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Saab genomför kunddemonstration för 
mobilt luftvärnssystem 

Saab har genomfört den första kunddemonstrationen med 
luftvärnslösningen MSHORAD (Mobile Short-Range Air 
Defence). Flera skjutningar genomfördes där systemet 
identifierade, invisade och bekämpade olika mål. 

Skjutningarna genomfördes den 30 augusti i Karlskoga. Potentiella kunder från 15 
länder deltog i demonstrationen. Totalt genomfördes fem skjutningar från den mobila 
eldenheten (RBS 70 NG Mobile Firing Unit) på det tjeckiska fordonet MARS-S330 
mot flera mål, inklusive en drönare och en monterad helikopterkropp. Under en av 
skjutningarna flyttades eldenheten från fordonet till ett fristående stativ. En 
mörkerskjutning genomfördes också mot ett bogserat luftmål.   
 

“De framgångsrika skjutningarna visar att vi har ett fullt fungerande 
mobilt luftvärnssystem. Detta understryker fördelen med att en och 
samma leverantör kan erbjuda en komplett lösning med allt från 
radar till eldenhet och ledningssystem för luftvärn. Kombinationen 
av vår radar Giraffe 1X och den mobila eldenheten RBS 70 NG är 
perfekt för en lösning med utmärkt räckvidd, höjdtäckning och 
detektion”, säger Stefan Öberg, chef för Saabs affärsenhet Missile 
Systems. 

 
MSHORAD är Saabs svar på det samtida slagfältet med avancerade 
flygburna hot som drönare, obemannade flygande farkoster och andra 
avancerade vapensystem. MSHORAD är en fordonsintegrerad lösning 
som snabbt och effektivt kan identifiera och neutralisera dessa hot. Det 
mobila luftvärnssystemet består av Saabs radar Giraffe 1X och 
eldenheten RBS 70 NG som är sammankopplade med företagets 
ledningssystem GBAD C2.  
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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. 

 

http://www.saab.com/

