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Saab förvärvar teknologi inom ballistiskt 
skydd 

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har köpt rättigheterna till 
skyddsteknologin Soft Armour, samt tillhörande tillgångar, av 
skyddsteknikföretaget Protaurius AB. Genom förvärvet tas det första 
steget in i teknologiområdet ballistiskt skydd. 

Soft Armour är en patenterad teknologi som innebär att man med ett keramiskt 
kulmaterial kan skydda människor och känslig utrustning mot beskjutning med både 
finkalibrig och pansarbrytande ammunition. Soft Armour är självläkande och klarar 
flera träffar i samma träffyta. Det fungerar även att använda i konstruktionslösningar 
som väggar, murar, sköldar och mjuka inneslutningar. 

- Köpet av rättigheterna till Soft Armour är ett komplement till vår breda 
produktportfölj inom avancerat kamouflage. Nu ökar vi satsningen på den här 
typen av produkter inom både det militära och civila kundsegmentet, säger 
Anders Wiman, VD för Saab Barracuda 

Saab Barracuda har tidigare haft ett marknadssamarbete med Protaurius där 
Barracuda marknadsförde produkten på vissa marknader. 

- Genom den här transaktionen tar Barracuda ett första steg att strategiskt 
bredda produktportföljen utanför teknikområdet signaturanpassning, 
fortsätter Anders Wiman.  

Soft Armour är utvecklat av erfarna specialister med lång erfarenhet av 
skyddsprodukter för såväl militära som polisiära och civila ändamål. Det är ett 
miljövänligt och rikoschettfritt skydd mot projektiler och splitter med en förutsägbar 
och anpassningsbar skyddsnivå som är lätt att transportera och hantera. Soft Armour 
kan även återanvändas och lagras på bulk. 
 
Saab Barracuda, med verksamhet i Sverige, USA och Indien, är världsledande inom 
området avancerade kamouflage och signaturanpassnings-lösningar för 
försvarsmarknaden. Barracuda ingår som en del i affärsområde Dynamics, ett av 
Saabs sex affärsområden. 
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För ytterligare information, vänligen kontakta: 
 
Saab Press Centre,  
+46 734 180 018 
presscentre@saabgroup.com  

www.saabgroup.com 
www.saabgroup.com/Twitter 
www.saabgroup.com/YouTube  

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. 


