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US Army, Saab och Raytheon genomför lyckad
provskjutning med ny styrd granat
US Army har tillsammans med Saab och det amerikanska försvarsbolaget
Raytheon Missiles & Defense genomfört en framgångsrik provskjutning av
den nya styrda granaten Guided Multipurpose Munition (GMM).
Demonstrationen som finansierades av den amerikanska regeringen
under så kallad Rapid Innovation Funding (RIF) var ett samarbetsprojekt
mellan Saab och Raytheon Missiles & Defense. Detta treåriga kontrakt
resulterade i demonstrationen som ägde rum i november 2020. RIF syftar
till att stötta utveckling av lovande teknologier som möjliggör en förmåga
för att täcka ett operationellt eller nationellt behov.
Den 5 november på Yuma Proving Ground, Arizona sköts GMM för första gången
med aktiva verkansdelar. Den nya granaten sköts från både granatgeväret CarlGustaf och en anpassad version av engångsvapnet AT4.
Genom en serie skott träffades olika mål på räckvidder mellan 1550 och 2500 meter.
Målen var tegelvägg, dubbelarmerad betongvägg och bepansrat fordon. Granaterna
styrdes av en semiaktiv laser.
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GMM representerar nästa steg i evolutionen av ammunition till axelavfyrade
vapensystem och ett nästa steg i samarbetet mellan Saab och Raytheon Missiles &
Defense. GMM har potential att utrustas på ytterligare plattformar i framtiden, som
vapenstationer och drönare.
-

GMM markerar ett nästa steg i evolutionen av axelavfyrade system. Det är
den mest avancerade granaten hittills och erbjuder enastående prestanda
med hög precision mot många möjliga mål, säger Görgen Johansson, chef
för Saabs affärsområde Dynamics.

-

Raytheon och Saab har tillsammans arbetat med GMM och känner stolthet i
det faktum att vi kan förse amerikanska armén med en standardlösning när
det kommer till styrda granater som kan avfyras från välkända axelavfyrande
vapen samt vapenstationer och obemannade fordon, säger Tom Laliberty,
vicepresident för Land Warfare & Air Defense inom Raytheon Missiles &
Defense.
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Arbetet med GMM inleddes under 2017 vilket resulterade i en demonstration av en
styrd granat till Carl-Gustaf som demonstrerades under september 2019.
Saabs system Carl-Gustaf och AT4 används av US Armed Forces och markstyrkor i
fler än 40 länder.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com
www.saab.com
Twitter: @Saab
Facebook: @saabtechnologies
LinkedIn: Saab
Instagram: 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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