
I våras levererades det sjätte flyg

planet av typen S I OOB Argus till 

flygvapnet från Saab i Linköping. 

Därmed är nu flygplansflottan som 

skall ingå i det flygbu rna radar

systemet FSR-890 komplett. Ra

darspaningsflygplanen tillhör F 16 

i Uppsala, men är baserade på Mal

men utanför Linköping. Två av pla

nen flygs utan radaranläggning och 

Gripen-komponenter 

tillverkas i Sydafrika 


Sydafrikanska företag blir alltmer 

involverade i Gripen-projektet. 

Det sydafrikanska flygföretaget 

Denel Aviation har nyligen av Saab

BAe Gripen utvalts att bli leveran

tör av Nato-anpassade vapen bal

kar till exportversionen av Gripen. 

Denel har fatt en beställning på att 

konstruera och utveckla balkarna 

för planets yttre last, d v s vapen, 

kapslar och bränsletankar. Ordern 

uppges vara värd cirka 60 miljo

ner kronor. 

Ericsson Saab Avionics AB i Kista 

har också tecknat ett kontrakt med 

en sydafrikansk part, företaget Avi

tronics i staden Centurion. Här rör 

det sig om utveckling och tillverk

ning aven ny kraftenhet till Gripens 

presentationsystem EP-I? 

Iett första avrop skall Avitronics 

leverera enheter till det svenska 

flygvapnets 64 Gripen-plan som in

går i delserie 3. På längre sikt gäl

ler avtalet leveranser på samtliga 

framtida marknader. 

används i som passagerarflygplan, 

med basering hos Transportfly

genheten på Bromma. Systemet 

FSR-890 beräknas tas i operativ 

drift under år 2000. • 

Flygtekniska föreningen har sedan 

år 1944 delat ut medaljer till min

ne av den svenske flygpionjären 

Enoch Thulin (1881 - 1919). Me

daljen delas ut i valörerna guld, 

silver och brons. 

Thulinmedaljen i guld för 1999 

har tilldelats Håkan Lans för hans 

banbrytande insatser inom satel

litnavigation och kommunikation, 

som kan komma att avsevärt för

bättra f1ygcrafikledningen i världen. 

Thulinmedaljen i silver har till

delats överingenjör UlfRehme, 
Saab, för hans insatser med ut

formningen av avioniksystem i 

Viggen och Gripen. 

• 

Den I juni avslutades formellt 

tillverkningen av trafikflygplan vid 

Saab i Linköping. Arbetet med att 

ta sig in på den civila marknaden 

påbörjades 1980, i samarbete 

med amerikanska Fairchild. Sam

arbetet resulterade i det två

motoriga passagerarflygplanet 

SF 340. Den första flygningen ge

nomfördes i Sverige 1983. Efter 

några år drog sig Fairchild ur sam

arbetet, men Saab beslöt att fort

sätta projektet på egen hand. 

Efter hand började orderböck

erna fyllas och de stora beställ

ningarna kom mestadels från 

USA. 

Saab 340 förekommer därut

över i ett stort antal länder i 

Europa, Asien och Australien. 

Totalt tillverkades 459 plan av 

Saab 340, varav tre prototyper. 

Den större och snabbare Saab 

2000 började flyga 1992. Trots 

goda prestanda uteblev dessvär

re försäljningsframgångarna med 

denna typ. Totalt tillverkades 63 

plan, varav tre prototyper. Den 

sista överlämningsceremonin 

hölls den 30 april i år. 

Orsaken till att tillverkningen 

nu avslutats är dålig lönsamhet. 

Trots stora exportframgångar 

med Saab 340 var det svårt att fa 

lönsamhet i verksamheten. 

Saabs passagerarflygplan kom

mer dock att vara operativa un

der många år framöver. Därför 

koncentreras nu verksamheten 

vid Saab Aircraft till att stödja flyg

bolagen med tekniskt kunnande, 

reservdelar och utbildning. 

• 




