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Saab får order på service och underhåll för Gripen
C/D i Sydafrika

Saab har fått ett supportkontrakt för Gripen C/D i Sydafrika gällande
service och underhåll. Ordern är värd 333 MSEK (MZAR 532) över tre år.

Avtalet sträcker sig över tre år, 2022 till 2025, och innefattar service,
reparationer, och underhåll av flygplanen, samt mindre uppdateringar och
underhåll av stöd- och träningssystem inom det sydafrikanska flygvapnets
Gripen-system.

Sydafrika opererar sedan 2008 Gripen C/D och är Saabs första exportkund på
Gripen.

- Det är mycket glädjande och tillfredsställande att vi nu är i mål med ett nytt
supportavtal så att vi på bästa sätt kan stödja våra kunder i deras operationella
behov, säger Åsa Schöllin, chef för Saabs affärsenhet Gripen Sustainment.

Gripen C/D är idag ryggraden inom flera flygvapen runtom i världen och kommer att vara det i
många år till. Det är ett mycket modernt så kallat multirole-flygplan som kan skifta mellan flera
olika roller i luften. Gripen C/D bidrar till att skydda det suveräna luftrummet och
självständigheten för över 150 miljoner människor i fem länder på tre kontinenter. Gripen C/D har
framgångsrikt deltagit i air policing-uppdrag och NATO-ledda övningar, såväl som flera andra
övningar världen över.

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
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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.


