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Boeing modtager første Harpoon-affyringsrampe fra Danish Aerotech 
 

 Levering skete til tiden og prisen 
 Harpoon-projektet bygger på længerevarende partnerskaber mellem 

virksomheder  
 
 
7. juni, 2012 – Boeing har modtaget den første affyringsrampe – en såkaldt Aluminum 

Launch Support Structure (ALSS), der produceres af Danish Aerotech A/S til Harpoon-

våbensystemet på flådefartøjer. Karup-virksomheden fik kontrakten til en værdi af omkring 

USD 1,5 mio. for to år siden.  

“Danish Aerotech er stolt over at levere sin første Harpoon-affyringsrampe til tiden 

og prisen,” siger Jan Jørgensen, som er adm. direktør for Danish Aerotech. “Vi har 

arbejdet tæt sammen med Boeing for at optimere vores produktionslinjer og øge 

fremstillingsmulighederne. Det har været en indsigtsfuld og strategisk værdifuld proces, 

hvor vi sammen forfølger fremtidige forretningsmuligheder på området”.  

”Danish Aerotech har været og er stadig en vigtig partner for Boeing”, siger Tom 

Bell, Vice President for Strategy & Business Capture for Boeing Defense, Space & 

Security. ”Med ALSS har virksomheden igen bevist sine egenskaber, der bygger på en 

lang historie af samarbejde med Boeing og andre underleverandører, bl.a. Danish 

Aerotechs bidrag til NATO's Airborne Warning and Control System (AWACS flyene)”.  

ALSS er en svejset aluminiumsstruktur, der er omkring 3 meter lang, 3,5 meter høj, 

2 meter bred, fuldt samlet og vejer 900 kg. Efter svejsningen bearbejdes rampen til 

højeste modstandsdygtighed, undersøges grundigt for revner ved brug af 

lysgennemtrængende inspektionsmetoder, males og samles ved hjælp af optiske 

præcisionsredskaber.  

Harpoon-våbensystemet er et langtrækkende præcisionsstyret missil, som kan 

anvendes mod jord- og sømål. Harpoon Block II produceres på Boeings fabrik i St. 

Charles i Missouri i USA. Boeing har leveret mere end 7.300 Harpoon-missiler til USA og 

30 af dets allierede partnere, herunder det danske søværn. 
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Boeing og Danish Aerotech underskrev i 2009 en samarbejdsaftale om at 

samarbejde om mulighederne for blandt andet at levere langsigtet logistikstøtte til F/A-

18E/F Super Hornet, hvis det danske flyvevåben skulle vælge Super Hornet som sit nye 

kampfly. Ligeledes omhandler aftalen samarbejde om performance-baserede 

logistikprogrammer for langsigtet støtte til andre flytyper. 

Danish Aerotech er en virksomhed indenfor forsvars- og aerospace-industrien, som  

er specialiseret inden for produktion og vedligeholdelse af mekaniske, elektriske og 

elektroniske dele og komponenter i fly og helikoptere samt vedligeholdelse, ombygning og 

integration af fly, missiler og tilhørende komponenter. 

Boeing Defense, Space & Security – en del af The Boeing Company er en af 

verdens største virksomheder inden for forsvar, rumfart og sikkerhedsløsninger og er 

verdens største producent af militærfly. Boeing Defense, Space & Security har 

hovedkvarter i St. Louis, USA, har en årsomsætning USD 32 mia. og beskæftiger 61.000 

medarbejdere på verdensplan.  Følg os på Twitter: @BoeingDefense. 
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