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Saab Training Systems får order av Österrikiska armén  
 

Saab Training Systems, Huskvarna Sverige tecknade den 
22 december ett kontrakt med Österrikiska armen för 
instrumenterade, mobila träningssystem. Ordern 
innehåller bl a Gamer Manpack och utrustning för träning 
i urbana miljöer. Ordervärdet uppgår till 88 MSEK. 

 
– Vi är stolta att Österrike fortsätter väljer Saab som sin partner för att utveckla 
sina anläggningar för militär träning.  Det förstärker vår position som Europas 
ledande leverantör av avancerade militära träningssystem. Österrike är sedan 
tidigare en bra samarbetspartner, säger Johan Ohlson, vd för Saab Training 
Systems. 
 
Den Österrikiska armén har tidigare köpt simuleringssystem för stridsvagnar, anti-
tankvapen och soldater. Det nya systemet ger utökade möjligheter för analys och 
utvärdering av övningar samtidigt som fler typer av deltagare kan ingå, vilket ger 
ett högre träningsvärde. Instrumenteringen gör att man kan simulera artilleri, 
minfält etc. och att man kan följa övningen i realtid. I kontraktet ingår bl.a. system 
för taktisk plutonsträning (Gamer Manpack), utrustning för träning i urbana miljöer, 
s k MOUT samt simulatorer för skyddsmask. För samövning med andra nationer 
ingår utrustning som möjliggör interoperabilitet med andra simulatorsystem.  
 
Saab Training Systems utvecklar, tillverkar och marknadsför avancerad militär 
utbildningsmateriel som lasersimulatorsystem, instrumenterade träningsanläggningar, 
målmateriel samt tjänster som service och underhåll av levererade system. 
 
 
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: 
Alf Lundqvist, Marketing Manager, Saab Training Systems, 
Tel.:+46 (0)36 38 84 12, +46 (0)768 96 74 12 
E-mail: alf.lundqvist@sts.saab.se 
Anders Jonzon, Manager Communications, Saab Training Systems 
Tel.: +46 (0)36 388116, +46 (0)736 687116 
E-mail: anders.jonzon@sts.saab.se 
 
www.saabgroup.com  
 


