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TenCate door Aerotron Brazil geselecteerd als partner voor levering
ballistische bescherming voor Embraer KC-390 militaire transportvliegtuigen
Aerotron Brazil, hoofdaannemer voor het project Embraer KC-390, heeft TenCate
Advanced Armour geselecteerd als technisch en industrieel partner en als leverancier
van materialen en speciale processen. Aerotron Brazil en TenCate Advanced Armour
werken nauw samen voor het conform schema, gewicht en prestatie-eisen afronden
van het ontwerp en de bouw van prototypes van de ballistische bescherming voor het
KC-390-programma.
De KC-390 is tot op heden het grootste vliegtuig dat door de Braziliaanse
luchtvaartindustrie is ontworpen en gebouwd. Het zal een nieuwe standaard zetten
voor middelgrote militaire transportvliegtuigen, zowel in termen van prestaties en
laadvermogen als wat betreft geavanceerde missie- en vluchtsystemen. Het moet in de
lucht kunnen bijtanken en lading en troepen transporteren. De KC-390 zal tot 23 ton
lading kunnen vervoeren, inclusief bepantserde voertuigen.
De potentiële markt voor de KC-390 is volgens Embraer ongeveer 700 vliegtuigen, en
tot dusver zijn voor 60 vliegtuigen intentieverklaringen ondertekend door 6
verschillende landen. Financiële details worden niet verstrekt.
TenCate Advanced Armour is een wereldwijde leverancier van op maat gemaakte,
lichtgewicht ballistische beschermingsoplossingen voor het volledige scala van
eisen, van persoonlijke bescherming tot toepassingen in voertuigen, helikopters,
vliegtuigen en marineschepen.
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Voor meer informatie:
Digitale foto's zijn op verzoek beschikbaar via media@tencate.com
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Aerotron Brazil opereert sinds 1999 in de marktsegmenten luchtvaart, defensie en
politie door het ontwerp, de ontwikkeling, productie en onderhoud van lineaire
actuatoren en armouroplossingen voor toepassing in vliegtuigen. Aerotron biedt
industriële en technische assistentie aan leidende bedrijven en producten in deze
segmenten.
TenCate Advanced Armour is wereldwijd toonaangevend leverancier van een
uitgebreide reeks composietmaterialen voor ballistische bescherming. TenCate
Advanced Armour ontwikkelt en produceert een portfolio van composiet- en
keramische materialen en ontwerpt actieve bepantseringoplossingen voor de
bescherming van personen, voertuigen en vaartuigen van politie, leger, luchtmacht,
marine en civiele diensten. TenCate Advanced Armour heeft productievestigingen
in Europa, Azië 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).

