
Projetado para derrotar qualquer adversário. 
Feito para forças aéreas com visão de futuro, o Gripen E incorpora 
tecnologias de ponta, os mais modernos sistemas, sensores 
e armas para garantir vantagem em combate, proporcionando 
Superioridade Aérea em ambientes hostis. 
O Gripen E redefine as regras do jogo.

Saiba mais em saab.com/pt-br/markets/brasil/gripen-para-o-brasil

Gripen E 
O caça revolucionário



O Gripen E possui 10 pontos para transportar cargas externas, 
colocando à disposição do operador os mais avançados 
armamentos existentes no mundo. Dispõe de facilidade de 
integração de novas armas e sensores. A Supremacia Aérea é 
alcançada com o uso de até 7 mísseis ar-ar de longo alcance  
Meteor e 2 mísseis ar-ar de curto alcance IRIS-T por aeronave.

Letalidade
A chave para a guerra moderna é a rápida adaptabilidade 
- mantendo a superioridade tecnológica sobre os 
adversários. Os sistemas aviônicos inovadores do Gripen 
E oferecem relevância operacional, imediata e contínua, 
além de efeito de combate aprimorado usando a mais 
moderna tecnologia.

Adaptabilidade rápida
As operações de voo são garantidas pela facilidade de 
manutenção e alta disponibilidade. O Gripen E pode operar 
em climas extremos e de bases dispersadas em rodovias ou 
pistas de pouso despreparadas. O caça é rearmado e 
reabastecido para uma missão ar-ar em menos de 20 
minutos, garantindo rápido reengajamento.

Força Máxima de Prontidão

Com a sua cobertura esférica de 360° da suíte de Guerra 
Eletrônica (EW) e a capacidade de Ataque Eletrônico (EA), o 
Gripen E pode operar em ambientes altamente hostis, 
oferecendo Supremacia Aérea, realizando missões 
ofensivas e defensivas, enquanto mantém elevada 
capacidade de sobrevivência.

Dominando a Batalha da Guerra Eletrônica
A Colaboração Homem-Máquina (HMC) é essencial 
na Superioridade Aérea do futuro, combinando a 
capacidade de Inteligência Artificial (AI) operacional 
incorporada com o design de cockpit do amanhã. Piloto 
e aeronave operam perfeitamente juntos, colaborando 
para alcançar o sucesso da missão.

Colaboração Homem-Máquina
Um conjunto de sensores oferece coleta de dados entre 
domínios e um nível de fusão de sensores em rede sem 
precedentes. As informações são rapidamente 
analisadas e compartilhadas em tempo real, permitindo 
que as decisões críticas sejam implementadas 
rapidamente, garantindo a superioridade tática.

Vantagem da informação decisiva


