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Första brasilianska Gripen har flugit i Brasilien
Idag, den 24 september genomförde det första brasilianska Gripen Eflygplanet, sin första flygning i Brasilien. Flygplanet flög från flygplatsen i
Navegantes till Embraers anläggning i Gavião Peixoto.
Den officiella presentationen av flygplanet är planerad att äga rum vid en ceremoni på den
brasilianska flygvapendagen i Brasilia den 23 oktober.
-

Att Gripen nu är på plats i Brasilien och att hon har genomfört sin första flygning är
viktiga milstolpar i det brasilianska Gripen-programmet. Vi är stolta över den här
resan som vi gjort tillsammans med många kompetenta och engagerade personer
från bägge länder. Programmet löper på enligt plan och vi fortsätter vårt långsiktiga
engagemang i Brasilien, säger Micael Johansson, VD och koncernchef för Saab.

Embraer Defense & Securitys VD och koncernchef Jackson Schneider, betonar omfattningen av
partnerskapet:
-

Embraer spelar en ledande roll i genomförandet av Gripen-programmet i
Brasilien och kommer att ansvara för systemutveckling, integration, flygtestning,
slutmontering och leverans av flygplanet till det brasilianska flygvapnet. Vad
gäller tekniköverföring utgör Gripenprogrammet en fantastisk möjlighet att öka
vår kunskap inom utveckling och tillverkning av avancerade stridsflygplan.
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Brasiliens försvarsminister Fernando Azevedo e Silva framhåller vikten av att dela erfarenheter från
samarbetet mellan Brasilien och Sverige:
-

Gripen ökar det brasilianska flygvapnets operativa förmåga och främjar ett
partnerskap som gynnar forskning och industriell utveckling i båda länderna, säger
försvarsministern.

-

Att se flygplanet flyga i Brasilien är en enorm tillfredsställelse för det brasilianska
flygvapnet. F-39 Gripen, det brasilianska flygvapnets nya stridsflygplan, kommer
att utgöra ryggraden i vårt stridsflyg. Det bekräftar det brasilianska flygvapnets
åtagande att upprätthålla landets suveränitet och att försvara de tjugotvå
miljoner kvadratkilometer vi ansvarar för, sade den brasilianska flygvapenchefen
generallöjtnant Antonio Carlos Moretti Bermudez,

Flygutprovningsprogrammet kommer att utökas och omfattas även av Gripen Flight Test
Center på Embraer i Gavião Peixoto. Det kommer att vara helt integrerat med det
utprovningsprogram som redan pågår för fullt på Saab i Linköping sedan 2017. Aktiviteterna i
Brasilien kommer att omfatta testning av styrsystem, luftsystem samt tester av flygplanet
under tropiska klimatförhållanden. Förutom de tester som är gemensamma för Gripen ESaab AB (publ)
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programmet, kommer unika egenskaper för det brasilianska flygplanet, som till exempel
vapenintegration samt kommunikationssystemet Link BR2 – som tillhandahåller krypterad
data- och röstkommunikation mellan flygplanen – att testas i Brasilien.
Serietillverkade flygplan kommer att levereras till det brasilianska flygvapnet på Wing 2 i
Anápolis, i slutet av 2021.
Det brasilianska Gripen-programmet
Partnerskapet med Brasilien startade 2014 med ett kontrakt gällande utveckling och
produktion av 36 Gripen E/F för det brasilianska flygvapnet, inklusive relaterade system,
support och utrustning. Ett omfattande program för tekniköverföring, som levereras under en
tioårsperiod, driver på utvecklingen av den lokala flygteknikindustrin genom de partnerföretag
som deltar i det brasilianska Gripen-programmet.
Brasilianska tekniker och ingenjörer medverkar vid utvecklingen och produktionen av den
brasilianska Gripen E/F. Samarbetet ingår i tekniköverföringen som syftar till att ge den
praktiska kunskap som behövs för att kunna utföra samma uppgifter i Brasilien. Under 2021
kommer montering av 15 kompletta flygplan att inledas lokalt i Brasilien. Utvecklingen av den
tvåsitsiga Gripen F fortskrider med en rad aktiviteter vid Gripen Design and Development
Network (GDDN) i Gavião Peixoto.
Filmer och bilder från första flygningen finns att hämta här: https://saabgroup.com/media/event-presskits/ Sidan uppdateras löpande med nya bilder och filmer.

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