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Saab får order från Nya Zeeland avseende taktiskt
träningssystem
Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har mottagit en första order, inom
ramen för ett fem-årigt avtal som nyligen undertecknades med den
nyzeeländska armén, avseende leverans av taktisk träning, det så kallade
Tactical Engagement Simulation System (TESS). Denna initiala order
kommer att ge armén ett beprövat och tekniskt avancerat träningssystem.
Den laserbaserade TESS-förmågan kommer att levereras av Saab Nya Zeeland och
bygger på mer än 35 års erfarenhet och expertis inom design, leverans och support
av taktisk träning.
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Saab har historiskt bevisat sin förmåga att leverera i tid och inom budget, till de
amerikanska, brittiska, kanadensiska och australiska arméerna liksom till NATOs
landstyrkor. Saabs träningssystem har utvecklats och kontinuerligt moderniserats med
erfarenheter från mer än 20 kundnationer.

-

Vi ser fram emot ett nära samarbete med den nyzeeländska armén för att
ytterligare förbättra dess träningsresultat. Vi är stolta att få leverera detta
betydelsefulla träningssystem som kommer att bli ledande i regionen när det
gäller användandet av avancerade laserbaserade taktiska träningssystem
som en del av träningen, säger Inger Lawes, chef för Training & Simulation
inom Saab Australasia.

-

Med detta avtal och denna initiala beställning får den nyzeeländska armén
ett marknadsledande taktiskt träningssystem som kommer att stärka arméns
träningsförmåga. Vi levererar ett system som möjliggör en rad
träningsscenarier med en mycket hög grad av realism. Denna beställning
stärker ytterligare vår marknadsposition inom taktisk träning, säger Åsa
Thegström, chef för affärsenhet Training & Simulation inom Saabs
affärsområde Dynamics.

Saab kommer att arbeta tillsammans med den nyzeeländska armén för att leverera en
färdig TESS-förmåga som avsevärt kommer att förbättra arméns förmåga att
genomföra och analysera övningarnas resultat. Systemet möter den nyzeeländska
arméns nuvarande krav samtidigt som det utgör en plattform med långsiktig
utvecklingskapacitet.
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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
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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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