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Saab lanserar obemannad helikopter 
Under försvarsmässan Eurosatory i Paris visar Saab för första gången 
sitt nya UAV-system, Skeldar V-150, för en internationell publik. Det är 
ett mångsidigt, användarvänligt och kostnadseffektivt system, utvecklat 
för såväl civil som militär användning.  

 
– Vi ser en ökad efterfrågan på avancerade UAV-system på både den civila och den 
militära marknaden. I och med Skeldar V-150 har vi tagit fram en produkt i ett segment 
där vi har få konkurrenter, säger Lennart Sindahl, affärsenhetschef på Saab 
Aerosystems. Systemet motsvarar alla de krav som ställs på ett modernt UAV-system. 
 
Skeldar V-150 genomgår för närvarande utprovning och Saab räknar med att systemet 
kan tas i operativ tjänst under mitten av 2007. 
 
Basversionen av systemet består av två VTOL-UAV:er (Vertical Take Off and Landing), 
en kontrollstation och EO/IR-sensorer. Ytterligare nyttolast kan integreras, såsom SAR 
(Synthetic Aperture Radar) och nyttolast för elektronisk krigföring. Det gör Skeldar V-150 
till ett komplett system, men också ett bra komplement till den fixed wing-farkost Saab har 
för avsikt att ta fram.  
 
Skeldar V-150 är utvecklat för att passa såväl civila som militära användare, vid nationella 
och internationella uppdrag, dagtid såväl som nattetid. Systemet kan exempelvis 
användas för att lokalisera försvunna personer, övervaka skogsbränder, bevakning och 
kraftledningsinspektioner.  
 
Precis som Gripen har Skeldar V-150 utvecklats för att vara lätt att använda med kort 
klargöringstid. Det är ett avancerat autonomt system med kapacitet att självständigt utföra 
uppdrag från start till landning.  
 
Saab deltar aktivt i flera sammanhang för att driva på utvecklingen av det regelverk som 
krävs för att obemannat flyg ska kunna verka i icke avlyst luftrum. Certifiering är en 
naturlig utvecklingsväg för Skeldar V-150. 
 
 
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: 
Heidi Wendt, informationschef, Saab Aerosystems   
Tel: 0734-18 00 17 
E-post: heidi.wendt@saab.se 
www.saabgroup.com 


