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Saab levererar delsystem till amerikanska marinens
nya generation radarsystem
Försvars- och säkerhetsföretaget Saabs helägda nordamerikanska
dotterbolag Saab Defence and Security USA, LCC. har tecknat ett kontakt
med Northrop Grumman Corporation. Saab ska leverera betydande
komponenter och delsystem till amerikanska marinens nya radarsystem
G/ATOR. Kontraktsvärdet är 247 miljoner kronor.
Med G/ATOR (Ground/Air Task Oriented Radar) får den amerikanska marinen
radarsystem med förmåga att skifta mellan uppgifterna luftövervakning, luftvärns- och
vapenlokalisering samt flygtrafikledning. Det är den första markbaserade
multifunktionella radar med AESA-teknik (Active Electronically Scanned Array) som
utvecklas av USA:s försvarsdepartement.
– Genom vårt deltagande i amerikanska marinens nästa generations radarprogram stärker
vi Saabs position som högteknologisk leverantör av markbaserade radarlösningar.
Samarbetet och kontraktet med Northrop Grumman visar att Saab är en attraktiv partner
och är ytterligare ett bevis på vår förmåga att leverera konkurrenskraftig radarteknologi i
världsklass, säger Micael Johansson, chef för Saabs affärsområde Electronic Defence
Systems.
Kontraktet med Northrop Grumman Corporation, huvudleverantör för den amerikanska marinens
radarprogram, omfattar leverans av hårdvarukonstruktion och mjukvara, till de första fyra system
som ska produceras. Delsystemen som Saab utvecklar och bygger kommer att integreras av
Northrop Grumman. Leverans av de första fyra systemen till amerikanska marinen kommer att
ske 2016-2017.
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Saab är en partner till Northrop Grumman för amerikanska marinens nästa generations
radarprogram och kontraktet omfattar även prissatta optioner för fler systemleveranser och
reservdelar.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab
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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 i
hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar
och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.
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