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Brittisk provflygarskola förnyar Gripen-samarbete
Saab har tecknat ett nytt kontrakt med välrenommerade brittiska
Empire Test Pilots’ School (ETPS). Avtalet innebär att Gripen även
under 2008 utgör en väsentlig del av utbildningen för testpiloterna
från ETPS.
Avtalet innebär en fortsättning på det nu tioåriga samarbetet mellan Saab
och ETPS. Det nya avtalet för 2008 innebär två flygövningar per år i
Sverige och omfattar sju internationella provflygare. Var och en av dem får
11 timmars flygtid med sina instruktörer från ETPS.
- Det är positivt att ETPS fortsätter att använda Gripen för att utbilda sina
provflygarelever. Det är ett prestigekontrakt för oss och ytterligare ett bevis
på Gripens särställning på världsmarknaden, säger Lennart Sindahl, vice
VD för Saab.
Sedan 1999 har ETPS, genom ett samarbete med Saab, inkluderat Gripen
i sin utbildning av testpiloter. Grupper med elever och deras
instruktörspiloter har besökt Sverige för att få uppleva den avancerade
tekniken i Gripens cockpit och planets unika flygegenskaper.
- I moderna flygplan är effektiviteten beroende av sofistikerade styrsystem
och avancerade integrerade uppdragssystem. Det är viktigt att framtida
generationer testpiloter och flygtestingenjörer får ta del av denna teknik så
att de kan göra objektiva tester och utvärderingar. På senare år har ETPS
med goda resultat använt Gripen som en viktig del av utbildningen, och vi
fortsätter gärna med det, säger Ian Burrett, chef för flygutbildningen på
QinetiQ.
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De aktuella piloterna för 2008 kommer från brittiska flygvapnet, Schweiz,
Singapore, Nederländerna och Pakistan. Varje elev får 11 flygtimmar i
Gripen plus en kompletterande utbildning i flygsimulator. Flygövningarna
kommer att äga rum på Saabs anläggning i Linköping och
simulatorövningarna på F7 i Såtenäs.
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För mer information, kontakta:

Jonas Lindell, informationschef, Saab Aerosystems
Tel: 013 18 7173, Mobil: 0734 187173,
jonas.lindell@saabgroup.com
Owe Wagermark, informationschef, Gripen International
Tel: 013 18 1824, Mobil: 0734 181824,
Fax 013 18 0055,
owe.wagermark@gripen.com
Douglas Millard, QinetiQ Media Relations Manager
Tel: +44 1252 39 4611, Mobil: +44 7818 017157,
DMillard@QinetiQ.com / PressOffice@QinetiQ.com
www.saabgroup.com

Kommentar till redaktörer:
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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Gripen är det första fjärde generationens stridsflygplan i operativ tjänst.
Det är utvecklat för att möta såväl nuvarande som framtida hot, samtidigt
som det uppfyller hårda krav på flygsäkerhet, pålitlighet, effektiv utbildning
och låga användningskostnader. Gripen används redan av de svenska,
tjeckiska och ungerska flygvapnen och har också beställts av Sydafrika.
En av världens fyra skolor för testpiloter, den brittiska Empire Test Pilots´
School (ETPS) använder också Gripen. Gripen är därmed världsledande
avseende export av den nya generationens stridsflygplan.
Empire Test Pilots’ School (ETPS) grundades för att förse det brittiska
försvarsdepartementet (MOD) med piloter. Dessa piloter anställs som
testpiloter och genomför antagningstester och arbetar även inom forskning
kring aerodynamik och flygsystem. ETPS är en del av Aircraft Test and
Evaluation Centre (ATEC) som är ett samarbete mellan det brittiska MOD
och QinetiQ. Skolan utbildar även flygtestingenjörer (FTE) för MOD och
såväl piloter som FTE från länder inom samväldet och andra vänligt
sinnade länder. Utexaminerade tespiloter och FTE kan gå vidare till
program för tjänsteutveckling som medlemmar i testteam,
inköpsansvariga, driftspersonal eller i den allt viktigare rollen som
”intelligent kund” hos närliggande underleverantörer av flygutrustning.
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QinetiQ är ett världsledande internationellt försvars- och
säkerhetsteknikföretag som grundandes i juli 2001 utifrån den brittiska
regeringens Government's Defence Evaluation & Research Agency
(DERA). QinetiQ har cirka 13 500 anställda, som arbetar med
teknikbaserade tjänster och utnyttjar QinetiQ:s fördelar inom teknisk
forskning för att sälja systemlösningar, produkter och licenser till
regeringar och kommersiella kunder inom försvar och säkerhet, samt på
många närliggande marknader. I februari 2006 listades QinetiQ Plc på
Londonbörsen (huvudmarknad), och anslöts till FTSE250 i juni 2006.
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