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Saab får beställning på radarsystem från Australien 
 
Säkerhets- och försvarsföretaget Saab har fått en beställning på 
spaningsradarsystemet Giraffe AMB och tillhörande tjänster från det 
australiensiska Defence Materiel Organisation (DMO). Orderbeloppet 
är på 550 miljoner kronor. 

 
 
- Vi är mycket stolta over att Giraffe AMB har valts för att stärka den australiska 
försvarsmaktens skyddsförmåga. Detta understryker också Saabs styrka som 
radarleverantör och vårt Giraffe-systems förmåga, säger Micael Johansson, chef för 
Saabs affärsområde Electronic Defence Systems.  
 
Utveckling och tillverkning sker på Saab i Göteborg. Leveranserna avseende denna 
beställning kommer att ske under 2012. 
 
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 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 andra Sverige, Frankrike, Estland och Storbritannien. 
 
 
 
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, presscentre@saabgroup.com 
 
www.saabgroup.com 
 
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 
22 december kl. 10.00. 


