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Saab har fått en beställning på radarsystem till Australien 

 
Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning 
från Australian Defence Materiel Organisation (DMO) för 
leverans av spaningsradarsystemet Giraffe AMB med 
tillhörande tjänster. Ordervärdet är MSEK 190. 

 
– Vi är oerhört stolta över att ha blivit utvalda av det australiensiska försvaret för att tillgodose 

deras behov av ett avancerat, operativt beprövat radarsystem ”från hyllan” för att stärka 
skyddet av de australiensiska styrkor som deltar i internationella operationer. Detta är 
ytterligare ett bevis på Saabs styrka som radarleverantör och Giraffe-systemets kapacitet, 
säger Micael Johansson, Senior Vice President och chef för Saabs affärsområde Electronic 
Defence Systems.  

 
Giraffe AMB är ett flexibelt och modulärt spanings- och ledningssystem som kan användas för 
flera olika uppgifter. Fullt utrustat kan systemet samtidigt utföra uppgifter inom luftvärn, luft- och 
havsövervakning, luftrumssamordning, militär flygtrafikledning och varning för inkommande 
granater. Systemet har en unik förmåga mot vissa typer av hot, beprövad tillförlitlighet och är en 
del av Saabs radarprogram som kontinuerligt vidareutvecklas. Giraffe har valts av flera länder, 
bland annat Sverige, Frankrike, Estland och Storbritannien för både punktskyddsuppgifter och 
som en del av större luftförsvarslösningar.  
 
Saabs marina spaningsradar Sea Giraffe används på de australiensiska och nya zeeländska 
fregatterna i Anzac-klassen, och den mer avancerade Sea Giraffe AMB är under leverans till de 
australiensiska amfibiefartygen i Canberra-klassen. 
 
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 teknik 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 2 juli kl. 09.15. 


