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Saab får beställning värd 1 miljard på radarvarnare
till Tysklands Tornadoflygplan
Saab Avitronics har fått en beställning på serieproduktion av
radarvarnarutrustning för Tysklands Tornadoflygplan. Ordern är
värd cirka 1 miljard svenska kronor och beställare är EADS i
Tyskland som agerar på uppdrag av det europeiska
flygplanskonsortiet Panavia.
Radarvarnarsystemet från Saab är en betydande del av en större uppgradering av
tyska Tornadoflygplan.
– Vi är mycket stolta över att vi är utvalda att leverera radarvarnarsystemet till en
kund med så högt ställda krav. Tornadoflygplanen kommer att få ett mycket modernt
system med topprestanda och vi på Saab är nu etablerade på ytterligare en plattform
på marknaden inom radarvarnare, säger Björn Erman, chef för affärsenheten Saab
Avitronics.
Kontraktet är en följdbeställning av ett utvecklingsuppdrag som Saab fick 2001. Arbetet
kommer att utföras i Järfälla och leveranserna ska starta slutet av 2006 och pågå till
2009.
Radarvarnare används för underrättelseinhämtning och för att identifiera och varna
för hot i omgivningen. Saab har radarvarnare med mycket avancerad
signalbehandling som ger systemet god prestanda även i mycket täta signalmiljöer.
Systemet har också en modulär arkitektur så att det enkelt kan uppgraderas, till
exempel med nya funktioner för hotidentifiering och ytterligare frekvensområden.
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.
Saab Avitronics bildades 1 juli i år genom en sammanslagning av SaabTech i
Sverige och Avitronics i Sydafrika. Affärsenheten arbetar med flygelektronik och
olika typer av skyddssystem som missil-, laser- och radarvarnarsystem, störsändare
och motmedelsfällare för flygplan, helikoptrar, fordon och för marina tillämpningar.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Sjöberg, marknadsansvarig Tyskland, Saab Avitronics, tel 073 - 437 46 30
Anna Bergenlid, informationschef, Saab Avitronics, tel 073 - 437 53 06
www.saab.se
www.saabavitronics.com
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