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Saab får order på träningssystem till amerikanska stridsfordon
Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tilldelats den första optionen i
ett flerårigt kontrakt för nästa generation av laserbaserade övningssystem
till den amerikanska arméns stridsfordon. Ordervärdet uppgår till cirka
11,8 miljoner USD.
Den mottagna beställningen är en option inom ett tidigare tecknat kontrakt med
amerikanska armén på träningssystem för stridsfordon. Den omfattar optioner på
ytterligare beställningar till ett maximalt värde av 90 miljoner USD. Detta är den första
optionsordern efter grundkontraktet.
Saabs lösning valdes ut efter en noggrann och omfattande upphandling om nästa
generations träningssystem för stridsfordon. Det första optionsåret nyttjas efter det
framgångsrika genomförandet av utveckling, testning och leverans av LRIP-system
(inledande lågtaktsproduktion) till den amerikanska armén. CVTESS (Combat Vehicle
Tactical Engagement Simulation) är ett användarvänligt trådlöst träningssystem som
är enkelt att installera och underhålla. CVTESS ger en mycket noggrann laserbaserad
återgivning av stridsfordonets vapensystem, och kommer till en början att användas
på alla versioner av stridsvagnen M-1 Abrams och stridsfordonet M-2 Bradley.
Saab Defence and Security USA, Training and Simulation, med huvudkontor i
Orlando, Florida, har levererat träningssystem till instrumenterade skjutbanor och
andra militära träningsprodukter åt USA:s försvarsmakt i över trettio år.
– Det här systemet kommer att omedelbart öka realismen i utbildningen för
fordonsburna soldater när armén nu övergår till Unified Land Operations och ge
stöd åt ARFORGEN (Army Force Generation Model) när trupperna återvänder
från sina nuvarande insatser. Saabs nya generation av simulatorer är
utformade för att integreras i moderna instrumenterade övningsscenarier, säger
Lars Borgwing, VD för Saab Defense and Security USA.
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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
John Belanger, direktör för Communications, Saab North America, Inc.
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