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Saab tecknar avtal med Airbus för A321 ACF Door
Plug
Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har undertecknat ett avtal med
Airbus om att bli leverantör till A321 Airbus Cabin Flex-programmet.
Avtalet täcker konstruktion, utveckling och tillverkning av komponenten
Door Plug 3. Det här är Saabs första "design-to-build"-program för Airbus
Doors Community och ger Saab en större roll i det snabbväxande
flygplansprogrammet.
Den fasta dörrstrukturen Door Plug 3 är en särskild struktur som tillsammans med nya
nödutgångar gör det möjligt att optimera användningen av flygkabinen så att den kan
användas med allt från tre olika klasser till en 1-klasskonfiguration med hög
passageratäthet.
Saab ansvarar för konstruktion, utveckling, hållfasthetsanalys och tillverkning av Door
Plug 3 samt utveckling och anskaffning av tillverkningsverktyg. Arbetspaketet är
metalliskt och kräver mycket montering. Det mesta av utvecklingen genomförs av
Saab/Mahindra JV Saab India Tech Centre (SITC) i Hyderabad, och monteringen vid
Saab/Aequs JV Aerostructures Assemblies India i Belgaum.
-

Genom det här kontraktet kommer vi in på ännu ett Airbus-program, vilket
understryker vår expertis och konkurrenskraft som global aktör på den
kommersiella flygmarknaden samt vår roll som betydelsefull och långsiktig
samarbetspartner till Airbus. Dessutom sätter det vårt indiska nätverk på
Airbus karta, säger Lars Jensen, chef för Saabs affärsenhet Aerostructures.
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Saab utvecklar och tillverkar komplexa sammansatta delar till världsledande
flygplanstillverkare som Airbus och Boeing. Förutom Door Plug 3 till A321 ACF, förser
Saab Airbus med klaffstödsstrukturer och kåpor till A350-1000, den mellersta och yttre
vingframkanten till Airbus A380 samt skevroder och dörrar till andra flygplan från
Airbus och Boeing.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com
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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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