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Saab tecknar kontrakt med Airbus om
kompositdelar till A330neo
Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat ett kontrakt med Airbus om
att leverera sammanbyggda kompositdetaljer till vingen på Airbus nya plattform
A330neo. Kontraktet är Saabs första arbetspaket till A330neo och med detta
finns Saab med i samtliga kommersiella Airbusprogram.

Avtalet omfattar tillverkning av en sammanbyggd kompositstruktur som sitter på
vingens bakkant med direkt gränssnitt till den nya Winglet, som A330neo ska
utrustas med.
Saab ansvarar för konstruktion och tillverkning av produktionsverktyg, samt
tillverkning och montering av alla delar som behövs för arbetspaketet. A330neo
är en vidareutveckling av Airbus flygplansplattform A330 och kommer ut på
marknaden 2018.
– Att vi har blivit utsedda till leverantör av arbetspaketet är resultatet av vårt
erkända, engagerade och kundfokuserade arbete, och vi är stolta över att vara
en del av det nya A330neo-programmet. Det är dessutom ytterligare ett bevis på
att vi är konkurrenskraftiga på marknaden för kommersiell flygindustri, säger
Lars Jensen, chef för Saabs affärsenhet Aerostructures.
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Saabs affärsenhet Aerostructures arbetar med utveckling och produktion av komplexa
sammansatta delar till världsledande flygplanstillverkare som Airbus och Boeing.
Förutom arbetspaketet för vingens bakkant till A330neo, förser Saab Airbus med
klaffstödstrukturer och formplåtar till A350-1000, den mellersta och yttre
vingframkanten till Airbus A380, samt skevroder och dörrar till andra flygplan från
Airbus och Boeing.

För mer information kontakta:
Saabs presscenter,
0734-180 018,
presscentre@saabgroup.com
www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab
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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.
Genom innovativt, samarbetsinriktat och praktiskt tänkande utvecklar, anpassar och förbättrar
Saab ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.
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