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Lyckad Meteorskjutning genomförd med Gripen
Europas mest avancerade robotprogram nådde idag en viktig etapp
då Meteor för andra gången avfyrades från ett Gripenflygplan vid
FMV:s testplats i Vidsel. Gripen är det första stridsflygplanet i
världen att avfyra Meteor.
Meteor är en ny medeldistans radarjaktrobot som nu är under utveckling för att
användas mot luftmål i framtidens luftförsvar. Utvecklingen av Meteor är ett
europeiskt industriprojekt där Sverige representeras av Saab Bofors Dynamics.
Övriga deltagarländer är Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien.
– Provskjutningarna utgör inte bara en viktig milstolpe i Gripen-programmet utan också
en mycket viktig milstolpe för Saab. Meteor är ett av de största europeiska samarbetsoch utvecklingsprojekten inom robotområdet, där Saab har en framträdande roll. Vi har
deltagit med vårt unika kunnande inom systemintegration och flygutprovning för
framtidens stridsflygplanssystem, säger Lennart Sindahl, affärsenhetschef för Saab
Aerosystems.
Gripen är det nya generationens stridsflygplan som ligger längst fram i utvecklingen
och är det enda stridsflygplan som idag är tillgängligt för utprovning av framtidens
högteknologiska robotar. I ett senare skede kommer även de andra av den nya
generationens stridsflygplan i Europa, Rafale och Eurofighter, att bli aktuella.
– Meteor-roboten avfyrades från Gripen på 7000 meters höjd och flög i 50 sekunder
helt enligt plan. Det känns mycket stimulerande att Gripen kan genomföra de första
provskjutningarna med Meteor och bidra till utvecklingen av nästa generations
avancerade jaktrobotsystem, säger Magnus Ljungdahl, provflygare på Saab
Aerosystems.
Under 2001 tecknade svenska staten ett internationellt avtal om att delta i utvecklingen
av Meteor. I detta åtagande bidrog de även med Gripen som provplattform för att
stödja utvecklingen och förbereda integrationen på Gripen. Under augusti 2003 fick
Saab Bofors Dynamics en order från MBDA avseende deltagande i utveckling och
produktion av Meteor. Senare samma år fick Saab Aerosystems en beställning från
FMV för integration av Meteor på Gripen.
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. 013-18 00 17. Mobil: 0734-18 00 17
www.saabgroup.com

Saab AB (publ)
Postadress
Postal address

Telefon
Telephone

Telefax

Organisationsnummer
Registered No

Momsregnummer
VAT No

SE-581 88 Linköping
Sweden

+46 (0)13 18 00 00

+46 (0)13 18 72 00

556036-0793

SE556036079301

