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Saab uppgraderar Ungerns Gripenflygplan
Den ungerska regeringen och Försvarets Materielverk (FMV) har
fullbordat förhandlingarna om förmågeuppgraderingen MS20 Block 2 till
Ungerns Gripenflygplan. Saab kommer att leverera uppgraderingen.

Uppgraderingen kommer att förbättra Gripens strids- och kommunikationsförmågor
och göra det möjligt att integrera fler vapen på det ungerska flygvapnets Gripenplan.
Flygplanets sensorförmåga stärks genom uppgraderingen av radarn till version PS-
05/A Mk 4, som ger längre räckvidd vid följning av mål i luften och avsevärt ökad
prestanda. Detta ger en stärkt förmåga att upptäcka små mål i luften, förbättrad
dämpning av radarklotter och möjlighet att ytterligare utveckla luft- och
markmålsförmågan.

Dessutom kommer MS20 Block 2-uppgraderingen att stärka den ungerska
Gripenflottans kommunikationsförmåga genom en förbättrad funktion av Nato-
datalänken Länk 16 och en uppdatering av röstkommunikationen till den senaste
Nato-standarden för säker kommunikation. IFF (förmåga till identifiering av vän eller
fiende) av typen Nato Mode 5 ger även bättre förmåga att identifiera
koalitionsflygplan.

Uppgraderingen ger Ungern möjlighet att utrusta sina Gripenplan med fler vapen,
exempelvis den infraröda jaktroboten IRIS-T som är avsedd för närstrid, GBU-49 som
är en modern laserstyrd bomb och Meteor, en avancerad långräckviddig
radarjaktrobot med bättre förmåga än andra robotar av samma typ.

- Genom moderniseringen av de ungerska Gripenplanen får vårt flygvapen
en betydligt starkare operativ förmåga. Vår personal uppskattar det nära
och givande samarbetet vi haft med Sverige såväl inom det här
moderniseringsprojektet som under de femton år vi haft Gripen i operativ
drift, säger generalmajor Nandor Kilian, flygvapeninspektör vid ungerska
försvarsmakten.

- Under de femton år som gått sedan Gripen för första gången landade på
Kecskemet-basen har Ungerns flygvapen blivit ett av de ledande inom
Europa med en viktig roll i Nato- och EU-insatser. Uppgraderingen ger
Ungern ett ännu effektivare och kraftfullare stridsflyg med en förmåga som i
alla avseenden konkurrerar med alla andra av nästa generations stridsflyg,
säger Jonas Hjelm, chef för Saabs affärsområde Aeronautics.



PRESSMEDDELANDE

PRESSMEDDELAND
Sida

2 (2)

Saab AB (publ)
Postadress Telefon Webbplats Styrelsens säte Momsregistreringsnummer
SE-581 88  Linköping
Sweden

+46 (0)13 18 00 00 www.saab.com Linköping SE556036079301

Organisationsnummer
556036-0793

IN
 5

00
03

56
-4

22
  U

tg
 1

  0
6.

11
  W

or
d

Gripen C/D bidrar till att skydda det suveräna luftrummet och självständigheten för
över 150 miljoner människor i fem länder och på tre kontinenter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter,
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saab.com
Twitter: @Saab
Facebook: @Saab
LinkedIn: Saab
Instagram: Saab

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att
skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 18 000
talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och
mer rättvis värld.  Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom
flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt
huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers
försvarsförmåga


