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Japanska Kustbevakningen beställer två Saab 
340Bplus flygplan 
 

Saab har fått en order från japanska kustbevakningen för två 
Saab 340Bplus modifierade för civil havsövervakning. De 
omfattande modifieringarna av flygplanen kommer att utföras på 
Saabs anläggningar i Linköping och leverans sker under slutet av 
2006. 

 
Det är den japanska kustbevakningen (JCG) som, genom sin japanska agent Mitsui 
Bussan Aerospace, beställt två Saab 340Bplus flygplan, modifierade för 
havsövervakning, tillsammans med tillhörande pilotträning, reservdelspaket och 
underhållstjänster. 
 
Flygplanen, med tilläggsbeteckningen Saab 340SAR-200, kommer för att möta JCGs 
behov att bli speciellt utrustade med bl.a. en 360 graders roterande spaningsradar, 
infrarödkamera, stora observatörsfönster, luckor för fällning av livflottar och annan 
räddningsutrustning, operatörskonsoler, ett utökat kommunikationssystem samt ett 
avancerat flygplanerings- och räddningsoperativt kontrollsystem. Bakre delen av 
kabinen kommer att bli utrustad för passagerartransport alternativt frakt av tyngre 
utrustning för räddnings- och havsmiljöskydd. 
 
“Den Japanska Kustbevakningen har haft en enastående god operativ tillgänglighet 
för sina två existerande Saab 340SAR-200 vilka är baserade på Kansai flygplatsen 
nära Osaka. De två ytterligare Saab 340SAR-200 flygplanen kommer att ge JCG en 
ökad marin räddningsförmåga samt tillgång till flygfrakt av insatsutrustning” säger 
Morgan Falkengren, marknadsansvarig för Asienregionen hos Saab Aircraft Leasing. 
 
De två begagnade Saab 340Bplus flygplanen kommer från Saab Aircraft Leasings 
ägarportfölj och modifieringarna för havsövervakningsuppdraget kommer att utföras 
av Saab Aircraft AB på deras anläggningar i Linköping. 
 
Saab Aircraft Leasing handhar en portfölj av ca 250 Saab 340 och 2000, leasade till 
25 flygbolag i 13 länder världen över. SAL har 35 anställda med huvudkontor i 
Washington DC, USA och regionkontor i Stockholm och Tokyo, Japan. 
 
Saab Aircraft AB, med kontor i Linköping och Washington DC, USA, erbjuder 
operatörer över hela världen support och underhåll för den sammanlagda 
flygplansflottan på över 500 Saab 340- och Saab 2000-flygplan.  
 
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. 
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För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Michael Magnusson, VD, Saab Aircraft Leasing 
Tel: +1 703 406-7220; Fax: +1 703 406-7227 
Michael.Magnusson@sal.saabus.com 
 
Morgan Falkengren, Marknadsansvarig Asia-Pacific, Saab Aircraft Leasing 
Tel. +81 3 3792-4300; Fax: +81 3 3792-4315 
Morgan.Falkengren@sal.saab.se 
 
John Belanger, Informationsansvarig, Saab Aircraft AB  
Telephone +46 13 183101  
John.Belanger@saabaircraft.com 
 
www.saab.se 
 


