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Saab tecknar avtal om kvalificerade ubåtsjaktmål
Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat ett avtal gällande
leverans av AUV62-AT, ett avancerat träningssystem för ubåtsjakt.
Leveranserna ska genomföras under 2017 och 2018.
Det autonoma undervattenssystemet AUV62-AT är ett avancerat, modernt och mycket
kapabelt system för kostnadseffektiv träning av marina ubåtsjaktstyrkor. AUV62-AT är
ett övningsmål som akustiskt och beteendemässigt uppfattas som en ubåt av de
torped- och sonarsystem som är tillgängliga på marknaden. Systemet ersätter fullt ut
användningen av ubåtar i funktionen som manövrerande övningsmål. Med AUV62-AT
erbjuder Saab en högklassig träningsförmåga för kunder med kvalificerade krav och
som vill investera för framtiden.
– Detta är ett bevis på att AUV62-AT är ett världsledande system för träning i
ubåtsjakt. AUV62-AT gör det möjligt att öva på ett mer flexibelt och
kostnadseffektivt sätt, då marinen inte behöver använda egna viktiga resurser i
form av bland annat ubåtar som ubåtsjaktmål. Detta säkerställer att hela
ubåtsjaktstyrkan kan få högklassig utbildning från början till slut, säger CarlMarcus Remén, försäljningschef för affärsenheten Underwater Systems inom
Saabs affärsområde Dynamics.
Saab visade nyligen upp och använde AUV62-AT under den brittiska kungliga flottans
militärövning Unmanned Warrior, som genomfördes i Skottland och Wales tidigare i
år.
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Branschens karaktär och omständigheter som rör produkten och kunden gör att
ytterligare information om kunden inte kommer att offentliggöras.
För mer information 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.
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Genom innovativt, samarbetsinriktat och praktiskt tänkande utvecklar, anpassar och förbättrar
Saab ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.
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