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Saab tecknar partneravtal med Força Delta
Equipamentos Militares
Försvars- och säkerhetsföretaget Saabs dotterbolag Saab Barracuda
har tecknat ett partneravtal med brasilianska företaget Força Delta
Equipamentos Militares. Avtalet omfattar deltillverkning av
multispektral kamouflage att användas för signaturhanteringssystem i
Brasilien.
Saab Barracuda är världsledande inom avancerad kamouflageteknologi och har mer
än 50 års erfarenhet av kamouflage med kunder i över 60 länder. En viktig del i
företagets långsiktiga strategi är att öka verksamheten för signaturhanteringssystem i
Sydamerika.
- Força Delta och deras tillverkningskapacitet matchar väl profilen för den
brasilianska partner som vi har letat efter, säger Anders Wiman, chef för Saab
Barracuda AB. Detta partnerskap ger oss möjlighet att nyttja Força Deltas
tillverkningsfördelar vad gäller kunskaper i sömnad och kvalitetskontroll, för
att stärka vår konkurrenskraft i Brasilien och på den sydamerikanska
marknaden.
Força Delta Equipamentos Militares är ett välkänt företag, med lång historia och
erfarenhet av den brasilianska försvarsmarknaden. Den befintliga produktportföljen
består av tält, sängar för militärt bruk i fält, uniformer etc. Med detta partnerskap
kommer Força Delta utöka sin nuvarande produktion och under 2013 bygga en ny
fabrik på 10 000 kvm, där 2 000 kvm avses att användas för tillverkning
multispektrala kamouflage.
- Avtalet med Saab är ett stort steg i att ta högteknologiska
signaturhanteringssystem till Brasilien, säger Antonio Velasco Remigio, VD
för Força Delta. Med detta initiativ vill vi ytterligare stärka den brasilianska
försvarsindustrin och partnerskapet med Saab kommer att resultera i en
utökad produktion med nyanställningar och bidra till regional utveckling.
Signaturanpassning är ett huvudsakligen militärt begrepp som innebär att föremål
eller personer förses med egenskaper som gör dem svårare att upptäcka och
identifiera med olika typer av sensorer.
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För ytterligare information, vänligen kontakta:
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+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.

