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Saab får order på obemannat flygsystem från FMV
Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har av FMV (Försvarets
materielverk) fått en order på ett taktiskt obemannat flygsystem (TUAV)
värt cirka MSEK 500.
Saab ska leverera två kompletta taktiska obemannade flygsystem (Tactical Unmanned
Airborne Vehicle – TUAV) inkluderande flygfarkoster, markstationer, underrättelseenheter
och kringliggande utrustning.
Genom beställningen åtar sig Saab att svara för ett så kallat helhetsåtagande av
systemet. I det ingår drift av systemet under tre år, vilket inkluderar utbildning av
personal, utrustning, tekniskt underhåll och reservdelar.
Systemen ska slutlevereras under fjärde kvartalet 2011.
Den obemannade flygfarkosten är av typ Shadow 200 från AAI Corporation.
-

Det riktiga i vår målmedvetna satsning på UAV-teknologi befästs av denna
beställning. Genom en kombination av en erkänt bra flygfarkost samt system
och spetsteknologi utvecklad för Gripen kan vi erbjuda vår kund ett väl
anpassat system utan en stor del nyutveckling. Detta gör också att vi kan utlova
en mycket kort leveranstid, något som är viktigt för vår kund som har ett stort
behov av detta system. Vårt mycket goda samarbete med FMV lägger en god
grund för att vi tillsammans skall göra svenska Försvarsmakten nöjda, säger
Lennart Sindahl, affärsområdeschef Aeronautics inom Saab.

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
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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.
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
20 maj kl. 15.00.
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