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Saab tecknar avtal med Boeing om lastrums- och åtkomstdörrar till B787-10
Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat ett avtal med Boeing
om att leverera stora lastrumsdörrar, bulklastdörrar och åtkomstdörrar till
B787-10. Det inledande ordervärdet för kontraktet är 600 MSEK, vilket
omfattar både utveckling och tillverkning av dörrar till den senaste
versionen av 787-familjen.
- Saab har redan ett långvarigt samarbete med Boeing och detta är ännu ett
bevis på styrkan i vårt partnerskap med Boeing. Saab fortsätter att fokusera på
att skapa värde åt kunden genom att hålla våra åtaganden och leverera
produkter av högsta kvalitet i rätt tid, säger Lars Jensen, chef för Saabs
affärsenhet Aerostructures.
Boeing lanserade B787-10-programmet i juni i år med 102 beställningar från 5 kunder.
Enligt planerna ska flygplanet levereras till de olika kunderna under 2018.
Vid Saab arbetar cirka 500 personer med utveckling och produktion av avancerade
flygplansdelar till de världsledande flygplanstillverkarna Boeing och Airbus. Förutom
de mellersta och yttre vingbalkarna till A380 tillverkar Saab även skevroder och dörrar
till flera flygplanstyper från Airbus och Boeing.
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
www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube
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Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
20 december kl. 15.30.
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