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Lyckad första flygning för Neuron
Den europeiska obemannade teknikdemonstratorn Neuron har landat
efter en första flygning i franska Istres och därmed har en viktig
milstolpe nåtts i Neuron-programmet, där försvars-och
säkerhetsföretaget Saab har spelat en avgörande roll för design,
utveckling och produktion.
Premiärflygningen följs av ytterligare flygutprovning där Neuron förväntas flyga i
Sverige under 2014.

- Denna första flygningen visar Saabs förmåga att utveckla och producera
avancerad flygteknik. Neuron-programmet har resulterat i erfarenheter som
ytterligare stärker Saabs konkurrenskraft när det gäller högteknologisk och
kostnadseffektiv utvecklings- och produktionsmetodik. Erfarenheter vi tar
med oss i utvecklingen av nästa generation Gripen, vår civila produktion
och i framtida aktiviteter inom området för obemannade system, säger Mats
Palmberg, chef för marknadsföring och framtida produkter, inom Saabs
affärsområde Aeronautics.
Inom programmet har Saab arbetat med aerodynamik, smygteknik, flygutprovning
och haft ansvar för bränslesystem, avionik samt konstruktion och produktion av
flygplansskrovet. Skrovet levererades till Dassault Aviation i Frankrike under 2011.
Neuron är den första stora obemannade smygfarkost som utvecklats och tillverkats
i Europa. Det är en demonstrator optimerad och avsedd för att testa olika
teknologier och kommer bara produceras i ett enda exemplar. Syftet med
demonstratorn är att utveckla spetskompetenser inom avancerad flygteknik. Vidare
har deltagandet i Neuron-programmet stärkt Saabs förmåga att driva och delta i
stora samarbetsprojekt där flera nationers industri och myndigheter deltar. En
värdefull erfarenhet med tanke på att försvarsindustrin i allt större utstäckning
bedriver utvecklingsarbete tillsammans.
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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.

