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AgustaWestland og Danish Aerotech indgår samarbejdsaftale 

 
 
AgustaWestland og Danish Aerotech A/S har underskrevet en samarbejdsaftale som betyder, 
at de to virksomheder sammen vil udforske en række potentielle forretningsmuligheder i 
Danmark.  
 
Blandt mulighederne er udviklingen af et vedligeholdelseskoncept i Danmark for 
AgustaWestlands helikoptere, herunder især for  AW159 helikopteren, som AgustaWestland 
har tilbudt Danmark i den igangværende konkurrence om en ny skibsbaseret helikopter. 
Danish Aerotech er en af Danmarks førende leverandører af service- og 
vedligeholdelsesydelser til fly og helikoptere, herunder daglig vedligeholdelse og 
hovedeftersyn. 
 
”AgustaWestland har med stor succes leveret omfattende uddannelses, service- og 
vedligeholdelsesprogrammer på en række markeder, herunder på AW101 og Apache-
helikopterne i Storbritannien. Det har ført til reducerede vedligeholdelsesomkostninger og en 
øget tilgængelighed for slutbrugeren”, siger Giacomo Saponaro, Senior Vice President, 
AgustaWestland International Government Business unit. 
 
Aftalen mellem Danish Aerotech og AgustaWestland omfatter også planer om samarbejde på 
andre områder, herunder fælles markedsføring over hele verden.  
 
“Vi er overbevist om at der er et stort potentiale indenfor helikoptervedligeholdelse og 
performance based logistics i Danmark. Det åbner op for væsentlige driftsbesparelser og kan 
potentielt skabe rigtig mange jobs her i området. Danish Aerotech er ideelt placeret her på 
Flyvestation Karup, tæt på Helikopter Wing Karup og vi har i næsten 20 år haft et frugtbart 
samarbejdet med Flyvevåbnet omkring vedligeholdelse deres 27 Saab T-17 træningsfly”, 
siger adm. direktør Jan Jørgensen fra Danish Aerotech. 
 
AgustaWestland tilbyder Danmark AW159 Wildcat helikopteren i konkurrencen om at levere 
en ny skibsbaseret helikopter til det danske flyvevåben. AW159 er en helt ny helikopter, som 
er udviklet til at erstatte Lynx-helikopteren, der i forvejen bruges af det danske søværn. 
AgustaWestland begynder leverancen af 62 AW159 helikoptere til den britiske hær og flåde i 
april 2012. AW159 er en ”hyldevare” der har den fordel, at den kan operere fra alle søværnets 
skibe. 
 
Danish Aerotech vedligeholder fly og missiler og producerer og vedligeholder mekaniske, 
elektriske og elektroniske komponenter til fly og helikoptere. Virksomheden har hovedsæde 
på Flyvestation Karup hvor man råder over 15.000 m2 hangarer, værksteder og 
lagerfaciliteter, hvortil kommer en produktionsfacilitet i Ballerup. 
  
For more information visit www.agustawestland.com and www.aerotech.dk 
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