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GlobalEye ingår i Saabs Gripenerbjudande till
Finland
Saab har offentliggjort att Gripenerbjudandet till Finland också omfattar
två stycken GlobalEye Airborne Early Warning & Control (AEW&C),
Saabs nya flygburna övervakningssystem.
GlobalEye är en strategisk tillgång som går att ha i drift dygnet runt för luft och
markövervakning, vilket skulle bidra till att ge Finland en bättre samlad lägesbild och
längre varningstid för att skydda sitt nationella territorium.
Flygburna övervakningssystem har en god förebyggande effekt samtidigt som de
bidrar till att stärka och maximera stridsflygplanens effektivitet.
-

Vi erbjuder en komplett luftförsvarslösning som svarar upp på det finska HXprogrammets behov. Kombinationen av GlobalEye, världens mest avancerade
AEW&C-lösning, och Gripen E/F skulle stärka den finska försvarsmaktens
operativa förmåga, säger Anders Carp, chef för Saabs affärsområde
Surveillance.
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Saab, med stöd av svenska staten, lämnade in ett förslag till Finland i januari i år.
Erbjudandet består av 64 Gripenflygplan, 52 enkelsitsiga Gripen E, 12 dubbelsitsiga
Gripen F och två GlobalEye AEW&C. Finland har meddelat att ett beslut om
upphandlingen är planerat till 2021.
Saabs erbjudande består av utrustning och service som krävs för att ha flygplanen i
drift och ett omfattande paket av vapen och sensorer. Förslaget innehåller också ett
större program för industrisamarbete som skulle bidra till att stärka Finlands
försörjningsförmåga. Detta innebär bland annat Saab skulle förse Finland med
inhemsk förmåga till underhåll, reparationer och renovering och även etablera ett
utvecklingscentrum i Finland.
GlobalEye är det nyaste och mest avancerade flygburna övervakningssystemet som
finns på marknaden och har satt en ny standard inom industrin genom att erbjuda
övervakning av luft, sjö och land i en och samma multifunktionslösning. GlobalEye ger
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användaren utökad radarräckvidd, bättre flygräckvidd och förmågan att utföra flera
olika uppdrag med samma lösning; exempelvis räddningsuppdrag, gränsövervakning
och gemensamma militära operationer. Saab har order på GlobalEye och systemet är
under produktion.
Gripen E videomaterial
GlobalEye videomaterial

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
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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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