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Saab säkerställer reservdelar till Colgan Air till ett
värde av 230 miljoner kronor
Saab Aerotech har ingått ett nytt 5-årigt avtal för
reservdelsförsörjning med Colgan Air Inc, Manassas,
Virginia. Kontraktet är värderat till över 230 miljoner kronor
för Saab Aerotech.
Supportavtalet innefattar nästan 500 olika komponenter som ska
installeras i Colgan Airs flotta på 38 stycken flygplan av typen Saab 340A
och 340B. Genom att välja Saabs reservdelsförsörjningsprogram sänker
Colgan Air avsevärt sina kostnader, en signifikant besparing med tanke
på deras stora flygplansflotta. Saabs serviceåtagande är dessutom
format för att kunna växa i takt med Colgan Airs flotta.
– Vi är väldigt glada över att få Colgan Air som en långsiktig partner och vi
ser fram emot att stödja dem under kommande år, säger Marty Schultz, VD,
Saab Aircraft of America LLC, Saab Aerotechs kontor i USA.
– Det här programmet tillåter oss att dra nytta av Saabs resurser och
fokusera våra ansträngningar på andra möjligheter, tillägger Michael
Colgan, VD, Colgan Air.
Colgan Air Inc. är ett familjeägt företag med 40 år i flygbranschen och
över 33 års erfarenhet som regionalt flygbolag. Huvudkontoret ligger i
Manassas, Virginia. Colgan Air opererar som Continental Connection,
United Express och US Airways Express. Med 38 st Saab 340, 11 Beech
1900D-flygplan och mer än 1000 anställda erbjuder de dagliga avgångar
till 52 städer i 13 stater. Under 2005 flög 1 024 767 passagerare med
Colgan Air.
Saab Aerotech är Sveriges ledande leverantör av integrerade
supportlösningar inom flyg. Erbjudandet omfattar ett brett sortiment av
tjänster och produkter för kostnadseffektiv support för system och
plattformar under hela livscykeln. Företaget erbjuder sina förmågor och
kompetenser globalt till kunder inom försvar, samhällssäkerhet och civilt
flyg – överallt där höga krav ställs på funktion och tillgänglighet. Saab
Aerotech är en affärsenhet inom Saab.
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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:
Robert Kline, Saab Aircraft of America LLC
Telefon: +1 703 406 7308
John Belanger, Informationschef, Saab Aerotech
Telefon 013-183101 alt 0734-183101
www.saabgroup.com

