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Saab och Raytheon genomför framgångsrik
testskjutning av styrd ammunition till Carl-Gustaf
Saab och det amerikanska försvarsföretaget Raytheon har framgångsrikt
avslutat en serie testskjutningar med styrd ammunition till det
axelavfyrade Carl-Gustaf®-systemet utrustat med ett semiaktivt
laserstyrningssystem. Testerna utfördes på Mile High Range i Sierra
Blanca i Texas, USA och på Saab Bofors Test Center i Karlskoga.
Provskjutningarna i Sverige som genomfördes under 25-26 september 2019 skedde i
närvaro av inbjudna internationella besökare. Totalt gjordes tre avfyrningar; två mot
stationära mål och en mot rörligt mål. En semiaktiv laser användes för att styra
ammunitionen till målet. Även andra alternativa målsökare (exempelvis IR) för
slutprodukten demonstrerades. Vid testskjutningarna i Sverige testades även en skarp
stridsdel för att verifiera effekten av granaten.
Saabs vapensystem Carl-Gustaf används av USA:s väpnade styrkor samt
markstyrkor i fler än 40 andra länder. Den styrda ammunitionen kommer möjliggöra
precisionsbekämpning av stationära eller rörliga mål på ett avstånd av upp till och
bortom 2 000 meter. Den utökade räckvidden, i kombination med att systemet kan
avfyras i slutna utrymmen kommer att ge trupper större taktisk flexibilitet vid val av
eldposition.
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– Den styrda ammunitionen till Carl-Gustaf är ett steg i utvecklingen av
systemet. Det är den mest avancerade ammunitionen till Carl-Gustaf hittills och
kommer att erbjuda högre precision, minimera sidoskador, ge fantastiska
prestanda med flermålskapacitet, säger Görgen Johansson, chef för Saabs
affärsområde Dynamics.
– Raytheon och Saab har påbörjat utvecklingen av en precisionsstyrd
ammunition som från längre avstånd kan penetrera många typer av mål,
såsom lätt pansar, bunkrar och betongstrukturer. Den här lätta ammunitionen
kommer att bekämpa potentiella motståndare samtidigt som sidoskador
minskas. Det gör systemet till ett idealiskt vapen vid begränsade
stridsförhållanden, säger Sam Deneke, chef för Raytheon Land Warfare
Systems.
Saab offentliggjorde 2017 sitt samarbete med Raytheon för att utveckla nya vapen för
infanteristyrkor. Den styrda ammunitionen kommer att konstrueras för att öka
kapaciteten för det stridsbeprövade, axelavfyrade och mångsidiga vapensystemet
Carl-Gustaf.
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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
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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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