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Skyways väljer Saab Aircraft för Fokker uppgraderingar 

 
Skyways AB med säte i Linköping har valt Saab Aircraft för att integrera Air 
Precision ELT 96 i sin Fokker 50 flotta.   

 
ELT 96 modifieringen är godkänd enligt FAR/JAR 25 bestämmelser och är den första 
användningen av Saabs Design Organisation Approval (DOA) på en annan flygplanstyp. 
Installationen omfattar montering av ELT 96 enheten och en antenn i den bakre delen av 
flygplanet samt installation av indikeringslampor och strömställare i cockpiten.  

Som en del av installationspaketet kommer Saab Aircraft också att producera 
underhållsinstruktioner och reservdelslistor till systemet.  Air Precision ELT 96 enheter är 
gemensamma för både Skyways Saab 340 och Fokker 50 flygplan. 

 – Att få Skyways som första kund till vår nya tjänst är en suverän början, kommenterar 
Peter Erlingborn, Vice President, Sales and Marketing på Saab Aircraft. Att erbjuda vår 
ingenjörs- och systemintegrationsförmåga även på andra flygplanstyper är ett viktigt steg 
framåt i vår långsiktiga affärsstrategi att bredda vår produkt- och tjänsteportfölj.  

– Skyways val av Saab Aircraft för att modifiera sina 17 Fokker 50 flygplan är ytterligare 
ett erkännande av Saabs kompetens i flygområdet och bygger på en redan stark 
arbetsrelation mellan våra företag. 

Saab Aircraft kommer även att erbjuda modifieringen till andra Fokker 50 operatörer som 
kan behöva en ELT lösning. 
 
Skyways trafikerar 18 inrikes- och 8 utrikeslinjer och är det flygbolag som flyger till flest 
orter i Sverige. 2003 flög 1 342 000 passagerare med Skyways. Omsättningen för 2003 
var 1,8 miljarder SEK. Flygbolaget har 700 anställda. För mer information om Skyways 
se www.skyways.se samt www.skyways.se/bildbank.asp.  
 
Saab Aircraft AB, med kontor i Linköping och Sterling i Virginia, USA, erbjuder operatörer över 
hela världen support och underhåll för den sammanlagda flygplansflottan på över 500 Saab 
340- och Saab 2000-flygplan. Saab Aircraft AB 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 ytterligare information, vänligen kontakta: 
Peter Erlingborn, Vice President, Sales and Marketing,  tel: 013-18 33 83 

John Belanger, Public Relations and Communications, Saab Aircraft AB, tel: 013-18 31 01 
 
www.saabaircraft.com 
www.saab.se 
 


