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Pressinbjudan: Nästa generations
flygstrukturer har utvecklats i Sverige
Försvars- och säkerhetsföretaget Saab inbjuder, tillsammans
med ett stort antal samarbetspartners, till en pressvisning av
nästa generations flygstrukturer. Välkommen till Linköping den
16 mars för att se och höra om resultatet av fyra års forskning
och utveckling.
Grön Flygteknisk Demonstration, GF Demo, är ett
teknikdemonstrationsprojekt som beställdes av VINNOVA i juni 2012.
Projektet syftar till att utveckla och demonstrera teknologier för
konstruktion och tillverkning av nästa generations lättviktsstruktur och system för flygplansdörrar.
Projektet GF Demo har investerat närmare 100 MSEK i att utveckla nästa
generations flygstrukturer och system som är lättare och starkare, vilket
leder till mindre bränsleförbrukning och därmed en mindre miljöpåverkan.
Uppdraget hålls samman av Saab. De övriga företagen är Novator,
Flexprop, Biteam, Elitkomposit, HDD Servo Motors, CREO Dynamics,
Mobitron, Exova, ÅF och X-Laser systems med stöd av
forskningsutövarna Linköpings Universitet, KTH,JU, Swerea SiComp,
Swerea KIMAB och SP.
Det är viktigt att göra flygplanen lättare och därmed minska
miljöpåverkan. Vi kan bland annat påvisa en total viktminskning
på närmare 20 procent i projektet med nya tekniker för
tillverkning av flygplansstrukturer och system, säger Maria
Weiland, projektansvarig på Saab.
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Program
Tid: Onsdagen den 16 mars, kl 10-12.
Inledningstal
- Elisabeth Nilsson, Landshövding i Östergötland
- Betydelsen för Saab av forskning finansierad av VINNOVA – Lennart
Sindahl, Vice VD Saab
Sammanfattande presentation av GF Demo projektet och resultat
- Maria Weiland kontraktsansvarig Saab Aerostructures och Fredrik
Levander Saab Avionics Systems samt VINNOVA-representant
Demonstrationer av utvecklade teknologier, samt möjlighet till enskilda
intervjuer
Plats: Restaurang Terrassen, Ensbovägen 3, Linköping.
Anmälan görs till anders.jonzon@saabgroup.com senast den 5 mars.

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.

