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Boeing bestiller affyringsramper til Harpoon-missiler  
hos Danish Aerotech 
 
 
KARUP, 4. marts 2010 – Boeing har indgået en kontrakt med Danish Aerotech A/S i Ka-

rup om levering af affyringsramper til Harpoon-missilsystemet (Aluminum Launch Support 

Structure – forkortet ALSS) til brug på flådefartøjer. Kontrakten har en værdi af ca. 8,2 

mio. kroner. 

 "I Danish Aerotech er vi meget stolte over at være blevet tildelt denne kontrakt i 

global konkurrence med andre højt kvalificerede virksomheder," siger Danish Aerotechs 

adm. direktør Jan Jørgensen. "Boeing er markedslederen  i den civile og militære luftfarts-

industri og er en vigtig partner for os. Vi forventer, at denne kontrakt vil have stor strate-

gisk værdi i forhold til fremtidige forretningsmuligheder." 

Kontrakten om ALSS til Harpoon er indgået som en følge af den samarbejdsaftale 

(Memorandum of Understanding), som Danish Aerotech og Boeing underskrev i april 

2009. Aftalen åbner nye muligheder for Danish Aerotech på en række andre områder, 

herunder levering af langsigtet logistikstøtte til Boeings F/A-18E/F Super Hornet – hvis det 

danske flyvevåben skulle vælge Super Hornet som sit nye kampfly – og et partnerskab 

om resultatbaserede logistikprogrammer til andre flytyper.  

 "Vi ser frem til at udbygge vores forhold til Danish Aerotech gennem kontrakten 

om ALSS," sagde Jan Närlinge, som er President for Boeing Northern Europe. "Danish 

Aerotech har i forvejen været en vigtig partner for Boeing og vores underleverandører 

gennem samarbejdet om NATO's Airborne Warning and Control System.” (AWACS flye-

ne) 

Harpoon-missilsystemet er et præcisionsvåben, som kan anvendes til angreb på 

mål både på landjorden og til søs. Harpoon-missilet i den nyeste Block II-udgave produce-

res på Boeings fabrikker i St. Charles i Missouri, USA. Boeing har leveret mere end 7.100 

Harpoon-missiler til USA og 28 allierede nationer, herunder Danmark og det danske sø-

værn. 
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Danish Aerotech er en virksomhed indenfor forsvars- og aerospaceindustrien, som 

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

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

integration af fly, missiler og tilhørende komponenter.  

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

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

dens største producent af militærfly. Boeing Defense, Space & Security har hovedkvarter i 

St. Louis, USA, har en årsomsætning USD 34 mia. og beskæftiger 68.000 medarbejdere 

på verdensplan.  
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