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TenCate kwalificeert composietmateriaal voor wereldwijd toonaangevende
producent van automobielen
TenCate Advanced Composites heeft met succes koolstofvezelversterkt thermoplastisch
composietmateriaal gekwalificeerd voor een wereldwijd toonaangevende producent
van automobielen. Na de klantspecifieke ontwikkelingsfase voor een structurele
automobieltoepassing is het kwalificatieproces nu afgerond en worden structurele
integriteittesten van het eindproduct gestart.
De strategische focus van TenCate zal zich in eerste aanleg richten op structuurdelen en
andere componenten die cruciaal zijn voor de integriteit en veiligheid van het voertuig.
De vraag naar lichtgewicht constructies in hybride en elektrische auto's voor dagelijks
gebruik zal de komende jaren groeien. Dit geleidelijke proces zal plaatsvinden door
middel van gezamenlijke ontwikkeling met partners die toeleverancier zijn voor de
automotive-industrie, in nauwe samenwerking met de OEM's.
Dave Clarke, global group director TenCate Advanced Composites stelt: ‘Het
strategische doel van TenCate is om onze leidende positie in thermoplastisch
composieten en gevestigde industriële productiemogelijkheden te gebruiken om
oplossingen voor de automotive-industrie te genereren. TenCate heeft haar huidige
positie in met name de lucht- en ruimtevaart in de afgelopen decennia opgebouwd met
het TenCate Cetex® productportfolio.
De productie van lichtgewicht voertuigen in grotere volumes zal werkelijkheid worden
door gebruik te maken van vezelversterkte thermoplasten. Deze geavanceerde
materialen kunnen de productieprocessen voor onderdelen en componenten aanzienlijk
versnellen en industrialiseren. Het gebruik van koolstofvezelversterkte composieten zal
in de toekomst niet langer alleen plaatsvinden bij de productie van Formule 1- en luxe
sportwagens, maar een cruciaal onderdeel vormen van standaard, moderne en zuinige
voertuigen’.
Koninklijke Ten Cate nv
Almelo, woensdag 12 december 2012
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TenCate Advanced Composites is toonaangevend in de ontwikkeling en productie
van thermoplastisch en thermoset prepreg composieten voor diverse industrieën.
De productportfolio wordt onder meer verwerkt in automotive, medische
apparatuur en tal van andere toepassingen. TenCate Advanced Composites heeft
productievestigingen in Noord-Amerika, Europa en Azië.
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. 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).

