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Saab och Mitsubishi Aircraft Corporation tecknar avtal för 
supportlösningar - första viktiga beställningen mottagen  

Saab och Mitsubishi Aircraft Corporation (MJET) har undertecknat ett 
avtal där Saab kommer att tillhandahålla arbetet med tekniska 
publikationer och dokumentation till MJET till stöd för deras MRJ 
(Mitsubishi Regional Jet)-program.  

 

I och med ramavtalet uppnår Saab ett viktigt strategiskt mål. Det banar väg för 
ytterligare diskussioner mellan de två företagen att leverera och tillämpa Saabs 
omfattande kunskaper inom supportlösningar för kommersiellt flyg, inhämtade i 
arbetet med flygplanen Saab 340 och 2000 liksom diverse militära flygplan, till MJET 
och dess nya MRJ-flygplan. Mitsubishi Regional Jet är en serie nästa generations 
regional jet-flygplan med plats för 70 till 90 passagerare.  
 
Ett första kontrakt har undertecknats inom ramen för avtalet. På kundens begäran 
lämnas inga uppgifter om ordervärde.  
   
– Vi har haft pågående diskussioner med Mitsubishi sedan 2003, då de övervägde att 
ge sig in på regional jet-marknaden och ansåg att man behöver en partner för support 
och tjänster utanför Japan, säger Lars-Erik Wige, affärsenhetschef för Saab 
Aerotech. Avtalet och det nu undertecknade första specifika kontraktet är ett stort 
steg framåt i samarbetet mellan våra båda företag. Med MRJ utvecklar Mitsubishi ett 
banbrytande flygplan och vi på Saab är stolta över att få samarbeta med dem i deras 
ambition att erbjuda kunderna supporttjänster på samma höga nivå. 
 
– På MJET ansvarar vi för implementeringen av kundsupporten för MRJ. Vi är mycket 
glada över att ha Saab, med dess mångåriga erfarenhet på området, som 
samarbetspartner för att stötta oss att utveckla delar av våra tekniska manualer inom 
kundsupport. Detta är ett stort framsteg i MJETs ambition att leverera förstklassig 
service till våra kunder, säger MJETs chef Hideo Egawa. 
 
Det kontrakt som nu har undertecknats omfattar utveckling av tekniska publikationer 
under åren 2010-2015. Enligt kontraktet får Saab i uppdrag att ta fram ett omfattande 
paket för underhålls- och supportdokumentation för de båda flygplansmodellerna 
MRJ70 och MRJ90, inklusive till exempel underhållsmanualer och 
reservdelskataloger. De tekniska publikationerna kommer att utformas enligt den nya 
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S1000D 4.0-standarden. Diskussioner pågår mellan de båda företagen om eventuella 
ytterligare samarbetsområden. 
 
MJET har meddelat att All Nippon Airways i Japan har lagt en order på 25 MRJ-
flygplan (15 fasta, option på 10). MJET har vidare undertecknat en avsiktsförklaring 
om att leverera 100 plan (50 fasta, option på 50) till Trans States Holdings Inc., USA. 
Flygplanet är under utveckling i Nagoya, Japan, och den första flygningen beräknas 
äga rum under andra kvartalet 2012. MRJ-serien kommer att tas i drift under första 
kvartalet 2014. 
 
Mitsubishi Aircraft Corporation (MJET) inledde processen med konstruktion, 
typgodkännande, upphandling, försäljning och marknadsföring samt kundsupport för 
Mitsubishi Regional Jet (MRJ) den första april 2008. MRJ-projektet finansieras av 
bland andra Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., Toyota Motor Corporation, Mitsubishi 
Corporation, Sumitomo Corporation och Mitsui & Co., Ltd., och det egna kapitalet 
uppgår för närvarande till 100 miljarder yen. 
 
  
 
 
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 
 
 
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 
22 december 11.20. 
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