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Saab får beställning på missilskyddssystem för helikopter 
Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning från 
AgustaWestland Ltd på missilskyddssystem och elektroniskt 
spaningssystem för helikopter. Beställningen är värd cirka 100 miljoner 
kronor.  

 
“Det här kontraktet stärker vår relation som leverantör till AgustaWestland och 
är ett bevis för vår förmåga att utveckla och leverera mycket konkurrenskraftiga 
missilskyddssystem och elektroniska spaningssystem. Att AgustaWestland valt 
oss som leverantör av det här mycket integrerade systemet är ett kvitto på 
systemets kapacitet, säger Micael Johansson, chef för Saabs affärsområde 
Electronic Defence System. 

 
Utveckling och produktion kommer att äga rum på Saab i Centurion, Sydafrika, och i Järfälla, Sverige. 
Leveranser kommer att ske under perioden 2013-2015.  
 
Saabs familj av integrerade självsskyddssystem ‘IDAS’ (Integrated Defensive Aids Suite) skyddar flygplan 
och helikoptrar mot olika typer av hot. Systemet har sensorer för radarvarning, laservarning och 
robotskottvarning, integrerade med motmedelsfällare. Det elektroniska spaningssystemet (Electronic 
Surveillance Payload) lämpar sig väl för helikoptrar där det krävs ett system med hög kapacitet som 
samtidigt är kompakt och har låg vikt.  
 
Saabs missilskyddssystem IDAS skyddar många olika typer av flygplan och helikoptrar världen över, 
bland andra Saab 2000, AgustaWestland A109, A129, AgustaWestland Super Lynx 300, Boeing CH-47 
Chinook, Denel Rooivalk, Denel Oryx, Eurocopter Puma och Super Puma, Eurocopter Cougar, NH 
Industries NH90, Lockheed Martin C-130B, H and L100, Su-30MKM. Leveranser pågår för Hindustan 
Aeronautics avancerade lättviktshelikopter Dhruv. 
 
 
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 
www.saabgroup.com/Twitter 
www.saabgroup.com/YouTube 
 
Informationen lämnades för offentliggörande 21 december kl 12.00. 
 


