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Saab uppdaterar Australiens markradarsystem
I slutet av december 2018 fick Saab en beställning från Australiens
Capability Acquisition Sustainment Group för att uppdatera australiska
arméns Wireless Audio Visual Emergency System (WAVES).
Utrustningen ingår i Australiens system av typen Counter Rocket,
Artillery and Mortar (C-RAM) och ger varningssignaler i form av ljud och
bild när sensorerna upptäcker och identifierar inkommande hot.
C-RAM-förmågan består av en rad sensorer och lednings- och varningssystem.
Förmågan gör det möjligt för användaren att skydda sina trupper mot fientlig eld
genom att varna för små, rörliga och svårupptäckta hot som missiler och granater. CRAM-lösningen är baserad på Saabs markradarsystem Giraffe AMB.
-

Detta är ytterligare ett kvitto på Saabs starka ställning som global C-RAMleverantör. Giraffe AMB är förstahandsvalet när det gäller markradar för ett
stort antal kunder runt om i världen, bland annat Sverige, Australien,
Storbritannien och Frankrike, säger Anders Carp, chef för Saabs affärsområde
Surveillance.

Saab Australien tillhandahåller supporttjänsterna för det australiska försvarets CRAM-system.
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Uppgraderingen innebär att australiska armén kan fortsätta använda sin
världsklassiga teknik för att skydda baser och personal, säger Andy Keough,
VD för Saab Australien. Det visar också på Saabs långsiktiga satsningar på
lokal supportverksamhet.

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

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab AB (publ)
Postadress

Telefon

Telefax

Styrelsens säte

Momsregistreringsnummer

SE-581 88 Linköping
Sweden

+46 (0)13 18 00 00

+46 (0)13 18 72 00

Linköping

SE556036079301

Organisationsnummer

Internet adress

556036-0793

www.saabgroup.com

PRESSMEDDELANDE
Sida

2 (2)

IN 5000356-422 Utg 1 06.11 Word

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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