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TenCate test met success ABDS™ Blast Protection System
TenCate Advanced Armour en ABDS A/S uit Denemarken hebben in samenwerking
met de Deense Defence Acquisition and Logistics Organization (DALO) een
succesvolle test uitgevoerd met geïmproviseerde explosieven op de kwetsbare
onderkant van een volledig met ABDS™ geïntegreerd 15-tons pantservoertuig voor
personenvervoer (Armoured Personnel Carrier).
Het meest gebruikte wapen van opstandelingen zijn geïmproviseerde explosieven
ofwel bermbommen (IED’s), die in Afghanistan de grootste bedreiging vormen.
TenCate Advanced Armour en ABDS A/S hebben voortvarend gewerkt aan de
doorontwikkeling van een volledig geïntegreerde ABDS™ en innovatieve
integratieconcepten ontworpen voor een reeks gevechts- en tactische militaire
voertuigen. Het ABDS™ vermindert op doeltreffende wijze de verwoestende gevolgen
van IED’s op de wendbaarheid en constructie van het voertuig.
Automatische en onmiddellijke reactie
In fase 3 van de testen op systeemniveau – uitgevoerd op een volledig met
instrumenten uitgerust voertuig – is met succes het trigger- en activeringssysteem
(TAS) toegepast, dat voor het ABDS™ is ontworpen. Dit voorziet in een automatische
en onmiddellijke reactie op de exploderende IED en geeft een structurele en
biomechanische reactie die in overeenstemming is met STANAG 4569-niveaus.
Peter Bertelsen, ABDS™ programmamanager voor TenCate Advanced Armour, zegt:
‘We zijn verheugd dat we de test op systeemniveau met succes hebben afgerond.
De resultaten wijzen op een hoog ontwikkelingsniveau van het complete systeem,
dat een zeer grote mate van bescherming biedt op een volledig geïntegreerd
rupsvoertuig. We zijn erin geslaagd de effectiviteit van het ABDS™ aan te tonen op
zeer hoge dreigingniveaus en hebben daarbij andere momenteel beschikbare
bescherming overtroffen’.
Laatste testfase
De ABDS™-test gaat nu fase 4 in. Onderdeel van deze laatste fase van de test op
systeemniveau zijn gezamenlijke testen met diverse in Noord-Amerika en Europa
gevestigde contractpartijen van Defensie en overheidsinstanties. De laatste testfase,
die volgens planning binnen drie tot vier maanden wordt afgerond, zal de
toepasbaarheid en betrouwbaarheid van het systeem bevestigen.
Door succesvolle afronding van fase 4 kan het ABDS™ in de tweede helft van dit jaar
in serie worden toegepast. Het gevalideerde ABDS™ is achteraf gemakkelijk in een
breed scala aan voertuigplatforms aan te brengen. Hiermee wordt voldaan aan de
voortdurend veranderende, eerste vereisten in het veld. Zo wordt een passend
antwoord gegeven op de continu toenemende dreiging van bermbommen.
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Voor meer informatie:
Het ABDS™-systeem wordt beschermd door octrooien. Vanwege de gevoeligheid van
de informatie worden geen verdere details verstrekt. Digitaal beeldmateriaal is niet
beschikbaar.
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TenCate Advanced Armour is een wereldwijde leidende ontwikkelaar en producent
van lichtgewicht composiet- en keramische materialen en geïntegreerde systemen
ten behoeve van bepantseringoplossingen voor uiteenlopende dreigingniveaus en
volgens klantspecifieke specificaties voor de bescherming van personen en
bepantsering van voertuigen en vaartuigen van landmacht, luchtmacht, marine,
politie, en civiele diensten. TenCate Advanced Armour heeft productievestigingen in
Europa (Denemarken, Frankrijk, Nederland) en in de Verenigde Staten van Amerika
( Newark, Morgan Hill).
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).

