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Saab får beställningar på träningssystem till
amerikanska arméns stridsfordon
Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tilldelats den fjärde och femte
optionen i ett flerårigt kontrakt för nästa generation av laserbaserade
träningssystem till den amerikanska arméns stridsfordon. Ordervärdet
uppgår till MUSD 32 och bokades av Saab som orderingång i december
2015.
Huvudavtalet med den amerikanska armén avseende Combat Vehicle Tactical Engagement
Simulation System (CVTESS) är ett så kallat ID/IQ-avtal (indefinite delivery/indefinite quantity)
som tecknades 2012. Det består av de här beställningarna samt optioner över fem år till ett
potentiellt värde av cirka MUSD 90.
CVTESS har försett den amerikanska arméns stridsfordon med nästa generations laserbaserade
träningssystem sedan 2012.
Systemet ger en mycket noggrann laserbaserad återgivning av stridsfordonens vapensystem,
och används på alla versioner av stridsvagnen M-1 Abrams och stridsfordonet Bradley Fighting
Vehicle (BFV).
– Saabs CVTESS är i den absoluta framkanten av teknologi för stridsträning
med fordon. Med mer än 3000 system i tjänst hos den amerikanska armén
är vi stolta att fortsatt få leverera en beprövad lösning som möter vårt
försvars träningsbehov, säger Cyndi Turner, chef för Training and Simulation
inom Saab Defense and Security USA.
CVTESS-systemet är enkelt att installera och underhålla, vilket minskar kostnaden och tiden för
stridsfordonsutbildning. Det ger mycket realistiska stridsscenarier och underlag för analys och
utvärdering som ger soldater den erfarenhet och kunskap som krävs för att vara säkra och
effektiva på fältet.
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Saab har levererat laserbaserade träningssystem till den amerikanska arméns stridsfordon sedan
1988.

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