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Saab Aerotech i Arboga levererar automatisk teststation
till Sydafrika
Saab Aerotech i Arboga ska utveckla en avancerad automatisk
teststation (ATS) till Sydafrika. Stationen ska användas för att testa
apparatur till sydafrikanska Gripen. Affären bidrar till att Saab
Aerotech behöver nyanställa i Arboga.
Saab Aerotech har tidigare utvecklat autotestare för svenska försvarets
Gripenflygplan och grundkonceptet är detsamma i Sydafrikas ATS. En skillnad är
att den nya testaren RSA 48 kommer att ha ett bredare användningsområde än de
svenska varianterna. Teststationen kommer att kunna testa mer än 30 olika slags
apparater som tillhör Gripen, däribland styrautomat, tröghetsnavigering och
elektronisk presentation.
Den kompletta teststationen ska levereras 2009. Saab Aerotech ska samarbeta
med Saab Logtronics i Sydafrika, som bland annat kommer att bygga ihop
teststationen och tillverka adaptrar och liknande. Saab Aerotech står för design och
konstruktion och ska även utveckla ett 30-tal testprogram. Arbetet involverar ett 20tal medarbetare vid Avionics and Test Solutions.
– Affären bidrar till att vi behöver nyanställa 5-10 personer, huvudsakligen
testingenjörer och utvecklare. Inom testområdet är detta ett betydelsefullt avtal som
ytterligare stärker vår internationella närvaro inom testområdet, säger Thomas
Carlsson, på Saab Aerotechs division Electronic Systems Services i Arboga.
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. Saab
Aerotech är en affärsenhet i Saabkoncernen.

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 ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.
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