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Saab och Embraer inviger Gripen Design and
Development Network i Brasilien
Försvars- och säkerhetsföretaget Saab och Embraer Defense &
Security invigde idag Gripen Design and Development Network
(GDDN) i Gavião Peixoto, i delstaten São Paulo. GDDN kommer att
bli Saabs och Embraers teknikutvecklingscentrum för Gripen NG i
Brasilien, tillsammans med de brasilianska industrierna och
institutionerna AEL, Sistemas, Atech, Akaer, samt det brasilianska
flygvapnet genom dess utvecklingsavdelningen DCTA.
GDDN omfattar den utvecklingsmiljö och de simulatorer som krävs för
utvecklingsarbetet till stridsflygplanssystemet. Dessutom är GDDN anslutet till
Saab i Sverige och industripartners i Brasilien, vilket säkerställer både
tekniköverföring och effektiv utveckling.
– Vi har ett långsiktigt åtagande i Brasilien. Lanseringen av GDDN är en viktig
milstolpe i det brasilianska Gripen-programmet eftersom det kommer att lägga
grunden till tekniköverföringen och utvecklingen av stridsflygplanet i landet,
säger Saabs VD och koncernchef Håkan Buskhe.
– Embraer och Saab har en lång och beprövad erfarenhet av utveckling och
tillämpning av innovativa teknologier inom flygindustrin. Det här samarbetet är
avgörande för att säkerställa det bästa möjliga stödet för det brasilianska
flygvapnet under de kommande åren, säger Jackson Schneider, VD för
Embraer Defense & Security.
GDDN-anläggningen är placerad på Embraers område i Gavião Peixoto, där
även Gripen Flight Test Center och Gripen Final Assembly kommer att baseras.
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Fakta om tekniköverföringsprogrammet
Mellan 2019 och 2024 kommer 36 stridsflygplan av typ Gripen NG att levereras
till det brasilianska flygvapnet. För att uppfylla leveranserna har Saab ett
långtgående samarbete med brasiliansk industri, till exempel Embraer, AEL
Sistemas, Akaer, Atech, Mectron, Inbra och Atmos.
Tekniköverföringsprogrammet för Brasilien omfattar fyra områden, som alla syftar till att
förse den brasilianska industrin med den teknik och kunskap som krävs för att underhålla
och utveckla Gripen i Brasilien.
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Teoretisk utbildning
Forsknings- och teknikprogram
Praktisk utbildning i Sverige
Utvecklings- och produktionsarbete

Mellan oktober 2015 och 2024 kommer fler än 350 ingenjörer, operatörer, tekniker och
piloter från Saabs företagspartner och det brasilianska flygvapnet att komma till Sverige för
att delta i kurser och praktisk utbildning. Den brasilianska industrin kommer att tillgodogöra
sig färdigheter och kunskaper för långtgående utvecklings- och produktionsarbeten,
inklusive slutmontering, i Brasilien. Hittills har 100 brasilianska utbytesingenjörer varit i
Sverige och de började återvända hem tidigare i november.
Tekniköverföringsprogrammet är uppdelat i 60 nyckelprojekt som varar upp till 24 månader.
Embraer kommer att utföra en betydande del av produktion och leverans av
både den ensitsiga och tvåsitsiga versionen av Gripen NG. Embraer kommer
också att ansvara för omfattande arbetspaket inom systemutveckling,
integration, flygtester, slutmontering och leverans av stridsflygplanet. Dessutom
kommer Embraer och Saab att tillsammans ansvara för hela utvecklingen av
den tvåsitsiga versionen av Gripen NG.

För mer information kontakta:
Saabs presscenter,
0734-180 018,
presscentre@saabgroup.com
www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube

Embraer Defense & Security
Valtécio Alencar
Corporate Communications
O: + 55 11 3040-6891
M: +55 11 98106-7295
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valtecio.alencar@embraer.com.br

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.
Genom innovativt, samarbetsinriktat och praktiskt tänkande utvecklar, anpassar och förbättrar Saab
ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.
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Embraer är ett globalt företag med huvudkontor i Brasilien och med verksamhet inom passageraroch privatflyg, försvar och säkerhet. Företaget designar, utvecklar, tillverkar och marknadsför
flygplan och system, samt erbjuder kundsupport och tjänster.
Embraer grundades 1969 och har sedan dess levererat fler än 8 000 flygplan. Ungefär var 10:e
sekund startar ett flygplan från Embraer någonstans i världen och de transporterar över 145
miljoner passagerare varje år.
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Embraer är den ledande tillverkaren av jetdrivna flygplan för upp till 130 passagerare. Företaget har
bland annat industrienheter, kontor samt distributionscentraler för service och reservdelar i Nordoch Sydamerika, Afrika, Asien och Europa
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