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Air Baltic utökar sitt support-avtal med Saab  

 
Air Baltic har valt att öka omfattningen på det support-avtal de har med 
Saab Aerotech gällande komponenter till flygplanstypen Fokker 50 till 
en komplett supportlösning inom detta område. Avtalet är värderat till 
cirka 70 miljoner för Saab Aerotech. 

 
– Vi är väldigt glada över denna stärkta relation med Air Baltic, säger Anders 
Skålehed, Marknad- och säljansvarig, för Saab Aerotechs MainPartner Division. 
 
Saab Aerotech har under flera år tillsammans med SAS Component framgångsrikt 
tillhandahållit komponentservice på ad-hoc basis till Air Baltics Fokker 50-flotta. 
Flygbolaget har nu valt att både förlänga och utöka detta samarbete. Air Baltics nya 
supportlösning innefattar ett fullständigt tillhandahållande av komponenter, inklusive 
reservdelsutbyte, MRO och ingenjörstjänster för bolagets alla Fokker 50-flygplan. 
 
– Saab Aerotechs program för tillhandahållande av komponenter har på ett 
framgångsrikt sätt servat många av operatörerna av Fokker 50 och vi ser fram emot 
en fortsatt kompetensutveckling och marknad inom detta område, fortsätter Anders. 
 
Algirds Mikelsons, SVP Technical Operations på Air Baltic är mycket nöjd med de 
tjänster Saab Aerotech och SAS Components tillhandahållit dem under åren. 
– Vi är säkra på att vårt beslut att välja denna kompletta supportlösning för 
komponenter är den mest kostnadseffektiva lösningen för oss, säger han. 
 
Air Baltic Corporation (Air Baltic) är ett aktiebolag som bildades 1995. Huvudsakliga 
aktieägare inom företaget är den lettiska staten ( 52,6%) och flygbolaget SAS AB 
(47,2%). Under förra året reste cirka 1, 4 miljoner passagerare med flygbolaget. Air 
Baltics flygplansflotta består förutom av 9 stycken Fokker 50 också av 7 stycken 
Boeing 737-500. Air Baltic opererar direktflyg från de två baltiska huvudstäderna Riga 
och Vilnius. 
 
Saab Aerotech är Sveriges ledande leverantör av integrerade supportlösningar. 
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 i Saabkoncernen. 
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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: 
Bertil Johansson, Director Marketing and Sales, Saab Aerotech MainPartner Division 
Telefon 013-231466 alt 070-5133611 
 
John Belanger, Informationschef, Saab Aerotech 
Telefon 013-183101 alt 0734-183101  
 
www.saabgroup.com 
 
 


