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Saab visar ny flygande testplattform för Gripen  
 
I dag premiärvisas Gripen Demo – en flygande utvecklingsplattform för 
nuvarande och framtida generationer av Gripen. En helt ny radar, som Saab 
utvecklar i samarbete med franska Thales, är en av nyheterna.  

 
– Vi har försett det här flygplanet med en ny starkare motor och ett helt nytt modulärt 
avioniksystem. Flygplanet kommer att kunna bära mer last och ha längre räckvidd. 
Dessutom kommer Saab, tillsammans med franska Thales, att utveckla en helt ny typ av 
radar. Utvecklingen gör att Gripen kan behålla sin position i teknikens framkant i ytterligare 
30 - 40 år. Gripen Demo kommer att flyga första gången under 2008, säger Åke Svensson, 
VD Saab.  
 
Den flygande testplattformen Gripen Demo används för att tillföra Gripen ny teknik och nya 
funktioner. De nya förmågorna kan ligga till grund för en helt ny version och helt eller delvis 
integreras i nuvarande versioner av Gripen.  
 
Utvecklingen av Gripen sker i samarbete med några av världens ledande företag inom 
flygindustrin: General Electric, Volvo Aero, Rockwell Collins, Honeywell, APPH, Terma, 
Martin-Baker och Meggitt. Senast i raden är alltså Thales, vilket innebär att två av världens 
ledande radarutvecklare nu samarbetar för att förse Gripen med den mest avancerade 
AESA-radarteknologin (Aktiv Elektroniskt Styrd Antenn). 
 
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: 

Toni Eriksson, tf presschef, Saab AB 
Telefon: 0734-18 00 18 

Owe Wagermark, Communications Director Gripen International (Gripen Demo)  
Telefon: 0734-18 18 24 

Evakarin Nilsson, informationschef, Saab Microwave Systems (AESA radar) 
Telefon: 031 794 871 21, 073 437 87 12  
 
www.saabgroup.com 
 
Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om 
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. 
Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april kl 08.00.  


