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Saab får order på mobila fältsjukhus till Australien
Saab har tecknat kontrakt med Australiens försvarsdepartement för att
leverera medicinska moduler för insatsberedda fältsjukhus till den
australiska regeringens program Joint Project 2060. Ordervärdet är 337
MAUD (2 150 MSEK) och gäller åren 2020-2027, inklusive fem års
support.
Saab ska i samarbete med Aspen Medical, Philips Healthcare Australia & NZ,
Broadspectrum samt Marshall Land Systems leverera minst 550 mobila medicinska
fältsjukhusmoduler.
-

Saab är en strategisk och långsiktig partner till det australiska försvaret och i
samband med detta kontrakt kommer Saab att flytta sitt globala design- och
utvecklingscenter för mobila hälsosystem från Sverige till Australien, säger
Andy Keough, chef för Saab Australia.

Saab levererar medicinska moduler, till insatsberedda fältsjukhus, som inkluderar en
operationssal, mobil datortomografi-scanner, röntgen- och ultraljudsutrustning, samt
enheter för trauma, intensivvård och vanlig vård. Utrustningen ska vara redo för
nationell eller internationell utplacering inom 24 timmar.
I slutskedet kommer kontraktet även omfatta ett specialbyggt lager i sydvästra
Queensland för att möta lagrings-, utbildnings- och underhållskrav.
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För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
Johan Öberg, Media Relations Manager
+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

SE-581 88 Linköping
Sweden

+46 (0)13 18 00 00

+46 (0)13 18 72 00

Linköping

Momsregistreringsnummer

SE556036079301

Organisationsnummer

Internet adress

556036-0793

www.saabgroup.com

PRESSMEDDELANDE
PRESSMEDDELAND

Sida

2 (2)

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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Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 september 2020
kl. 03.40 CEST.
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