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Skeldar i operativ drift hos den spanska marinen 

Försvars- och säkerhetsföretaget Saabs obemannade flygsystem Skeldar 
UAS är nu i operativ drift ombord den spanska patrullbåten BAM 
Meteoro. Skeldar stödjer därmed den spanska marinen i 
spaningsuppdrag inom EU:s insats Operation Atalanta utanför Somalias 
kust.  

Tidigare i år tecknade Saab ett kontrakt om att använda det obemannade 
flygsystemet Skeldar UAS under operationer till sjöss. Skeldar är nu i operativ drift 
ombord den spanska marinens patrullbåt BAM Meteoro. 
 

– Skeldar används tillsammans med en bemannad helikopter för att förbättra 
fartygets spaningsförmåga i syfte att bekämpa pirater utanför Somalias kust 
inom EU:s insats Operation Atalanta, säger Mikael Franzén, produktansvarig 
Saab. 

 
Före driftsättningen inför insatsen genomfördes framgångsrika integrationstester 
ombord på det spanska fartyget BAM Relampago utanför Kanarieöarna.  
 

– Från det att vi tecknade kontraktet om Skeldar har vi sett ett ökat intresse för 
systemet där fler och fler potentiella kunder upptäcker Skeldars unika förmågor 
och funktioner, exempelvis dess utmärkta flygegenskaper, dieselmotorn samt 
höga prestanda och operativa förmåga, säger Mikael Franzén. 

 
Skeldar är ett obemannat helikoptersystem för korta till medellånga uppdrag som kan 
styras från en skräddarsydd kontrollstation. Systemet kan enkelt anpassas genom 
integration av utrustning t.ex. sensorer och tredimensionella kartsystem. Skeldar kan 
användas både för civila och militära uppdrag.    
 
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. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com 
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