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Yderligere 5 Super Hornets til det  
Australske flyvevåben 
 
 

4. August 2011 – Fem nye F/A-18F Super Hornets er ankommet til Royal Australian Air 

Force (RAAF) på flybasen Amberley, hvilket øger RAAFs flåde af det avancerede 

kampfly til i alt 20. Tre fly landede på basen 14. juli, og yderligere to Super Hornets 

sluttede sig til dem 3. august. 

"Efterhånden som hver ny Super Hornet ankommer til Amberley, udbygges det 

Australske flyvevåbens kapaciteter," siger Group Captain Steven Roberton, der er chef 

for Super Hornet eskadrillen. "Super Hornet vil blive en ægte styrkemultiplikator for os, 

med dens mulighed for at kunne overføre data fra sine avancerede sensorer til vores 

ældre Hornet kampfly Vi er meget begejstrede for de nye kapaciteter, som vores 

'Rhinos' (Kælenavn for Super Hornet) tilfører flyvevåbnet."  

Australien har skrevet kontrakt om levering af 24 Super Hornets. Tolv af flyene – 

herunder de fem leveret i juli og i denne måned - er fra fabrikken i St. Louis forberedt på 

at kunne opgraderes med en elektronisk angrebskapacitet.  

"Boeings Super Hornet-team arbejder tæt sammen med US Navy og RAAF for at 

sikre, at alle Super Hornets ankommer til Australien før planlagt og til den aftalte pris," 

siger Carolyn Nichols, der er chef for Boeings Australske Super Hornet-program. 
"Boeing er fuldt ud bevist om at RAAF er afhængig af Super Hornets avancerede 

kapaciteter, og vi er stolte over at kunne levere disse fly som lovet."  
Den australske regering annoncerede i marts 2007, at den ville erhverve 24 af de 

avancerede Block II-versioner af Super Hornet, der alle er udstyret med Raytheons 

avancerede APG-79 Active Electronically Scanned Array (AESA) radar. Hver Super 

Hornet produceret til den amerikanske flåde og RAAF er blevet leveret forud for 

tidsplanen og indenfor budgettet. 
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Boeings F/A-18E/F Super Hornet i Block II udgaven er et kampfly, som kan løse 

enhver tænkelig opgave; fra hævdelse af suverænitet, dag og natangreb med 

præcisionsvåben, eskorteflyvning, luftstøtte til jordstyrker, nedkæmpelse af fjendtligt 

luftforsvar, angreb på maritime mål, rekognoscering, forward air control og tankning af 

fly i luften.  

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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