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Saab demonstrerar nytt missilskydd för civila flygplan 

 
Den 14 mars visade Saab upp ett nytt system som skyddar flygplan mot 
missilattacker. Demonstrationen genomfördes på ett flygplan av typen 
Embraer 120 nära Kapstaden i Sydafrika. 

 
– Demonstrationen är ett viktigt led i vårt program för utveckling av skydd för civila flygplan. 
Systemet är främst utvecklat för att skydda flygplan som har speciella uppdrag, till exempel 
transporter och hjälpsändningar till riskområden, säger Björn Erman, affärsenhetschef Saab 
Avitronics.  
 
Demonstrationen ägde rum på Overberg Testing Range i Bredasdorp nära Kapstaden i 
Sydafrika på en Embraer 120 som tillhör det sydafrikanska flygbolaget Naturelink Aviation. 
Förutsatt att de fortsatta flygproven blir framgångsrika kan systemet bli operativt på 
Naturelinks flygplan under 2008 för användning i samband med transportuppdrag, till 
exempel hjälpsändningar till oroliga områden, under 2008.  
 
CAMPS (Civil Aircraft Missile Protection System) är ett nytt system som skyddar flygplan mot 
missilattacker och är utvecklat av Saab Avitronics i Sverige och Sydafrika. Företaget har lång 
erfarenhet av skyddssystem för militära flygplan och helikoptrar. CAMPS-systemet består av 
en robotskottvarnare som varnar för inkommande robotar och en motmedelsfällare som fäller 
skenmål som avleder roboten. Motmedelfällaren är en elektromekanisk fällare som är 
utrustad med ett nytt, icke pyrotekniskt IR-reflekterande skenmål som är utvecklat av det 
brittiska företaget Chemring Countermeasures. 
 
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 
Göran Karlström, marknadsansvarig för CAMPS, Saab Avitronics, tel 073-4375119  
Anna Bergenlid, informationschef Saab Avitronics, tel  073 437 53 06, 
anna.bergenlid@saabgroup.com 
www.saabgroup.com 
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