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Saab får första stora försvarsordern från Spanien 
 

Saab Microwave Systems har skrivit kontrakt med den spanska armén 
gällande vapenlokaliseringsradar (ARTHUR), träningssimulator och 
tillhörande logistik. Ordern är värd 476 MNOK (59 MEUR). Ordern bekräftar 
Saabs position som världsledande inom vapenlokalisering och är ett 
genombrott på den spanska marknaden. 

 

– Detta är Saabs första större affär med spanska försvarsmyndigheter och en verklig 
milstolpe, säger Göran Hedborg, Saab Microwave Systems regionansvarig för 
Sydeuropa, och fortsätter: Denna order från ett EU- och NATO-land visar på den 
världsledande position som Saab har inom vapenlokalisering. Spanien är en mycket 
kompetent kund som valt ARTHUR efter en noggrann utvärdering av hela systemets 
förmåga, till exempel teknisk prestanda, användarvänlighet, tillförlitlighet och 
mobilitet. 
 
Kontraktet har ingåtts med Saab Microwave Systems AS i Norge, som kommer att 
ansvara för projektledning och för leveranserna till den spanska armén. Projektet  
kommer att genomföras i nära samarbete med Saab Microwave Systems i Sverige. 
Det kommer även att vara deltagande från spansk industri. Leverans påbörjas i 
slutet av 2007 och sista systemet beräknas levereras i juni 2009. 
 
ARTHUR är utvecklad för att lokalisera fientligt artilleri. Radarn har en total räckvidd 
på upp till 40 km och kan upptäcka mål små som en enkrona. Inom några sekunder 
informerar radarn om både avfyrningsposition och nedslagsplats. ARTHUR innebär 
ett dramatiskt förbättrat skydd för hotade egna styrkor och områden/bebyggelser i 
olika fredsbevarande insatser. 
 
ARTHUR är utvecklat i samarbete mellan Norge och Sverige. Förutom Norge och 
Sverige har systemet köpts av bland annat Danmark, Storbritannien, Grekland, och 
Tjeckien. Systemet har även varit uthyrt till Kanada, Storbritannien och Italien. 
  
 
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 
Evakarin Nilsson, Informationschef, Saab Microwave Systems AB 
Telefon: 031-794 871 21, 0734-37 87 12  

www.saabgroup.com 


