunikation och multimediatjänster. 
 
Hotbird 8 är en kommunikationssatellit som beställts av operatören Eutelsat. Satelliten 
kommer att komplettera Eutelsats flotta av Hotbird TV-satelliter som är placerade på 13 
grader öst i geostationära banan. Satelliten kommer att sända TV, radio och ge interaktiva 
tjänster och kommer att betjäna kunder i Europa, Norra Afrika och i mellanöstern. 
 
Saab Ericsson Space är en internationell, oberoende leverantör av rymdutrustningar. 
Företagets huvudprodukter är datorer, mikrovågselektronik och antenner för satelliter och 
adaptrar och separationssystem för bärraketer. Huvudkontoret finns i Göteborg och en 
division är belägen i Linköping. Företaget har dotterbolag i Österrike, Austrian Aerospace, 
och i USA, Saab Ericsson Space Inc.  
Saab Ericsson Space har ca.520 anställda. Saab Ericsson Space ägs gemensamt av 
Saab och Ericsson. 
 
För mer information vänligen kontakta:  
Lars Nordfeldt, Informationschef Telefon: +46 (0)31 735 4312,  
Mobil: +46 (0)736-68 03 12  Fax: +46(0)31- 735 45 00 
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Frekvensomvandlare av den typ som beställts för Hotbird 8. 
 


