
PRESSINFORMATION 
Sida  

1 (2) 
 

 
Saab AB (publ) 
Postadress Telefon Telefax Registrerat kontor Momsreg.nr 

+46 (0)13 18 00 00 +46 (0)8 463 0152 Linköping SE556036079301 

  
Registreringsnr Webbadress 

SE-581 88  Linköping 
Sverige 

  556036-0793 www.saabgroup.com 
 

IN
 5

00
03

56
-4

23
  U

tg
åv

a 
1 

 0
6.

11
  W

or
d 

 

 Datum Referens 

 20 september, 2013 CU 13:039 E 

Saab får beställning på missilskyddssystem till indiska 
flygvapnets lättviktshelikopter  

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått två beställningar 
från indiska Hindustan Aeronautic Limited (HAL). 
Beställningarna gäller serietillverkning av ett integrerat 
missilskyddssystem som ska installeras på indiska arméns och 
flygvapnets avancerade lättviktshelikopter. Det totala 
beställningsvärdet uppgår till 216 miljoner kronor. 

Saabs integrerade missilskyddssystem IDAS (Integrated Defensive Aids Suite) 
förbättrar säkerheten för besättning, flygplan och helikoptrar i miljöer med komplexa 
hotbilder. Systemet varnar i god tid för olika typer av hot, inklusive radar, laser och 
inkommande robotar, och sätter automatiskt in lämpliga motmedel.  
 

– Saabs förmåga inom telekrig och självskydd är oöverträffad. IDAS 
är en av våra flaggskeppsprodukter och säljs till kunder över hela 
världen, säger Micael Johansson, Senior Vice President och chef för 
Saabs affärsområde Electronic Defence Systems.  

 
Beställningarna följer tidigare serieproduktionsorder från 2008 och stärker 
Saab som lokal partner till den indiska industrin och leverantör av 
högteknologiska produkter och system till den indiska försvarsmakten.  
 

– Genom de senaste beställningarna bygger vi vidare på vårt 
framgångsrika partnerskap med HAL. Det faktum att HAL och 
försvarsmakten visar fortsatt förtroende för IDAS är ett bevis på 
systemets effektivitet och pålitlighet, säger Lars-Olof Lindgren, 
marknadsområdeschef för Saab India. 

 
Leveranserna ska påbörjas under 2014. Utveckling och produktion av 
systemet sker på Saab i Centurion, Sydafrika (Saab Grintek Defence).  
 
Systemet har en lång och framgångsrik historia med beprövad kapacitet på 
många luftburna plattformar, till exempel Saab 2000, Agusta-Westland 
A109, Super Lynx 300, Boeing CH-47 Chinook, Denel Rooivalk och Oryx, 
Eurocopter Cougar, Puma och Super Puma, NH Industries NH90, C-130 
och L100 Hercules samt Sukhoi Su-30MKM. Leveranser pågår också till 
HAL:s avancerade lättviktshelikopter. 
 
 
Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och 
lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och 
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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 
www.saabgroup.com/YouTube  
 
Informationen lämnades för offentliggörande den 20 september klockan 10.00 (CET). 
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