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Saab offererar Gripen till Brasilien
Saab har idag lämnat in en offert avseende 36 Gripen NG (Next
Generation) till det brasilianska flygvapnet.
– Med Gripen NG möjliggörs ett långsiktigt samarbete mellan Brasilien och Sverige
inom ett väl etablerat stridsflygsystem som fortsätter att utvecklas. Gripen kommer att
behålla sin position i teknikens framkant de närmaste 30-40 åren, säger Saabs vd Åke
Svensson.
Saab erbjuder ett starkt industriellt samarbete med positiva effekter för den inhemska
försvarsindustrin, bland annat genom direkt deltagande i utveckling, produktion och
underhåll av flygplanen. Gripen NG-samarbetet kommer även att medföra en
överföring av viktig teknik, vilket gör det möjligt för Brasilien att delta fullt ut i framtida
utveckling.
Gripen NG utgör nästa generation av Gripen, och är en förbättrad version av detta väl
etablerade stridsflygplan med bevisat låga inköps-, drifts- och underhållskostnader.
Flygelektronik och sensorer, inklusive en AESA-radar, utvecklas för Gripen NG.
Flygplanet kommer att ha ökad dragkraft, möjlighet att bära mer last och ha längre
räckvidd.
Bakgrund
Saab marknadsför Gripen även i Schweiz, Danmark, Indien, Nederländerna,
Bulgarien, Kroatien och Rumänien.
Gripen används redan i dag av flygvapnet i Sverige, Tjeckien, Ungern och Sydafrika,
och har även beställts av det thailändska flygvapnet. Den brittiska provflygarskolan
ETPS använder Gripen som en avancerad plattform för att utbilda testpiloter från
hela världen.
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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:
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018
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För streamad film i TV-kvalitet är du välkommen att besöka www.thenewsmarket.com/saab.
Är det första gången du besöker webbplatsen behöver du registrera dig, vilket bara tar en kort
stund. Vänligen kontakta journalisthelp@thenewsmarket.com om du har några frågor.
www.saabgroup.com
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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 2 februari kl. 16.00.
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