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Carpatair tecknar 5-årigt supportavtal med Saab  

 
Carpatair har tecknat ett nytt 5-årigt supportavtal med Saab 
Aerotech som avser reservdelsförsörjning av Carpatairs 
Saab 340 och Saab 2000 flotta. Kontraktet är värderat till 
över 20 miljoner USD för Saab Aerotech. 

 
Supportavtalet innefattar ett flertal komponenter som ska installeras i 
Carpatairs flotta på 12 stycken Saab 2000-flygplan samt två Saab 340- 
flygplan. Avtalet är en förlängning av en tidigare överenskommelse som nu 
löper till 2011 för Saab 2000 flygplan och till mars 2008 för Saab 340. 
Genom att välja Saabs reservdelsförsörjningsprogram sänker Carpatair 
avsevärt sina kostnader, en signifikant besparing med tanke på storleken av 
deras flygplansflotta.   
 
– Vi hade ett behov av att säkra reservdelsförsörjningen till våra 12 
turboprops de kommande 5 åren och vi är övertygade om att den lösning 
Saab erbjuder oss kommer att lösa det. Vår underhållsverksamhet kommer 
nu vara säkrad, då de ger oss en tillförlitlig access till deras pool med 
reservdelar. Vårt gemensamma mål är att få ett bättre program genom en 
fortlöpande utveckling. Det är inte bara ett måste för våra nuvarande 
flygplan, utan också för de kommande Saab 2000-flygplanen, säger Valeriu 
Harcovei, Vice President, Carpatair. 
 
– Vi är väldigt glada över att få vidareutveckla vårt samarbete med 
Carpatair och ser fram emot att stödja dem under kommande år, säger 
Peter Erlingborn, försäljningschef på Saab Aerotechs Aircraft Services 
Division. 
 
Under de sju år som Carpatair bedrivit sin verksamhet har de konstant ökat 
sin flygfrekevens och antal destinationer. Under 2006 blev Carpatair den 
största operatören av Saab 2000-flygplan i världen. Flygbolaget har en 
kombinerad flygplansflotta som består av 12 Saab 2000, två Saab 340 och 
två Fokker 100. 
 
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: 
Peter Erlingborn, Saab Aerotech, Aircraft Services Division  
Telefon: 013- 183383 alt 0734-183383 
 
John Belanger, Informationschef, Saab Aerotech 
Telefon 013-183101 alt 0734-183101  
 
www.saabgroup.com   
 


