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Saab får beställning på datalänkar
Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning gällande
datalänksystem. Kontraktet uppgår till MSEK 120. Leveranser kommer att
ske 2015-2018.

Datalänkar möjliggör för olika elektroniska system att kopplas samman i ett nätverk för
att skapa en gemensam lägesbild med information från olika plattformar, till exempel
flygplan och fartyg. De kan även möjliggöra koordinering av vapensystem. Genom att
sammanlänka systemen i ett taktiskt datanätverk ökar interoperabiliteten, vilket ger en
förbättrad lägesbild där förmågor och resurser kan användas mer effektivt.

– Saab har levererat robusta lösningar för datalänkar i över 25 år och
erbjuder datalänkar till en rad applikationer. Beställningen stärker vår
marknadsposition, som en ledande leverantör av datalänkslösningar, säger
Micael Johansson, chef Saabs affärsområde Electronic Defence Systems.

Saab är en tillförlitlig leverantör av komplexa högfrekvens- och mikrovågsystem som
stöder radar- och datalänkapplikationer. Datalänkarna används i frekvensband från
VHF (Very High Frequency) och uppåt. Skräddarsydda lösningar finns för både
markbaserade och luftburna system inklusive radarintegrerade datalänkar och
radioutrustning med låg vikt.

Kontraktet omfattas av ett sekretessavtal mellan Saab och kunden och ytterligare
information om beställningen kommer inte att offentliggöras.

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

http://www.saabgroup.com/
http://www.saabgroup.com/YouTube
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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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