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Saab får beställning på flygburna skyddssystem 
 

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en 
beställning på flygburna skyddssystem till ett värde av 
knappt MEURO 28. 

 
– Vi är stolta över att ha blivit valda som leverantör i den här betydande 
beställningen på flygburna skyddssystem. Beställningen stärker vår position på 
världsmarknaden och visar att våra system för egenskydd är mycket 
konkurrenskraftiga på marknaden, säger Micael Johansson, chef för Saabs 
affärsområde Electronic Defence Systems. 

 
Utveckling och produktion av skyddssystemet sker på Saab i Centurion, Sydafrika, samt i 
Järfälla i Sverige. Leveranserna kommer att äga rum under 2012 – 2016. 
  
Saabs integrerade skyddssystem IDAS (Integrated Defensive Aids Suite) förbättrar 
säkerheten för flygplan, helikoptrar och besättning i konfliktområden. I systemet ingår 
varnare av multi-sensortyp, exempelvis radar-, laser- och robotvarnare som är integrerade 
med fällare som fäller pyrotekniska motmedel för att avleda missiler. 
 
Systemen används av ett flertal flygplan och helikoptrar världen över: Su-30MKM, C-130B, 
H och L100, Saab 2000, Eurocopter Puma & Super Puma. NH Industries NH90, Agusta-
Westland A109, Agusta-Westland Super Lynx 300, Boeing CH-47 Chinook, Eurocopter 
Cougar, Denel Rooivalk, Denel Oryx. Leveranser pågår även för den indiska 
lättviktshelikoptern Dhruv. 
 
Branschens karaktär och omständigheter som rör produkten och kunden gör att 
ytterligare information om ordern inte kommer att offentliggöras. 
 
 
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 
 
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 mars kl. 11.00. 


