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 Päivämäärä  Viite 

 23.10.2020 CU 20:068 F 

Gripen esitelty virallisesti Brasiliassa 

Gripen E, Brasilian ilmavoimissa F-39E Gripen, esiteltiin virallisesti 
tänään 23.10. Brasiliassa lentäjien päivän ja Brasilian ilmavoimien päivän 
juhlallisuuksien yhteydessä, maan pääkaupunki Brasíliassa sijaitsevassa 
1. lennoston tukikohdassa. Kone teki lennon tukikohdan yllä yhdessä 
brasilialaisen taitolento-osasto Smoke Squadronin kanssa. 

Seremoniaan osallistuneiden arvovieraiden joukkoon kuuluivat Brasilian presidentti 
Jair Bolsonaro ja puolustusministeri Fernando Azevedo e Silva, Ruotsin Brasilian-
suurlähettiläs Johanna Brosmar-Skoogh, Brasilian ilmavoimien komentaja, kenraali 
Antonio Carlos Moretti Bermudez, Ruotsin ilmavoimien komentaja, kenraalimajuri 
Carl-Johan Edström, Saabin hallituksen puheenjohtaja Marcus Wallenberg sekä 
Saabin toimitusjohtaja Micael Johansson. 

”On suuri kunnia päästä näkemään Gripen E lentäjien päivän ja Brasilian 
ilmavoimien päivän juhlallisuuksien yhteydessä. Tälle esittelylle voisi tuskin olla 
sopivampaa tilaisuutta, sillä brasilialaisille lentäjille on varmasti tärkeä asia 
nähdä kone lentämässä Brasilian taivaalla”, kertoi Saabin toimitusjohtaja Micael 
Johansson. ”Tämä on tulos menestyksekkäästä yhteistyöstä Brasilian ja Ruotsin 
välillä ja loistava tilaisuus vahvistaa entisestään maiden välisiä suhteita.” 

Kenraali Bermudez korosti uuden hävittäjän olevan pian valmis operatiiviseen 
käyttöön Brasilian ilmavoimissa. 

”Älykkään hävittäjän kehitys ja valmistus on ollut Brasilian ilmavoimien läheisen 
valvonnan alla. Työhön osallistuvat useiden brasilialaisten yhtiöiden 
ammattilaiset. Tästä syystä 23. lokakuuta on tänä vuonna erityinen päivä. 
Olemme virallisesti esitelleet ensimmäisen Brasiliaan saapuneen F-39 Gripen -
hävittäjän.”  

Kone saapui Brasiliaan syyskuun 20. päivänä ja kolmen päivän kuluttua siitä suoritti 
maassa ensilentonsa Navegantesista (Santa Catarinan osavaltiosta) Gavião 
Peixotoon (São Paulon osavaltioon) koelento-ohjelman jatkamista varten. 

Brasiliassa suoritettaviin tehtäviin kuuluvat lennonohjausjärjestelmän ja 
ilmastointijärjestelmän testaus sekä koneen testaaminen trooppisissa olosuhteissa. 
Kaikkia Gripen E -ohjelman koneita koskevien testien lisäksi testataan vain Brasiliaan 
toimitettaviin koneisiin liittyvät ominaisuudet, kuten asejärjestelmien integrointi sekä 
koneen salattuun data- ja puheviestiliikenteeseen tarkoitettu Link 
BR2 -viestijärjestelmä. 
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Ensimmäiset hävittäjät toimitetaan Brasilian ilmavoimien 2. lennostolle Anápolisiin 
(Goiásin osavaltioon) vuoden 2021 loppuun mennessä. 

Brasilian Gripen-ohjelma 

Yhteistyö Brasilian kanssa alkoi vuonna 2014 allekirjoitetusta sopimuksesta, joka 
koskee 36 Gripen E/F -koneen kehittämistä ja valmistamista Brasilian ilmavoimille. 
Sopimus kattaa myös järjestelmät, tuen ja laitteistot. Kymmenen vuoden aikana 
toteutettava laaja teknologiansiirto-ohjelma edesauttaa jo nyt paikallisen 
ilmailuteollisuuden kehitystä Brasilian Gripen-ohjelmaan osallistuvien 
kumppaniyritysten kautta.  

Ohjelman aikana yli 350 brasilialaista asentajaa ja insinööriä osallistuu Ruotsissa 
järjestettyyn teoreettiseen ja käytännön koulutukseen, jonka tavoitteena on antaa 
tarvittava osaaminen samojen tehtävien toteuttamiseksi Brasiliassa. Koulutuksen on 
tähän mennessä suorittanut yli 230 ammattihenkilöä, joista suurin osa on jo palannut 
Brasiliaan ja työskentelee Gripen Design and Development Centerissä (GDDN). 

Brasilian ilmavoimille toimitettavat Gripen E/F -hävittäjät kehitetään ja valmistetaan 
yhteistyössä brasilialaisten asentajien ja insinöörien kanssa. Vuonna 2021 Brasiliassa 
aloitetaan 15 koneen kokoaminen alusta asti. Kaksipaikkaisen Gripen F -koneen 
kehitystyö etenee ripeästi, ja GDDN:ssä on parhaillaan meneillään monia siihen 
liittyviä toimia. 

Lisätietoja: 

Saab Press Centre,  

+46 (0)734 180 018 

presscentre@saabgroup.com 

 
www.saab.fi 
www.saab.com 
Seuraa meitä twitterissä: @saabfi ja @saab 
 
 
Saab palvelee maailman markkinoita tarjoamalla maailman johtavia tuotteita, palveluita ja 
ratkaisuja sotilas- ja siviiliturvallisuuden alalla. Saab toimii ja työllistää kaikilla mantereilla. 
Innovatiivisen, yhteistyöluontoisen ja käytännönläheisen ajattelumaailman kautta Saab 
suunnittelee, soveltaa ja kehittää uusia teknologioita vastaamaan jatkuvasti muuttuviin 
asiakkaan tarpeisiin. 

http://www.saab.fi/
http://www.saabgroup.com/YouTube

