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KALLELSE
TILL HÖSTENS FÖRSTA INTRESSANTA
UTBILDNING

BILL på Stridsfordon 90
Tisdagen den 25 September. Klockan 1800
Plats: DAMMBRO A (Samling)
Pvrobotsystemet BILL har med sin unika princip för att framgångsrikt bekämpa
stridsvagnar fått en stor framgång både i Sverige och på exportmarknaden. BILL är
designat för att vara ett bärbart system. Tankar har under en längre tid förelegat i
vår Försvarsmakt att fordonsmontera detta Pvrobotsystem, och därmed avsevärt
öka den taktiska användbarheten. Faktorer som skydd och förmåga att följa de
understödda enheterna, har värderats högt. Räckvidden, som är från kort avstånd
upp till 2200 m, gör systemet väl lämpat för den stora rörligheten som idag
karakteriserar det moderna stridsfältet. Sannolikt finns det även tankar på att
systemet uppmonterat på fordon kan lämpa sig för Strid i ort.
Internationella uppdrag, där BILL-systemet redan idag har framgång och rönt stor
uppskattning, har säkert drivit på att Svenska Försvaret har lagt en koncept/reastudie på Bofors Defence för att ta fram en funktionsmodell. Denna
funktionsmodell har nu provats med stor framgång, och lyckade skjutningar har
gjorts från vagnen. BILL integrerat på vårt egna Stridsfordon 90 har förutsättningar
att bli ett bra koncept, där man nu har kommit så långt att offert för utveckling kan
lämnas i närtid.
Missa inte denna intressanta inledning på höstens spännande program, där under
kvällen kommer att visas hårdvara och videoupptagningar från prov och
skjutningar.
Eftersom vi ska vara inne på DAMMBRO A och andra lokaliteter på Bofors
Defence, så vill vi att anmälan verkligen görs i god tid till någon av nedanstående.
Rolf Lindelöf Tel. 725 925 e-mail: mmb.rolf@telia.com
Gert Öjendal (Oelg/RAM) Tel. 829 87
Ulf Josén (Jonu/GUK) Tel. 812 95
Eller anmäl på Intranet.
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Påföljande utbildning kommer att vara ett mycket spektakulärt och unikt besök vid
Karlstad Universitet för att följa en direkt nedtagning av satellitbilder och hur detta
sedan analyseras på ett avancerat sätt, för att omsättas för många sammhällsnyttiga
ändamål.
Datum kan av praktiska skäl inte fastställas nu, men kommer att vara i mitten på
oktober.
Glöm inte att titta på Bofors Luftvärnsförenings hemsida på Internet. Här kan Ni ta
dela av allt som berör vår förening.

http://home.swipnet.se/boflv
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