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Saab väljer AEL Sistemas som ny leverantör till Gripen i
Brasilien
Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har valt AEL Sistemas (AEL) som ny
leverantör till Gripen NG i Brasilien. AEL kommer att leverera WAD (Wide Area
Display) och HUD (Head-Up Display), som kommer att integreras i Gripen NG
för Brasilien som en del av kontraktet F-X2. Utvecklingsprogrammet för WAD
och HUD påbörjades under januari 2015. Saab och AEL har också undertecknat
ett kontrakt gällande tekniköverföring.
Programmet för det nya avioniksystemet sträcker sig över fyra år och omfattar utveckling,
integration och produktion och ska utföras i Porto Alegre. Arbeten med systemintegration
kommer att utföras av Saab och Embraer.
WAD för Brasiliens Gripen NG är ett enkelt, smart, fullt redundant, flerfunktionellt
displaysystem. Systemet har en stor färgdisplay (19 x 8 tum) som uppdateras kontinuerligt
och manövreras med den senast pekskärmstekniken. Den visar den huvudsakliga
informationen om flygplanet och uppdraget i cockpit.
AEL kommer även att utveckla en ny HUD till Brasiliens Gripen NG. HUD-displayen förser
piloten med viktig information om flygplanet och uppdraget samtidigt som piloten ser ut genom
cockpitens vindruta.
– Genom att utrusta Brasiliens Gripen NG med dessa avancerade produkter från AEL
förbättras flygplanet ytterligare. Detta avtal visar också vårt fortsatta åtagande att
utveckla och producera Gripen i nära samarbete med den brasilianska industrin, säger
Ulf Nilsson, chef för Saabs affärsområde Aeronautics.
– Vi är stolta över att vi har fått möjlighet att delta i utvecklingsarbetet med Gripen NG
och att vi kan introducera de senaste display-, dator- och mjukvaruteknologierna i nästa
generations stridsflygplan. Jag är övertygad om att detta kommer att ytterligare förbättra
AEL:s framgångsrika bidrag till de brasilianska militära styrkorna, säger Sérgio Horta,
VD för AEL.
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Ett omfattande program med testflygningar kommer att utföras i nära samarbete med AEL vid
Saabs anläggning i Linköping för att demonstrera och validera den nya utrustningen.
Kontraktet med AEL gällande tekniköverföring kommer att fokusera på vidare utveckling av
användargränssnitt (HMI) för avancerade stridsflygplan, tillsammans med seminarier om
underhåll av avionik. Aktiviteter som omfattas av detta kontrakt kommer att påbörjas under
andra hälften av 2015 vid Saab i Linköping och kommer att omfatta teoretisk och praktisk
utbildning.
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För mer information 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.
Genom innovativt, samarbetsinriktat och praktiskt tänkande utvecklar, anpassar och förbättrar
Saab ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.
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