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Saab levererar träningssystem till Nederländerna
Saab har tecknat ett avtal för leveranser av militära träningssystem och
service till den nederländska försvarsmakten. Ordern innefattar utrustning
till ett värde av 727 MSEK med ett tioårigt serviceavtal med ett årligt värde
på 66.9 MSEK. Det totala ordervärdet över tioårsperioden är cirka 1.4
miljarder SEK. Kontraktet möjliggör även en option för fem ytterligare års
service.
Beställningen innehåller leveranser av ett uppgraderat mobilt träningscenter (MCTC)
som reflekterar Saabs senaste marknadserbjudande med utökad funktionalitet och
nya förmågor.
-

Med den här beställningen säkerställer den nederländska armén med
innovativa och flexibla träningslösningar som täcker deras behov. De
kommer ha tillgång till träningssystem som ger dem en träningsupplevelse
som är så nära verkligheten som möjligt samtidigt som de får möjlighet till
samövningar med andra NATO-länder, säger Åsa Thegström, chef för Saabs
affärsenhet Training & Simulation.
-

Den här långsiktiga lösningen säkerställer vår träningsförmåga och
möjligheten att träna nationellt och tillsammans med våra internationella
partners. Genom den här uppgraderingen utökas flexibiliteten och realism i
våra träningssystem och förbättra vår interoperabla förmåga, säger Ltgen.
M. Wijnen, överbefälhavare i den nederländska armén.
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År 2000 fick Saab den första beställningen på MCTC från den nederländska
försvarsmakten och har sedan dess kontinuerligt levererat uppgraderingar och service
inom programmet. Den här beställningen utökar livstiden för träningsanläggningen
upp till15 år. Den här beställningen inkluderar dessutom uppgraderingar för den
nederländska kundens anläggning för strid i bebyggelse som är i operativ drift sedan
2004.
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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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