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Saab Ericsson Space får premiärbeställning från 
Lockheed Martin 

 
Saab Ericsson Space AB i Göteborg, har fått en order från 
Lockheed Martin Space Systems  i Newtown, Pennsylvania på Ku-
bands frekvensomvandlare avsedda för nyttolasten på satelliten 
JCSAT-10.  

  
- Det här är vår första order från Lockheed Martin. Vi är väldigt nöjda med att ha fått 

möjligheten att visa vad vi går för som leverantör och att det återigen bekräftats att vi har 
en stark produktfamilj avseende frekvensomvandlare, säger Bengt Mörtberg, VD för 
Saab Ericsson Space. Det är väsentligt för oss att ha ett flertal kunder för likartade 
produkter för att kunna erbjuda en kostnadseffektiv produktportfölj, lägger Mörtberg till. 

 
Ordern gäller Ku-bands frekvensomvandlare för nyttolasten på satelliten JCSAT-10. 
Leveranserna skall slutföras inom en 12-månadersperiod. Frekvensomvandlarna har stora 
likheter med omvandlare som tidigare har levererats till Boeing Satellite Systems i USA  och 
till  EADS Astrium i England. Mindre anpassningar måste göras för att produkten skall passa 
till Lockheed Martins A2100AX satellitplatform.  
 
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. 
 
Satelliten JCSAT-10 har beställts av det japanska operatörsbolaget JSAT Corporation. Det 
är en ledande operatör i stillahavsområdet. JSAT Corporation blev 1985 Japans första 
kommersiella operatör och har i dag 9 fungerande satelliter i bana. Satelliten JCSAT-10 
kommer att ha högeffektstranspondrar på Ku-bandet och medeleffektstranspondrar på C-
bandet.  
 
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.530 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 nu beställts för JCSAT-10. 


