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Saab Training Systems och EADS bildar joint venture 
i Tyskland 
 

Saab Training Systems, Huskvarna har bildat ett joint venture 
tillsammans med EADS Deutschland GmbH, München. Saab 
köper in sig i den del av EADS Defence Electronics i 
Friedrichshafen/Tyskland som rör utveckling och försäljning 
av produkter inom ”live training”.  

 
– Tyskland är en av våra mest kvalificerade kunder och vi vill nu satsa ännu 
mer på lokal närvaro. EADS kompletterar, med sina kunskaper om 
systemintegration, vårt erbjudande till den tyska försvarsmakten. Tillsammans 
kan vi erbjuda armén ett komplett träningskoncept, säger Johan Ohlson, vd för 
Saab Training Systems. 
 
Tyskland är sedan länge en av Saab Training Systems viktigaste marknader. 
Den tyska armén använder mycket kvalificerad simulatorutrustning från Saab i 
sin träning. Vid GÜZ, som är Tysklands viktigaste och största 
stridsträningsanläggning, har Saab skött träning, teknisk service och support 
sedan över än ett år. 
 
EADS, ett av Europas största försvarsföretag, är stor leverantör till den tyska 
armén. EADS var bl.a. delaktiga i det konsortium som byggde GÜZ och man 
är nu också systemutvecklare och leverantör av Tysklands framtida 
soldatsystem (IdZ).  
 
Samarbetet mellan Saab och EADS innebär att Saab investerar i Tyskland i 
syfte att bli en komplett leverantör av live training-utrustning. Genom att bilda 
joint venture kan de båda företagen ta helhetsansvar för lösningar, från enskild 
produkt till kvalificerade systemlösningar. 
 
– Med EADS erfarenhet av maskinteknik och systemintegration för tyska CTC 
i distriktet Altmark, i närheten av Magdeburg, kan vi tillsammans med Saab, 
som är marknadsledande inom CTC, utveckla nya tillämpningar för 
målmedveten utbildning av militär i fiendemiljö och för strid i stadsmiljö, 
inklusive adekvat träningsutrustning och efterföljande analys – ett intressant 
joint venture på marknaden, säger Bernhard Gerwert, vd och ordförande för 
EADS Defence Electronics. 
 
Samarbetet innebär att Saab köper 70 % av EADS live training CTC-division i 
Friedrichshafen.  
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Saab Training Systems utvecklar, tillverkar och marknadsför avancerad militär 
utbildningsmateriel som lasersimulatorsystem, instrumenterade träningsanläggningar, 
målmateriel samt tjänster som service och underhåll av träningssystem. 
 
EADS Defence Electronics är ett handelshus för sensorer, avionik och elektronik och 
en integrerad del av EADS Defence and Security Systems Division (DS). DS är, med 
en avkastning på cirka 5,4 miljarder € under 2004 och i runda tal 24 000 anställda i tio 
olika länder, EADS försvarscentrum. För att möta de nya utmaningar som beväpnade 
styrkor och inhemska säkerhetsenheter står inför, tillhandahåller man integrerade 
systemlösningar. Man har aktiva system inom områdena militärflyg, robotsystem, 
underrättelse, övervakning och spaning, bemannade och obemannade flygfarkoster 
(UAV), stridsledningssystem, försvarselektronik, sensorer och avionik samt tillämplig 
service. Under 2004 hade EADS en avkastning på 31,8 miljarder € och cirka 110 000 
anställda. 
 

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsakligt fokus på 
försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmåga till 
systemintegration. 
 
För ytterligare information kontakta: 
Stefan Dahlkild, Program Manager, Saab Training Systems AB.  
Telefon: +46 (0)36 388760, +46 (0)703-19 87 60,  e-post: stefan.dahlkild@sts.saab.se 
Johan Ohlson, CEO Saab Training Systems AB,  
Telefon +46 (0)36 388610 
Lothar Belz, Sr. Manager Press & Internal Communication, EADS Defence Electronics 
Telefon: +49 (0) 731 392 3681, e-post: lothar.belz@eads.com 
 
www.saab.se 
www.eads.com 
 
 


