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Boeing och Saab har genomfört den första
T-X-flygningen
Boeing och Saab har idag genomfört den första flygningen med Boeing T-X,
som är utvecklad i enlighet med det amerikanska flygvapnets krav för avancerad
utbildning och träning av piloter.
Under den 55 minuter långa flygningen i St Louis, USA, validerade Boeing T-X
chefstestpilot Steven Schmidt och Boeings chefspilot för flygvapenprogram Dan
Dreager, som satt i baksits på flygplanets instruktörsplats, nyckelfunktioner i det
enmotoriga skolflygplanet och kunde påvisa en god förmåga och hög säkerhet i
flygplanet.
– Jag har varit en del av vårt T-X-team från början och det var förstås
spännande att få vara den första att flyga det, säger Steven Schmidt.
– Flygplanet uppfyllde alla förväntningar. Det är välkonstruerat och har
överlägsna flygegenskaper. Flygplanets cockpit är intuitiv, rymlig och
anpassningsbar, vilket gör att allt finns inom bekvämt räckhåll för piloten, säger
Steven Schmidt.
– Det var ett lyckat testuppdrag. Jag hade utmärkt sikt åt alla håll från
instruktörsplatsen, vilket är viktigt under utbildning, säger Dan Draeger.
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Båda piloterna har tränat i Boeing T-X:s system för markbaserad utbildning och
simulering.
Skolflygplanet är enmotorigt samt har dubbla stjärtfenor, en upphöjd bakre
instruktörsplats för bättre sikt och en avancerad cockpit med integrerade
träningsmöjligheter. Boeing T-X är mer kostnadseffektivt och flexibelt än äldre,
existerande flygplan.
Boeing och Saab presenterade de första två T-X-flygplanen i september 2016. Det
andra flygplanet genomgår nu marktester och beräknas flyga i början av 2017.
T-X kommer att ersätta det amerikanska flygvapnets nuvarande skolflygplan, T-38.
Det nya skolflygplanet beräknas tas i operativ drift 2024.
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För mer information kontakta:
Saabs presscenter,
Mobil: +46 734 18 00 18
presscentre@saabgroup.com
Boeing Defense, Space & Security
Rachelle Lockhart
Telefon: +1 314-232-4170
Mobil: +1 314-420-8374
rachelle.lockhart@boeing.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.
Genom innovativt, samarbetsinriktat och praktiskt tänkande utvecklar, anpassar och förbättrar
Saab ny teknik för att möta kundernas förändrade behov. Saab omsätter 4 miljarder USD och
har cirka 15 500 anställda i drygt 35 länder.
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Få de senaste uppdateringarna om Boeing T-X genom att följa www.boeing.com/T-X eller
#NewBoeingTX på Twitter. Mer information om Boeing Defense, Space & Security finns på
www.boeing.com. Twitter: @BoeingDefense.
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