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Datum Referens

20 november 2017 CU 17:089

Saab får kontrakt på fältkök från sydafrikanska
försvarsmakten

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått ett kontrakt på att leverera
fältkök till den sydafrikanska försvarsmakten.

Kontraktet innebär att Saab ska leverera containerbaserade mobila fältkök som består
av 24 system för 50 personer och 11 system för 200 personer till sydafrikanska
försvarsmakten (SANDF, South African National Defence Force)

– Saab arbetar för att leverera lösningar av världsklass till SANDF. Det här
kontraktet återspeglar våra ansträngningar att stärka våra partnerskap med små
och medelstora företag i enlighet med de nationella riktlinjerna i Sydafrika, säger
Trevor Raman, vd för Saab Grintek Defence.

Systemet för 200 personer består av en fullt utrustad utbyggbar köksenhet, en
kylenhet, ett system för dricksvatten, dieseldispenserenhet, enhet för uppsamling av
avloppsvatten samt en förrådssenhet.

Systemet för 50 personer består av en fullt utrustad utbyggbar köksenhet samt
tankblåsor för dricksvatten och avloppsvatten.

Grillar, konvektionsugnar och kärl bygger på modern dieseleldad teknik, i enlighet
med SANDF:s initiativ för att minska användningen av gasol. Enheterna kan
användas med det befintliga elnätet eller som ett fristående system med internt
installerat elverk.

Saab har lång erfarenhet av att leverera och drifta camper till försvarsmakter, från
kompletta campsystem till skyddsrum och mobila enheter för varierande tillämpningar
bland annat fältsjukhus.

Projektet ska genomföras av Saab i Centurion, Sydafrika under en period av cirka två
år.
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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. Genom innovativt,
samarbetsinriktat och praktiskt tänkande utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ny teknik för att möta
kundernas förändrade behov.


