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Saab får följdbeställningar på missilskyddsystem till
indiska flygvapnets helikopter Dhruv
Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått följdbeställningar från
indiska Hindustan Aeronautic Limited (HAL). Beställningarna gäller
serietillverkning av ett integrerat missilskyddssystem för installation på indiska
arméns och flygvapnets avancerade lättviktshelikopter Dhruv. Det totala
beställningsvärdet är ca 78 miljoner amerikanska dollar (ca 740 miljoner
kronor).
Saabs integrerade missilskyddssystem IDAS (Integrated Defensive Aids Suite)
förbättrar säkerheten för besättning, flygplan och helikoptrar i miljöer med komplexa
hotbilder. Systemet varnar i god tid för olika typer av hot, inklusive radar, laser och
inkommande robotar, och sätter automatiskt in lämpliga motmedel.
– IDAS är framgångsrikt på marknaden och vi är stolta att HAL och indiska
försvarsmakten genom de här beställningarna visar fortsatt förtroende för
systemet. Detta är ytterligare ett bevis på att IDAS är en effektiv och pålitlig
lösning, säger Micael Johansson, affärsområdeschef Electronic Defence
Systems.
– Genom de senaste beställningarna bygger vi vidare på vårt framgångsrika
partnerskap med HAL och befäster Saab som lokal partner till den indiska
industrin och som leverantör av högteknologiska produkter och system till
Indiens försvarsmakt, säger Lars-Olof Lindgren, chef för Saabs
marknadsområde India.
Produktion av IDAS kommer att ske på Saab i Centurion, Sydafrika (Saab Grintek
Defence) med leveranser 2015-2018.
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Utöver produktionsbeställningarna har Saab även fått beställningar för marksupport till
IDAS och testutrustning till det program som omfattar den indiska avancerade
lättviktshelikoptern.
Systemet har en lång och framgångsrik historia med beprövad kapacitet på många
flygplan och helikoptrar, till exempel Saab 2000, Agusta-Westland A109, Super Lynx
300, Boeing CH-47 Chinook, Denel Rooivalk och Oryx, Eurocopter Cougar, Puma och
Super Puma, NH Industries NH90, C-130 och L100 Hercules samt Sukhoi Su30MKM. Leveranser pågår också till HAL:s avancerade lättviktshelikopter Dhruv.
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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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Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
31 mars kl. 08.30.
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