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Saab tecknar kontrakt på leverans av träningssystem 
till den finska armén 

Saab har tecknat kontrakt med den finska försvarsmaktens logistikverk 
gällande leverans av träningssystem till den finska armén. Ordervärdet 
uppgår till ca MSEK 47 och leveranser påbörjar under 2018.  

Saab levererar högkvalificerad support till den finska arméns mobila 
stridsträningsanläggning KASI. Saab sätter upp, supportar och förflyttar 
träningsanläggningen till olika träningsområden, vilket ger soldater och officerare inom 
den finska försvarsmakten viktiga resurser för taktisk träning på alla nivåer. Inkluderat 
i kontraktet är leveranser av KASI-träningssystem till två nya finska regementen.  
 

- Under flera år har vi levererat toppmoderna träningslösningar till den finska 
försvarsmakten. Genom att kombinera de här nya träningssystemen med 
befintliga system kommer den finska försvarsmakten kunna genomföra 
instrumenterad träning med 2400 deltagare”, säger Åsa Thegström, chef för 
affärsenheten Training & Simulation inom Saabs affärsområde Dynamics. 
 

- Beställningen ligger i linje med vårt långsiktiga åtagande att stötta den finska 
försvarsmakten i deras arbete med att stärka sin försvarsförmåga, och vi är 
övertygade om att de kommer gynnas av de här nya träningssystemen”, 
säger Åsa Thegström.    

 
Sedan 2005 har den finska armén använt den mobila stridsträningsanläggningen 
KASI. KASI är en nationell träningsresurs som kan sättas upp det där behövs och 
används dels för realistisk och förberedande träning inför utlandsuppdrag, dels för 
regementsövningar.  

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Saabs presscenter 

+46 (0)734 180 018  

presscentre@saabgroup.com 

 

www.saabgroup.com 
www.saabgroup.com/YouTube  
Följ oss på Twitter: @saab 
 
Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom 
militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i 
hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar 
och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.  
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