PRESSMEDDELANDE
Sida

1 (2)
Datum

Referens

11 januari 2019

CU 19:003 S

Danska armén beställer kamouflage från Saab
Saab har tagit emot ett antal beställningar från det danska
försvarsministeriets material- och inköpsstyrelse (DALO) på statiska
kamouflagesystem. Leveranser förväntas ske under 2019.
Den danska armén har använt Saab Barracudas signaturhanteringssystem i mer än
25 år. Den nya beställningen omfattar statiska kamouflagesystem, som är avancerade
multispektrala kamouflagenät och ger oslagbart signaturskydd för fordon och andra
föremål som står stilla.
– Med dessa produkter kommer den danska armén att ha de mest avancerade
multispektrala kamouflagesystemen på marknaden, vilket ger användaren ett
enastående skydd mot flertalet sensorhot, säger Görgen Johansson, chef för
Saabs affärsområde Dynamics.
Saab Barracudas kamouflagelösningar erbjuder multispektralt skydd. Allt från
ultraviolett, synligt, nära infrarött och kortvågigt infrarött ljus, till värmesensorer och
radar.
Saab Barracudas avancerade produkter för kamouflageteknik har exporterats till mer
än 60 länder världen över. Saab erbjuder ett unikt paket med skräddarsydda
kamouflagesystem och lösningar för skydd av trupp som försämrar fiendens förmåga
att upptäcka mål och anfalla dem. Dessa lösningar skyddar personal, fordon och
basområden mot fientliga sensorer och fientligt måluttag.
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Beställningarna bokfördes under 2018.

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.
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