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Saab levererar kamouflagesystem till det amerikanska
försvarsdepartementet
Saab har tilldelats två tillverknings- och leveranskontrakt för ultralätta
kamouflagesystem till ett ordervärde av MUSD 18,4 (cirka MSEK 130)
av det amerikanska försvarsdepartementet.
I augusti tilldelades Saab två kontrakt från det amerikanska försvarsdepartementet
för att tillverka och leverera ultralätta kamouflagenät (Ultra Lightweight Camouflage
Net Systems, ULCANS) till den amerikanska armén. Leveranserna av systemet
inleds i december 2009 och ska pågå till och med sommaren 2010.
– Vi är glada över att det amerikanska försvarsdepartementet har ett fortsatt
förtroende för vår förmåga att leverera. Vi strävar efter att även i fortsättningen förse
den amerikanska militären med de bästa produkterna på marknaden för
signaturanpassning, säger Dottie Womack, chef för Saab Barracuda LLC.
ULCANS används för att göra det svårare att upptäcka militär utrustning visuellt, med
närinfraröd, termiskt infraröd teknik eller bredbandsradar när den står uppställd.
Saab tillverkar produkter för multispektral signaturanpassning och värmereducering
för det amerikanska försvarsdepartementet, andra amerikanska myndigheter samt till
kunder över hela världen.
Signaturanpassning är ett huvudsakligen militärt begrepp som innebär att föremål eller
personer förses med egenskaper som gör dem svårare att upptäcka och identifiera
med olika typer av sensorer.
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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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
27 augusti kl. 10.50.
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