PRESSMEDDELANDE
Page

1 (1)
Date

Reference

16 September 2015

CU 15:062

Saab tecknar nytt minröjningskontrakt
Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat ett kontrakt med BAE
Systems gällande design och utveckling av ett nytt minröjningssystem,
Multi-Shot Mine Neutralisation System (MuMNS).
I mars 2015 tecknade Thales, Frankrike, ett kontrakt gällande ett samarbetsprojekt
mellan Frankrike och Storbritannien inom Maritime Mine Countermeasures (MMCM).
Som en del av projektet har Saab under de senaste 18 månaderna samarbetat med
BAE Systems för att designa ett nytt minröjningssystem.
Saab och BAE Systems kontrakt innebär att Saab ska slutföra design och utveckling
av det nya minröjningssystemet Multi-Shot Mine Neutralisation System (MuMNS),
baserat på en ny Remotely Operated Vehicle (ROV).
”Kontraktet är resultatet av ett gott samarbete mellan Saab och ett antal företag,
inklusive Thales och BAE Systems. Vi är mycket glada att få vara en del i detta
utmanande samarbetsprojekt, ett projekt som kommer stärka Saabs redan
framskjutna ställning inom systemutveckling för MMCM”, säger Görgen
Johansson, chef för Saabs affärsområde Dynamics.
MuMNS stödjer och förbättrar röjningsfasen för hela MMCM-systemet och kommer att
fjärrmanövreras från ett obemannat ytfartyg (USV). MuMNS blir ytterligare en
komponent i helhetslösningen. Projektet förväntas medföra ökad effektivitet med
betydligt lägre risk för operatören samt generera högre operativ flexibilitet.
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För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

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.
Saab AB (publ)
Postal address

Telephone

Telefax

Registered office

VAT No

SE-581 88 Linköping
Sweden

+46 (0)13 18 00 00

+46 (0)8 463 0152

Linköping

SE556036079301

Registered No

Internet address

556036-0793

www.saabgroup.com

