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TenCate verkrijgt armourcontracten ter waarde van US$ 25 miljoen
TenCate Advanced Armor USA heeft een aantal contracten verkregen voor
voertuigbepantsering en persoonlijke bescherming ter waarde van circa US$ 25
miljoen, met een contractoptie die kan resulteren in aanvullende omzet van
US$ 10 miljoen.
De orders zijn afkomstig van verschillende Amerikaanse producenten van
legervoertuigen, zoals General Dynamics Land Systems en BAE Systems. Deze
omvatten tevens orders die door het Amerikaanse leger rechtstreeks aan TenCate
zijn verstrekt. Vanwege de focus op verbreding van de huidige productlijnen en de
portfolio van klanten beschikt TenCate Advanced Armor USA nu over een meer
evenwichtige en gediversificeerde omzetbasis dan in de afgelopen jaren en heeft de
marktgroep zich goed gepositioneerd voor de toekomst.
TenCate Advanced Armor USA is betrokken bij een brede reeks programma’s met
elk unieke ballistische beschermingsoplossingen, zoals die voor bepantserde
Humvee’s, Stryker-, FMTV- en SAPI-projecten. Deze marktgroep is eveneens
succesvol in de levering van armour composietmaterialen als de unidirectioneel
versterkte Aramid Shield-productlijn.
De kracht van TenCate Advanced Armor is gelegen in de uitgebreide portfolio van
lichtgewicht ballistische beschermingssystemen, uitgebreid inzicht in en toepassing
van materiaalwetenschap en ontwerpcapaciteiten. Deze vormen een goede
ondersteuning van de levering van klantspecifieke bepantseringsystemen ten
behoeve van de markten voor voertuig-, vliegtuig-, scheeps- en persoonlijke
bescherming.
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TenCate Advanced Armor is een wereldwijd toonaangevende leverancier van een
breed scala aan beschermingsproducten. TenCate Advanced Armor ontwikkelt en
produceert een portfolio van composiet- en keramische materialen en ontwerpt
bepantseringoplossingen voor de bescherming van personen, voertuigen en
vaartuigen van politie, landmacht, luchtmacht, marine en civiele diensten. TenCate
Advanced Armor heeft productievestigingen in Europa en Noord-Amerika.
Koninklijke Ten Cate nv (TenCate) is een multinationale onderneming die
textieltechnologie, chemische processen en materiaaltechnologie combineert bij de
ontwikkeling en productie van functionele materialen met onderscheidende
eigenschappen. De producten van TenCate worden wereldwijd verkocht.
Systemen en materialen van TenCate zijn onder te verdelen naar vier
toepassingsgebieden. Veiligheid en bescherming; luchtvaart en ruimtevaart;
infrastructuur en milieu; sport en recreatie. TenCate bezit leidende posities in
veiligheidsweefsels, composieten voor lucht- en ruimtevaart, antiballistiek,
geosynthetics en kunstgras. TenCate is genoteerd aan NYSE Euronext (AMX).

