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Lenzing verhoogt vezelproductie voor TenCate Defender™M militaire
weefsels
Lenzing AG uit Oostenrijk gaat de productiecapaciteit van Lenzing®FR, de
vlamvertragende vezel, aanzienlijk uitbreiden. Door de capaciteitsuitbreiding zal
TenCate vanaf het einde van het derde kwartaal grotere hoeveelheden van het
TenCate Defender™M weefsel aan het Amerikaanse leger kunnen leveren. TenCate
Protective Fabrics is gevestigd in Union City, Georgia in de Verenigde Staten, en is
de belangrijkste leverancier van verschillende typen vlamvertragend weefsel voor
de Amerikaanse strijdkrachten. De Lenzing Groep is de meest vooraanstaande
producent van specialistische rayonvezels ter wereld. Innovatie staat bij deze
onderneming voorop.
In maart 2007 bracht TenCate het Defender™M weefsel op de markt. Dit weefsel is
sindsdien een integraal onderdeel geworden van de gevechtsuniformen van het
Amerikaanse leger. Door de aanhoudende vraag van het Amerikaanse leger en het
US Marine Corps naar de vlamvertragende weefsels van TenCate, is de
beschikbare productiecapaciteit van de leveranciers van vlamvertragende
rayonvezels en meta-aramidevezels te klein geworden. Doordat Lenzing haar
rayonvezelcapaciteit uitbreidt, zal TenCate een aanzienlijk hoger volume
Defender™M weefsels kunnen leveren dan voorheen. Zoals al eerder bericht,
bestaan TenCate Defender™M weefsels uit een vezelmix waaronder
vlamvertragende rayonvezels van Lenzing AG uit Oostenrijk.
Door gebruik te maken van haar kennis biedt TenCate in nauwe samenwerking met
Lenzing een materiaal (TenCate Defender™M) dat voldoet aan de strenge
prestatienormen van de Amerikaanse strijdkrachten. Met TenCate Defender™M
voldoet TenCate aan de toegenomen behoefte aan materiaal dat bescherming biedt
tegen vuur. Deze toegenomen behoefte is toe te schrijven aan de veel
voorkomende aanvallen met geïmproviseerde explosieven. In augustus 2007 kreeg
TenCate een officiële aanbeveling van het United States Marine Corps vanwege de
hoogwaardige kwaliteit van de producten en diensten die zijn geleverd om te
voldoen aan de vraag van de Amerikaanse strijdkrachten. In februari van dit jaar is
er een wet ondertekend waardoor vlamvertragende rayonvezels een vrijstelling
krijgen van vijf jaar. Dit betekent dat het Amerikaanse leger kleding waarin TenCate
Defender™M weefsel is verwerkt, kan blijven aanschaffen.
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Wereldwijde militaire belangstelling
Ook de strijdkrachten van andere landen dan de Verenigde Staten worden in de
hedendaagse militaire realiteit geconfronteerd met de vergrote risico's van vuur en
hitte. Door de grote volumes die het Amerikaanse leger nodig heeft en door
bestaande leveringsrestricties kon TenCate slechts in beperkte mate voldoen aan
de internationale vraag. Dankzij de investering van Lenzing in nieuwe
productiecapaciteit kunnen TenCate en Lenzing hun activiteiten op de
internationale militaire markt uitbreiden. De twee bedrijven hebben hun
internationale samenwerking aangehaald om de TenCate Defender™M weefsels
onder de aandacht te brengen van militaire organisaties overal ter wereld.
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TenCate
TenCate is de multinationale onderneming die textieltechnologie en chemische
processen combineert bij de ontwikkeling en productie van specialistische
materialen. TenCate’s materialen kunnen worden verdeeld in vier
toepassingsgebieden: veiligheid & bescherming, ruimtevaart & luchtvaart, sport &
vrije tijd en milieu & infrastructuur. TenCate bezit leidende posities in
veiligheidsweefsels, composieten voor lucht- en ruimtevaart, antiballistiek,
kunstgras en geosynthetics.
TenCate is genoteerd aan NYSE Euronext. Voor meer informatie: www.tencate.nl
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De Lenzing Groep
De Lenzing Groep is een internationale groep van bedrijven. Het hoofdkwartier van
de groep bevindt zich in Oostenrijk en in alle belangrijke markten zijn
productielocaties te vinden. Tevens beschikt de groep over een wereldwijd netwerk
van verkoop- en marketingkantoren. Lenzing is een leverancier van hoogwaardige
cellulosevezels aan de wereldwijde textielindustrie en de nonwoven-industrie. In
veel business-to-business-markten, van markten voor specialistische cellulosevezels
tot markten voor hightech kunststofpolymeren, is het bedrijf de toonaangevende
leverancier.
De kwaliteit en het innoverende vermogen van Lenzing hebben wereldwijd een
standaard gezet als het gaat om kunstmatige cellulosevezels. De onderneming is al
zeventig jaar actief op het gebied van de vezelproductie en de enige producent ter
wereld van alle drie generaties kunstmatige cellulosevezel, van klassieke viscose
tot modal en lyocell. De basis van hun succes is de unieke combinatie van een
consequente klantgerichtheid en leiderschap op het gebied van kwaliteit, innovatie
en technologie.
Hun economische kracht vloeit voort uit het streven specialistische producten te
maken op basis van kostenbesparende productiemethoden. De beginselen van
duurzaam ondernemen staan bij deze onderneming hoog in het vaandel en er
worden uiterst strenge milieunormen gehanteerd. Naast de kernactiviteiten op het
gebied van vezels, is Lenzing eveneens actief op de zakelijke markten voor
kunststoffen en engineering.
Kerncijfers 2007:
Omzet: 1,26 miljard euro
Exportaandeel: 86%
Productiecapaciteit: 570.000 ton vezels
Aantal werknemers: 6.043

