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Saab får beställning på vapenlokaliseringssystem
Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning
på vapenlokaliseringssystemet ARTHUR. Ordersumman är 200
miljoner kronor.
– Vi är glada för denna viktiga beställning, som ytterligare bevisar Saabs position som
en av världens ledande leverantörer av systemlösningar för övervakning, identifiering
och lokalisering av hot och skydd för egna styrkor, säger Micael Johansson, chef för
Saabs affärsområde Electronic Defence Systems.
Saabs radarsystem ARTHUR lokaliserar fientligt inkommande projektiler och raketer
samt informerar om både avfyrningsposition och nedslagsplats och kan simultant
vägleda motåtgärder. Systemet bidrar till ökat skydd för både de egna styrkor och
civilbefolkning. Systemet använder passiv fasstyrd antennteknik för optimal prestanda
och balans mellan mobilitet, räckvidd, precision, ECCM (elektronisk motmedel),
operativ tillgänglighet och kostnad.
ARTHUR-systemet är i operativt bruk hos krävande kunder runt om i världen,
exempelvis Tjeckien, Danmark, Grekland, Norge, Spanien, Sverige och
Storbritannien. Över 60 ARTHUR-enheter har levererats och tusentals
användningstimmar har bevisat systemets användbarhet och höga tillgänglighet.
ARTHUR-systemet utvecklas och tillverkas vid Saabs anläggning i Göteborg.
Branschens karaktär och omständigheter som rör produkten och kunden gör att
ytterligare information om ordern inte kommer att offentliggöras.
Beställningen mottogs den 31 december 2010 och är följaktligen bokförd under fjärde
kvartalet 2010.

Saab serves the global market with world-leading products, services and solutions
ranging from military defence to civil security. Saab has operations and employees on
all continents and constantly develops, adopts and improves new technology to meet
customers’ changing needs.
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