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TenCate krijgt opdracht Nederlands leger voor composiet armourpanelen voor
Patria-voertuigen in Afghanistan
TenCate Advanced Armour heeft een contract gekregen door het Nederlands
Ministerie van Defensie voor de levering van TenCate Ceratego™ composiet
armourpanelen voor de Nederlandse Patria XA-188 voertuigen die momenteel in
Afghanistan worden ingezet. TenCate Ceratego™ is een lichtgewicht composiet
voertuigarmour, dat het aan het voertuig toegevoegde gewicht minimaliseert.
Tijdens de DVD 2009 Expositie in Millbrook, Bedford (Groot-Brittannië) zal TenCate
Advanced Armour de nieuwe TenCate Ceratego™-oplossing presenteren die is
gekozen voor de extra bescherming van de Patria XA-188 voertuigen, welke door
het Nederlandse leger worden gebruikt in Afghanistan. De levering is inmiddels
begonnen en zal in oktober 2009 volledig worden afgerond. Het armourmateriaal
van TenCate maakt gebruik van nieuwe technologie die zeer geschikt is als voering
achter de impactzijde van de armourpanelen.
Maximale veiligheid
TenCate Advanced Armour richt zich op een systeembenadering door samen te
werken met voertuigfabrikanten en hun klanten om zodoende de optimale
configuratie voor voertuigbescherming te kunnen realiseren. Het evenwicht tussen
bescherming en mobiliteit vormt een belangrijke factor in het ontwerp van
gepantserde voertuigen. Het gewicht van de gepantserde bescherming dient om
deze reden zo laag mogelijk te zijn, terwijl het hoogste niveau van bescherming
wordt geboden.
De TenCate Ceratego™-oplossing van TenCate Advanced Armour is ontworpen om
KE-projectielen te kunnen weerstaan tot een geclassificeerd niveau volgens NAVO
STANAG 4569 en AEP-55. Søren G. Larsen, general marketing manager of
TenCate Advanced Armour: “Het is een betaalbare en zeer lichtgewicht oplossing,
die uitstekende bescherming biedt aan de mannen en vrouwen aan boord van het
voertuig en het toegevoegde gewicht minimaliseert. TenCate Ceratego™ heeft
aangetoond een kostenefficiënte oplossing te vormen voor de extra bescherming
van de Nederlandse legervoertuigen”.
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Digitale afbeeldingen van het Nederlandse Patria XA-188 voertuig zijn op verzoek
verkrijgbaar via media@tencate.com
DVD 2009 is de jaarlijkse bijeenkomst van 'Defence Equipment and Support'
(DE&S) voor 'Land Equipment', 'Joint Support Chain' en 'Air Commodities'
organisaties. DVD 2009 vindt plaats op woensdag 24 en donderdag 25 juni 2009
in Millbrook, Bedford in Groot-Brittannië. TenCate Advanced Armour heet u graag
welkom op haar stand met nummer SP 49-50.

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).
TenCate Advanced Armour ontwikkelt en produceert een portfolio van composieten keramische materialen en ontwerpt bepantseringoplossingen voor de
bescherming van personen, voertuigen en vaartuigen van politie, landmacht,
luchtmacht, marine en civiele diensten. TenCate Advanced Armour heeft
productievestigingen in Europa en Noord-Amerika.

