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Amerikanska flygvapnet väljer skolflygplanet T-X från
Saab och Boeing
Det amerikanska flygvapnet har valt Boeing som leverantör av ett nytt
avancerat pilotträningssystem, motsvarande USD 9,2 miljarder, som ska
hjälpa till att utbilda kommande generationers stridspiloter. Boeing är
utvald huvudleverantör av detta system. Saab är en riskdelande partner
till Boeing kring utvecklingen av skolflygplanet T-X. I detta skede har Saab
inte mottagit någon order från Boeing.
-

Detta val innebär att våra två företag ges möjlighet att fullfölja det åtagande
vi gemensamt gjorde för nästan fem år sedan, säger Håkan Buskhe, VD och
koncernchef på Saab. Det är en stor bedrift för Saabs och Boeings
partnerskap och för vårt gemensamma team. Nu ser jag fram emot att
leverera det första skolflygplanet till det amerikanska flygvapnet.

-

Dagens besked är kulmen av flera års orubbligt fokus från Boeings och
Saabs team, säger Leanne Caret, VD för Boeing Defense, Space &
Security. Det är ett direkt resultat av våra gemensamma investeringar i att
utveckla ett system helt anpassat till det amerikanska flygvapnets unika
krav. Vi förväntar oss att T-X blir ett franchiseprogram som sträcker sig över
en stor del av detta århundrade.

Det initiala avtalet för Boeing, värt MUSD 813, omfattar teknik-, tillverknings- och
utvecklingsfasen (EMD) av de första fem flygplanen samt sju simulatorer.
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Saab och Boeing har designat, utvecklat och utprovat två helt nya, skräddarsydda
flygplan – vilket visar på systemets utformning och möjlighet till serieproduktion i såväl
tillverkning som träning.
Boeing står nu redo att lägga beställningar hos sina underleverantörer, inklusive
Saab. Mer än 90 procent kommer att tillverkas i USA, vilket bidrar till över 17 000
arbetstillfällen i 34 stater.
För mer information om T-X, se:
https://saab.com/tx
https://mediaportal.saabgroup.com/
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För mer information kontakta:
Ann Wolgers, Presschef
Mobil: +46 (0) 734 18 70 52
Saab Press Centre: +46 (0) 734 18 00 18
presscentre@saabgroup.com
Rachelle Lockhart
Boeing Defense, Space and Security
Telefon: +1 (314) 563-5690
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.
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Boeing is the world's largest aerospace company and leading manufacturer of commercial
airplanes and defense, space and security systems. In addition, Boeing supports airlines and
U.S. and allied government customers in more than 150 countries. The company's products
and tailored services include commercial and military aircraft, satellites, weapons, electronic
and defense systems, launch systems, advanced information and communication systems,
and performance-based logistics and training. Boeing employs approximately 145,000 people
across the United States and in more than 65 countries. Company revenues for 2016 were
$94.6 billion.
Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom Saabs ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27
september 2018 kl. 22.40 CET.
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