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Saab får en första order på Deployable Aircraft
Maintenance Facility
Saab har slutit avtal med det ungerska flygvapnet om att leverera mobil
underhållsförmåga i form av produkten Deployable Aircraft Maintenance
Facility.
Deployable Aircraft Maintenance Facility (DAM) är en mobil lösning som gör det
möjligt att genomföra utökat underhåll av flygplan och helikoptrar, samtidigt som de
hålls väl skyddade. DAM erbjuder samma kapacitet som stationär infrastruktur för
underhåll, men till en bråkdel av kostnaden.
-

Det här är ett viktigt genombrott för Saab då det är första ordern på DAM,
Det är ett relativt nytt erbjudande i vår produktportfölj, men baserat på andra
väl beprövade lösningar. Ordern i sig är ett bevis för vår förmåga att leverera
supportlösningar som skapar hög tillgänglighet till en låg kostnad, säger
Ellen Molin, Senior Vice President och chef för Saabs affärsområde Support
and Services.

Ungerska flygvapnet har i dag tillgång till 14 stridsflygplan av typen Gripen, som de
opererar enligt ett leasingavtal med den svenska regeringen. DAM erbjuder ökad
flexibilitet då behovet av stationär infrastruktur för att underhålla och skydda
Gripenflottan minskar. Därtill ökas operatörens förmåga att verka självförsörjande utan
beroende av stöd från bakre nivå. Lösningen sätts upp på mycket kort tid, under 48
timmar, och är idealisk för behov under kortare likväl som längre perioder, oavsett
geografisk plats.
Ungerska flygvapnets DAM ska levereras 2019.
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Se en infografik över hur DAM fungerar, på www.saab.com/damassembly

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com
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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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