
PRESSINFORMATION 
Sida  

1 (1) 
 

 
Saab AB (publ) 
Postadress Telefon Telefax Styrelsens säte Momsregistreringsnummer 

+46 (0)13 18 00 00 +46 (0)13 18 72 00 Linköping SE556036079301 

  
Organisationsnummer Internet adress

SE-581 88  Linköping 
Sweden 

  556036-0793 www.saabgroup.com 
 

IN
 5

00
03

56
-4

22
  U

tg
 1

  0
6.

11
  W

or
d 

Handläggare Datum Referens 

Peter Larsson 2007-02-09 CU 07:007 S 
  
 
Saab får kontrakt på elektronik för Tysklands nya militära 
transportflygplan 
 

Saab Avitronics har fått en beställning på utveckling och produktion 
av en flygdator för Tysklands militära transportflygplan A400M. 
Kontraktet är värt drygt 100 miljoner kronor. 

 
– Vi är stolta och glada över att än en gång ha fått förtroendet att leverera säkerhetskritisk 
flygelektronik till Airbus avancerade transportflygplan A400M. Kontraktet visar att vi är en 
konkurrenskraftig leverantör på flygelektronikmarknaden, säger Björn Erman, affärsenhetschef 
Saab Avitronics. 
 
Flygdatorn (Terrain Masking Low Level Flight Computer), bygger på den senaste 
processorteknologin och är en viktig del i ett styrsystem som gör det möjligt att på ett säkert 
sätt genomföra taktisk flygning på låg höjd. 
 
Utveckling och produktion av flygdatorn kommer att äga rum på Saab Avitronics i Jönköping, 
och leveranserna sker till EADS militära flygdivision i Tyskland som utvecklar programvaran 
till systemet.  
 
Saab är leverantör till Airbus sedan 1997. I november 2004 fick Saab kontrakt på utveckling 
och tillverkning av besättningsdörr till A400M, ett kontrakt som innebar att Saab är riskdelande 
partner i A400M-programmet. I mars 2005 fick Saab första beställningen på flygelektronik till 
A400M då Airbus beställde ett system som styr och övervakar flygplanets vingklaffar. 
 
Saab Avitronics arbetar med flygelektronik, bland annat säkerhetskritiska flygburna system 
och datorer, och olika typer av skyddssystem som missil-, laser- och radarvarnarsystem, 
störsändare och motmedelsfällare för flygplan, helikoptrar, fordon och för marina 
tillämpningar.  
 

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar 
som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och 
medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständig ny 
teknologi för att möta kundernas förändrade behov. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta 
Ronny Nyqvist, chef Utility and Mission Systems, Saab Avitronics,  
tel 073-418 82 23  
Anna Bergenlid, informationschef Saab Avitronics, tel  073 437 53 06, 
anna.bergenlid@saabgroup.com 
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