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Saab säljer radarsystemet ARTHUR till Italien
Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat avtal gällande
vapenlokaliseringssystemet ARTHUR WLS (Weapon Locating System) till
italienska armén. Beställningen har erhållits i samarbete med det
italienska företaget Selex Sistemi Integrati (Finmeccanica Group).
Ordervärdet för Saab uppgår till cirka MEUR 46 (cirka MSEK 475).

Saab levererar radarsystemet och Selex Sistemi Integrati (Finmeccanica Group) levererar
lednings- och kommunikationslösningen. Kontraktet, som är en grundbeställning med
möjlighet att utökas, omfattar också tillhörande logistik med utbildning, installation och
support. Leverans beräknas ske under de kommande tre åren.
Italienska armén kommer att använda systemen vid internationella insatser.
– Vapenlokaliseringssystem med hög funktionalitet har blivit en allt viktigare komponent för
fredsbevarande insatser världen över, såväl för bevakning av att fredsavtal följs som för
skydd av egen personal. ARTHUR, som är det marknadsledande mobila
vapenlokaliseringssystemet, har därför över åren blivit en stor exportframgång för Saab,
säger Lennart Joelsson, affärsenhetschef för Saab Microwave Systems.
Saabs radarsystem ARTHUR lokaliserar fientligt inkommande projektiler och raketer.
Systemet informerar om både avfyrningsposition och nedslagsplats och kan simultant
vägleda motåtgärder. Det bidrar därmed till ökat skydd för både de egna styrkorna såväl som
för civilbefolkningen.
ARTHUR har levererats till ett flertal länder världen över och förutom Sverige kan nämnas
Danmark, Grekland, Norge, Spanien, Storbritannien, Sydkorea och Tjeckien som har köpt
olika varianter av radarsystemet. Kanadensiska och italienska arméns fredsbevarande
styrkor har med framgång använt ARTHUR i Afghanistan.
För mer produktinformation kring ARTHUR WLS, vänligen se:
Arthur Weapon Locating System
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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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 kl. 12.20.
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