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Dynasafe Protection System AB, med huvudkontor i Karlskoga, ingående i Dynasafe
Group, har erhållit den historiskt största enskilda beställning av transportbara gastäta
bomb kammare för repetitiva detonationer till Egypten. Totalt är det 30 stycken
kammare med ett ordervärde på ca 60 MSEK.

Patrik Rylander VD på Dynasafe Protection System AB kommenterar:
Denna order befäster vår tekniska kompetens samt att vi har världsledande
teknologiska systemlösningar för att skydda människor, företag och organisationer
mot effekterna av explosioner. Även den pågående ordern vårt robot system,
DynaROVR med ett ordervärde på ca 130MSEK bekräftar vårt tekniska ’know how’
samt flexibilitet att utveckla kundanpassade system inom ett teknik intensivt
affärsområde. Vi är mycket glada för denna order till Egypten och ser positivt på
framtiden som kan ge oss tillträde till nya marknads segment för vår produktportfölj.

Dynasafe Group är världsledande inom minröjning, säkert bortförande av explosiva
föremål och ammunitionsdestruktion samt relaterade miljölösningar och tjänster.
Under mer än tjugo år har Dynasafe gett regeringar, försvar och brottsbekämpande
organ innovativa funktioner för att hantera de ständiga hoten från landminor och ej
exploderad ammunition och improviserade sprängladdningar (IED). Vi är den enda
leverantör som kan leverera en helhetslösning för hantering och destruktion av
explosiva föremål. Dynasafe säkerhetslösningar skyddar frihet och säkerhet av
nationer världen över och gör världen till en säkrare plats.

Dynasafe Protection Systems tillhandahåller gastäta explosionssäkra kammare för
repetitiva detonationer.  Vi verkar inom följande affärssegment; Försvar ( t ex EOD),
Brottsbekämpning (t ex SWAT-team), Flygplats säkerhet, Allmänna säkerhets
lösningar samt industri och forskning. Vi erbjuder marknaden den högsta
säkerhetsnivån som finns att ge med våra produkter för total inneslutning av
explosionseffekter.

För mer information, besök www.dynasafe.com
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