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Saab skriver kontrakt med australiska armén 
 
Saab Barracuda har idag skrivit ett kontrakt värt motsvarande 26 miljoner kronor 
med australiska försvaret. Saab kommer att utveckla och tillverka multispektralt 
kamouflage för Australiens nya Abrams M1A1 AIM stridsvagnar och Hercules 
M88A2 bärgningsfordon. 
 
I juli i år anskaffade den australiska armén 59 st Abrams M1A1 AIM stridsvagnar och 7 st 
Hercules M88A2 bärgningsfordon i syfte att ersätta åldrande Leopard AS 1 stridsvagnar. 
Fordonen anskaffades från USA via ett så kallat FMS-förfarande, men den australiska 
armén såg också ett behov av att reducera de multispektrala signaturerna och anpassa 
fordonen till förhållandena i norra Australien. Därför initierades en konkurrensupphandling 
av mobilt kamouflage.  
 
Utveckling och tillverkning av Saabs mobila kamouflage för Abrams 
Enligt kontraktet ska Saab utveckla och tillverka multispektrala kamouflagesystem med 
hjälp av mobilt kamouflage och värmereducerande material. Utveckling och tillverkning 
kommer att utföras av Saab Barracuda i Sydney, Australien, med material och stöd från 
Saab Barracuda i Sverige och lokala leverantörer. 
 
– Vi är väldigt stolta att vi har valts att leverera vår unika teknologi som ger både 
signaturanpassning och solvärmeskydd till den australiska arméns mest moderna 
stridsfordon. Saab har levererat avancerade signaturanpassningslösningar till det 
australiska försvaret i mer än 30 år och detta kontrakt bekräftar ytterligare kundens 
tilltro till Saabs kompetens och erfarenhet”, säger Bob Fuller, VD på Saab Barracuda 
Pty Ltd i Sydney. 
 
Saab kommer att utveckla det första mobila kamouflaget för Abrams 
Abrams-stridsvagnen, som är i bruk och under anskaffning i ett stort antal länder, anses 
vara ett av de främsta stridsfordonen som för närvarande är i bruk, och 
utvecklingskontraktet på mobilt kamouflage för denna plattform kommer att följas noga 
av ett antal andra Abrams-användare. 
 
 
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. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Mats Warstedt, Verkställande Direktör, Saab Barracuda 
Telefon: 0734 180 412 
www.saabgroup.com 


