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Saab får beställning på undervattensfarkosten AUV62
Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat ett kontrakt på
leverans av den autonoma undervattensfarkosten AUV62 i konfiguration
för ubåtsjaktövning. Beställningen har ett totalvärde på MSEK 148 och
leveranser av systemet sker under 2014.
Beställningen omfattar leverans av AUV62, den senaste versionen av den autonoma
undervattensfarkosten i en konfiguration som övningsmål för utbildning i ubåtsjakt
(Anti Submarine Warfare, ASW).
– AUV62 är ett toppmodernt och avancerat system som kommer att förstärka
och förbättra kundens undervattenskapacitet. Vi är naturligtvis mycket nöjda
med att ha tagit hem ännu en order för systemet, säger Görgen Johansson,
Senior Vice President och chef för affärsområdet Dynamics.
AUV62 är en avancerad och toppmodern autonom undervattensfarkost som finns
tillgänglig i flera olika konfigurationer och har redan beställts av ett antal kunder.
Farkosten är försedd med akustisk utrustning och utgör ett avancerat system för
kostnadseffektiv utbildning av en flottas ubåtsjaktstyrkor. AUV62 är ett artificiellt
akustiskt mål som härmar en ubåt på ett sätt som är kompatibelt med alla torped- och
sonarsystem på marknaden idag. AUV62-systemet kan fullt ut ersätta en ubåt som
manövrerande övningsmål.
Ett system utrustat med en SAS-sonar (Synthetic Aperture Sonar) som kan användas
för minsökning, spaning och kartläggning av havsbotten. Med AUV62 kan Saab
erbjuda en toppmodern autonom undervattensfarkost för krävande kunder som vill
investera i framtiden.
Det ligger i branschens natur att närmare information om produkten och kunden på
grund av olika omständigheter inte kan lämnas.
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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, presscentre@saabgroup.com
www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
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