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Saab startar produktion av skolflygplan i Linköping
Saab påbörjade produktionen av sina delar av skolflygplanet T-7A i
Linköping tidigare i januari månad. T-7A har utvecklas och tillverkas
tillsammans med Boeing för det amerikanska flygvapnet.

Saab ansvarar för utveckling och produktion av den bakre delen av skolflygplanet. Sju
enheter tillverkas i Linköping för senare leverans till Boeing. Flygplanet kommer att
slutmonteras vid Boeings anläggning i St Louis, USA.

– Det är bara drygt ett år sedan Saab undertecknade kontraktet, och
nu startar vi produktionen. Detta är möjligt tack vare ett bra samarbete
mellan Saab och Boeing. Vi på Saab är stolta över att utveckla och
tillverka T-7A för det amerikanska flygvapnet, säger Jonas Hjelm, chef
för Saabs affärsområde Aeronautics.

Arbetet i denna inledande teknik- och tillverkningsfas (EMD) utförs i anläggningen i
Linköping. Därefter kommer produktion av Saabs delar av T-7A flyttas till en ny anläggning
i West Lafayette i Indiana, USA.

Saabs anläggning i West Lafayette en viktig del av Saabs tillväxtstrategi i USA och skapar
en stark bas för organisk utveckling, tillverkning och försäljning av produkter.

Boeing är utsedd till huvudentreprenör för det avancerade pilotutbildningssystem som
beställts av det amerikanska flygvapnet. Saab och Boeing utvecklade T-7A tillsammans,
med Saab som riskdelande partner med Boeing under utvecklingen. Saab fick ordern från
Boeing den 18 september 2018, och ordervärdet ligger på cirka 117,6 MUSD.

För mer information kontakta:
Saabs presscenter,
0734-180 018, presscentre@saabgroup.com

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

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
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innovativt, samarbetsinriktat och praktiskt tänkande utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ny
teknik för att möta kundernas förändrade behov.


