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Saab får ytterligare beställning på uppgradering av det
flygburna radarsystemet Erieye i Brasilien
Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått ytterligare en
beställning från det brasilianska flygvapnet på ett
uppgraderingsprogram för det flygburna radarsystemet Erieye.
Den totala ordersumman uppgår till MSEK 325.
Uppgraderingen ökar den operativa förmågan för Erieye och är en del av ett
moderniseringsprogram för flygplansmodellen Embraer 145 AEW&C (Airborne
Early Warning and Control) som har benämningen E-99 inom det brasilianska
flygvapnet.
E-99 är viktigt för Brasiliens förmåga att kontrollera sitt luftrum och bevaka
landets gränser. Flygplanet används bland annat för att förhindra
drogsmuggling och andra kriminella aktiviteter. Erieye kommer också att
användas för att skydda de stora sportevenemangen som ska anordnas i
Brasilien, inklusive sommar-OS 2016.
– Det brasilianska flygvapnets Erieye-system har varit operativa på
Embraer 145 i cirka tio år. Med de nya funktioner som införs kommer
kunden att få ett system som är ännu bättre på att kontrollera luftrummet
och förhindra kriminella aktiviteter, säger Micael Johansson, chef för
Saabs affärsområde Electronic Defence Systems.
Beställningen kommer från brasilianska flygvapnets "Comissão Coordenadora
do Programa Aeronave de Combate" (FAB COPAC). I slutet av februari fick
Saab en första order från Embraer inom ramen för samma
uppgraderingsprogram. Arbetet kommer främst att utföras av Saab i Göteborg
och leveranserna ska ske 2014 till 2017.
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Saabs flygburna radarsystem Erieye ger utmärkt övervakningsförmåga och gör
det möjligt för användaren att kontrollera mål i luften och till havs. Systemet har
blivit väl mottaget på marknaden. Det första brasilianska systemet togs i tjänst
ombord på Embraer 145 under 2002. Erieye används också tillsammans med
Embraer 145 i Mexiko och Grekland.
Det allra första Erieye-systemet levererades 1997 till det svenska flygvapnets
flygplan av typen Saab 340. Bland övriga kunder som använder Saab 340systemet märks Thailand och Förenade Arabemiraten. Saab levererar också
Erieye till Pakistan, installerat på flygplanet Saab 2000.
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Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och
lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och
medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny
teknik för att möta kundernas förändrade behov.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube
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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 8 april klockan 09.00.
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