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Boeing og US Navy fejrer leveringen af 

Super Hornet/Growler nr. 500 
 

 Alle fly er leveret til den budgetterede pris og før tiden. 

 F/A-18E/F og EA-18G kommer til at gøre tjeneste frem til 2035  - og 

også derefter 

 

26. april 2011 – Før påske kunne Boeing sammen med US Navy fejre en 

milepæl, da eksemplar nr. 500 af F/A-18E/F Super Hornet og videreudviklingen EA-

18G Growler blev leveret til den amerikanske flåde. 

Super Hornet i Block II udgaven er den amerikanske flådes ”frontlinjekampfly”, 

der med sin banebrydende teknologi og alsidighed kan indsættes af US Navy i 

forskellige roller over hele kloden. EA-18G, der er i stand til at blokere fjendtlige 

radarsystemer og anden elektronik, er i dag den mest avancerede luftbårne 

elektroniske angrebsplatform i US Navys arsenal og er tillige USA's nyeste kampfly. 

"Super Hornet og Growler, der begge er i aktiv tjeneste, har løbende fået øget 

deres kapacitet som kampfly, hvilket har sparet US Navy og de amerikanske skatte-

ydere store summer”, sagde Kory Mathews, der er Vice President for Boeings F/A-

18- og EA-18-program. "Boeing har leveret samtlige F/A-18E/F og EA-18G til US 

Navy til den budgetterede pris og før tiden" 

“Begivenheden er endnu en milepæl i et program, som har overgået alle 

forventninger både hvad angår pris, levering og performance”, sagde Kaptajn Mark 

Darrah, som er program manager for F/A-18 and EA-18G i US Navy. ”Producenterne 

af Super Hornet har konsekvent leveret pålidelige og kapable fly til vores kunder i 

flåden”. 

F/A-18E/F og EA-18G skal operere fra den amerikanske flådes hangarskibe 

frem til 2035 og videre, men samtidig kan de uden problemer indsættes fra 

flyvestationer på land. 

"Disse fly er designet med en betydelig kapacitet til at vokse, så det er muligt 

at indbygge ny teknologi i takt med at den modnes gennem flyets levetid. På den 
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måde kan flyets kapacitet udvides, så den til enhver tid er på forkant med det 

skiftende trusselsbillede," sagde Kory Mathews. 

Boeing F/A-18E/F Super Hornet er et multirollefly, der kan udføre praktisk talt 

enhver mission, inklusive luftkamp, angreb dag og nat med præcisionsstyrede våben, 

eskorteflyvning, støtte til styrker på jorden, nedkæmpelse af fjendtligt luftforsvar, 

angreb mod sømål, observation, koordination af luftstøtte og tilmed tankning af andre 

fly i luften. Super Hornet Block II blev erklæret operationel i 2007. 

Boeing har en kontrakt på levering af 24 F/A-18F Super Hornets til Royal 

Australian Air Force. Super Hornet er med i konkurrencen om at blive Danmarks nye 

kampfly og er desuden med i opløbet i konkurrencer i Brasilien, Indien, Malaysia og 

Japan. 

Boeing EA-18G Growler er det eneste kampfly til elektronisk krigsførelse, der 

samtidig er et fuldt funktionsdygtigt traditionelt kampfly. EA-18G er en videreudvikling 

af F/A-18F Block II, der både kan operere fra hangarskibe til søs og fra land. EA-18G 

erstatter US Navys nuværende elektroniske kampfly, EA-6B Prowler, der har gjort 

tjeneste siden 1971. EA-18G tilgik flådens flypark i 2008, hvor den blev taget i brug af 

US Navys uddannelseseskadrille VAQ-129 og flyet blev erklæret operationelt i 2009. 

 Boeing Defense, Space & Security, der er en del af Boeing-koncernen, er én 

af verdens største forsvars-, luftfarts- og sikkerhedsvirksomheder. Boeing Defense, 

Space & Security har specialiseret sig i innovative og funktionsbaserede løsninger og 

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

hovedsæde i St. Louis i USA, og indgår i Boeing-koncernen, der har en omsætning 

på 32 milliarder dollar og 66.000 medarbejdere på verdensplan. Følg Boeing på 

Twitter: @BoeingDefense. 
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