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Saab Aircraft tecknar avtal med tjeckiska JOB air för 
tungt flygplansunderhåll 
 
Saab Aircraft AB har tecknat ett långsiktigt avtal med JOB air s.r.o. i 
Tjeckien för tungt underhåll av Saab 340 och Saab 2000 flygplan. Det 
nya avtalet utnämner JOB air, med säte i Ostrava, som ”Preferred 
Supplier” för underhåll av Saab flygplan i Europa. Avtalet omfattar 
även upprättande av ett verktygs- och reservdelslager som stöd för 
underhållsarbetet. 
 
 
JOB air blev vald som underleverantör av Saab Aircraft i hård konkurrens med ett 
antal andra leverantörer av underhållstjänster. Parterna har idag tecknat ett 
långsiktigt avtal enligt vilket Saab även i fortsättningen står som ansvariga att 
marknadsföra tungt underhåll och reparationsservice till Saab 340 och Saab 2000 
operatörer i Europa som en del av Saabs totala utbud av produkter och tjänster.  
 
JOB air kommer att utföra det fysiska arbetet på flygplanen under sitt eget EASA 
PART 145 godkännande med stöd från Saabs ingenjörer och kvalitetsexperter. 
Efter en inledande period räknar Saab med en volym av 20 till 30 underhållsbesök 
per år. Detta innebär en beräknad omsättning av ungefär 1,5 MUSD årligen för 
JOB air. 
 
JOB air CEO, Josef Hornak kommenterar, - Vi är väldigt glada att Saab har valt 
oss till sin underhållspartner. Valet av JOB air är ytterligare ett bevis på att den 
kvalitet och servicenivå vi erbjuder möter marknadens krav. 
 
Saab Aircraft President, Michael Andersson tillägger, - Överenskommelsen 
med JOB air innehåller ett antal fördelar för våra kunder. Vi säkerställer långsiktig 
tillgång av support och erbjuder ett alternativ som ligger geografisk nära till hands. 
Kunderna får lägre bränsle- och tidskostnader i form av minskat flygavstånd till 
underhållsverkstaden och kan dra nytta av den lägre kostnadsstruktur som finns i 
regionen. För Saab Aircrafts del innebär detta större möjlighet att ta hem affärer i 
centrala och södra Europa som vi annars inte skulle få på grund av avstånden till 
Linköping.  
 
Saab Aircraft kommer även i framtiden att fortsätta med underhåll av flygplan i 
Linköping men inriktningen blir mer specialiserad på arbeten såsom 
flygplanskonverteringar och uppgraderingar.  
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– Ett mer förfinat fokus ger oss bättre möjlighet att använda våra teknikers 
specialistkompetenser och behålla dem inom företaget, avslutar Michael 
Andersson. 
 
JOB air s.r.o, etablerat 1993, har bred erfarenhet inom kommersiell 
flygverksamhet. JOB air har en väletablerad position i branschen baserat på 
erfarna medarbetare med bred kompetens inom flygplansunderhåll och god 
förståelse av kundernas behov.  
 
Saab Aircraft AB, med kontor i Linköping och i Sterling, Virginia, svarar för 
underhåll och service av de mer än 500 Saab 340 och Saab 2000 flygplan som 
finns i trafik hos olika flygbolag runt om i världen. Saab Aircraft AB ingår i Saab 
Aviation Services, en affärsenhet inom Saab-gruppen. 
 
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:  
 
 Rickard Hjelmberg 
Sales Manager, Aircraft Maintenance, Phone +46 13 183102 
John Belanger, Public Relations and Communications, Saab Aircraft AB, tel: 013-
18 31 01  
 
www.saabaircraft.com  
www.saab.se 
 


