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Saab får beställning på missiler till RBS 70
Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning på missiler
till luftvärnsrobotsystemet RBS 70. Ordervärdet är MSEK 270 och
inkluderar leverans av missiler samt tillhörande utrustning och utbildning.
Leveranser kommer att ske under perioden 2015-2016.

Saabs erbjudande av markbaserade luftvärnsrobotsystem med kort räckvidd omfattar
RBS 70 och vidareutvecklingen RBS 70 NG. RBS 70 är ett ledande system på
marknaden, där Saab har levererat fler än 1 600 system och över 17 000 missiler till
sammanlagt 19 länder.

– En befintlig kund har beställt fler missiler för att ytterligare stärka sin
försvarsförmåga. Beställningen är ett viktigt bevis på systemets pålitlighet samt
på det förtroende våra kunder har för RBS 70 och vår produktions- och
supportförmåga, säger Görgen Johansson, chef för Saabs affärsområde
Dynamics.

– RBS 70 är ett modernt system med lång livscykel. Fler och fler kunder
upptäcker systemets flexibla design som möjliggör för kontinuerliga
uppgraderingar, säger Görgen Johansson.

Detaljer om kontraktet är föremål för sekretessavtal mellan Saab och kunden.
Ytterligare information om kunden 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

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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