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LOT Polish Airlines och Saab Aerotech skriver avtal 
om komponentunderhåll för Embraer ERJ145 flygplan 
 

LOT Polish Airlines har valt att utöka sitt samarbete med Saab 
Aerotech till att omfatta ett komplett underhållsavtal för 
komponenterna i flygplansflottan av typ ERJ145. Kontraktet är 
värt ca 30 miljoner kronor under avtalsperioden. 

 
 
Saab Aerotech har tillhandahållit service av komponenter till LOT Polish Airlines 
under flera år. I ett utökat avtal har nu LOT valt att fortsätta att utveckla denna 
relation. Det nya avtalet täcker underhåll av ett komplett komponentpaket, och 
inkluderar också teknik- och ingenjörstjänster för de ERJ145 flygplan som 
opereras av LOT. 
 
– Vi är mycket glada att på detta sätt stärka vår relation med LOT Polish Airlines, 
säger Christer Anderson, marknads och säljansvarig på Saab Aerotech’s 
MainPartner Division. Vårt komponentunderhållsprogram för ERJ145 har 
framgångsrikt marknadsförts till ett stort antal flygbolag de senaste åren, och vi 
ser fram emot att ytterligare utveckla marknaden för detta.  
 
Janusz Perkowski, Director Material Logistics and Contracts hos LOT Polish 
Airlines fastslår;  
– Vi är mycket nöjda med den support vi har fått från Saab Aerotech under 
årens lopp. Vi är övertygade om att vårt beslut att utnyttja detta kompletta 
underhållsprogram för våra komponenter är den mest kostnadseffektiva 
lösningen för oss.  
 
LOT Polish Airlines är ett aktiebolag som bildades 29 december 1992 när det 
tidigare statsägda företaget med samma namn ombildades. Under 2005 
transporterade LOT mer än 4 miljoner passagerare. Flygplansflottan består 
förutom av ERJ145 även Embraer 170/175 samt Boeing 737 och 767. 
 
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: 013-231 466 alt 0705 133 611 
 
John Belanger, V.P. PR and Comms, Saab Aerotech 
Telefon  013-183101 alt 0734-183101  
 
www.saabgroup.com 
 
 


