PRESSMEDDELANDE
Sida

1 (2)
Datum

Referens

9 november 2017

CU 17:086 S

Saab och Raytheon samarbetar kring utveckling av
vapensystem
Försvars- och säkerhetsföretaget Saab och det amerikanska företaget Raytheon
Company har ingått ett samarbete kring utveckling av nya vapensystem för
markstrid som ska uppfylla närstående amerikanska och internationella krav.
Företagen kommer att undersöka möjligheten att tillföra nya förmågor till Saabs
omladdningsbara vapensystem Carl-Gustaf samt det axelskjutna
engångsvapensystem AT4.
Vapensystemet Carl-Gustaf, som utsetts till Program of Record (standardutrustning) i
den amerikanska armén, är ett världsledande vapensystem inom kategorin för
understödsvapen. Systemet har kontinuerligt moderniserats och förbättrats för att
uppfylla användarnas föränderliga behov. Den senaste versionen, Carl-Gustaf
M4/M3E1, minskar vikten från 10 kg till mindre än 7 kilo. Vapensystemet Carl-Gustaf
tillför en stridsavgörande förmåga till soldater som opererar i krävande miljöer.
”Att arbeta med ett globalt och teknologiskt ledande företag som Saab kommer
att öka vår globala räckvidd och bredda de förmågor vi kan erbjuda den
amerikanska armén och dess koalitionsarméer. Att utgå från befintliga
vapenplattformar, utskjutningssystem och sensorer ur de båda företagens
produktportfölj för markburen strid medför att vi snabbt kan utveckla och erbjuda
avancerade lösningar som uppfyller framtida förmågebehov”, säger Kim Ernzen,
vice vd för Raytheon Land Warfare Systems.
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”Att samarbeta med Raytheon och kombinera deras ledande teknik- och
produktkunskap med vår egna, kommer att förbättra de redan världsledande
vapensystemen Carl-Gustaf och AT4 genom att tillföra ytterligare förmågor som
ökar de operativa fördelarna för användaren”, säger Görgen Johansson, chef för
Saabs affärsområde Dynamics.

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
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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.
Genom innovativt, samarbetsinriktat och praktiskt tänkande utvecklar, anpassar och förbättrar
Saab ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.

Om Raytheon
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Raytheon Company, som 2016 hade en försäljning på 24 miljarder USD och 63 000 anställda, är
ett ledande företag inom teknik och innovation som är specialinriktat på lösningar för försvar,
civila myndigheter och cybersäkerhet. Med en historia av innovationer som spänner över 95 år
tillhandahåller Raytheon toppmodern elektronik, integration av uppdragssystem, produkter och
tjänster för C5I™, sensorer, verkanssystem samt uppdragsstöd för kunder i fler än 80
länder. Raytheon har sitt huvudkontor i Waltham, Massachusetts.
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