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Saab tecknar mångmiljardorder genom 10-årigt
amerikanskt ramavtal
Saab Barracuda LLC har fått en inledande beställning på 20
miljoner dollar från amerikanska armén på avancerat
kamouflage. Detta är den första ordern inom ett 10-årigt
ramavtal värt maximalt 1.8 miljarder dollar, och som över
tiden beställs i konkurrens mellan två leverantörer. Saab
Barracuda har ambitionen att vinna order till minst hälften
av det totala avtalsvärdet.
”Detta är en mycket stor dag för Saab Barracuda”, säger Mats Warstedt,
ansvarig för kamouflageverksamheten inom Saab. ”Vi är oerhört glada att
vårt amerikanska bolag återigen fått förtroendet att leverera kamouflage till
den amerikanska armén. Ramavtalet är det största kamouflagekontraktet
någonsin och bevisar att skydd mot upptäckt och identifiering är ett
prioriterat område och att vår avancerande teknik värdesätts högt av den
amerikanska armén.”
Saab Barracuda LLC har sin verksamhet i Lillington, North Carolina i USA,
där också all tillverkning inom det nya kontraktet kommer att ske.
Företaget har varit ensam leverantör av kamouflage till den amerikanska
armén, sedan ULCANS (Ultra Lightweight Camouflage Net Systems)
valdes som ersättning för tidigare generationers kamouflage.
Tillsammans med Saab Barracuda AB i Gamleby, är Saab Barracuda
världsledande inom kundanpassad signaturanpassning med produkter
som ger multispektralt skydd mot visuell, närinfraröd, termisk infraröd och
radardetektering samt styrda vapen.
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:
Mats Warstedt, Verkställande Direktör, Saab Barracuda AB
Telefon: 0493-148 12
Peter Larsson, Saabs Presschef, 0734-18 0018
www.barracuda.se
www.saabgroup.com
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