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TenCate Advanced Armour en DSM Dyneema intensiveren samenwerking
TenCate Advanced Armour en DSM Dyneema intensiveren de onderlinge
samenwerking voor de lancering van innovatieve producten en bij het bieden van
persoonlijke beschermingsoplossingen voor de internationale defensie- en
politiemarkten. Op de vakbeurs Milipol 2013 van 19 tot en met 22 november in
Parijs zal TenCate haar productportfolio TenCate Multi-light™ inserts op basis van
Dyneema® Force Multiplier-technologie onder de aandacht brengen. Door de
complementaire capaciteiten van beide multinationals te combineren voor de
bescherming van mensen worden de best mogelijke oplossingen voor de markt
gecreëerd.
Zowel TenCate als DSM heeft een lange geschiedenis in de gezamenlijke
ontwikkeling van materialen voor armouroplossingen voor persoonlijke en
voertuigbescherming. Steen Tanderup, managing director van TenCate Advanced
Armour, legt uit: ‘De focus ligt momenteel op het verder verminderen van het
gewicht, het verhogen van het comfort en het ontwikkelen van kosteneffectieve
oplossingen. TenCate Advanced Armour weet die klantvragen te combineren,
terwijl we het beschermingsniveau verhogen. Onze samenwerking met DSM is
constructief en productief. De Dyneema® Force Multiplier-technologie is onderdeel
van de innovatie van de geavanceerde armouroplossingen van TenCate. Wij zijn
van plan om een nieuwe standaard te zetten voor ballistische bepantsering in zowel
persoonlijke bescherming, zoals vesten, inserts, helmen en soft armour, als voor
voertuigbepantsering. Maar ook voor de volgende generatie tactische uitrusting die
wordt ontworpen rond Future Soldier-programma’s. Toepassing van de Dyneema®
Force Multiplier-technologie is een belangrijk onderdeel van dit proces’.
TenCate Advanced Armour is een van de geselecteerde launching partners van
DSM voor het gebruik van deze radicaal innovatieve Dyneema® Force Multipliertechnologie in haar portfolio TenCate Multi-light™ inserts en
voertuigbepantseringsoplossingen. Gezamenlijk zullen zij deze materialen op de
wereldwijde defensie- en politiemarkten brengen.
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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).
Koninklijke DSM N.V. is een mondiale onderneming die vanuit wetenschappelijke
basis actief is op het gebied van gezondheid, voeding en materialen. Door zijn
unieke competenties in Life Sciences en Materials Sciences met elkaar te verbinden
bewerkstelligt DSM economische welvaart, milieuverbetering en maatschappelijke
vooruitgang en creëert daarmee duurzame waarde voor al zijn stakeholders. DSM
ontwikkelt innovatieve oplossingen voor voeding, bescherming en
prestatieverbetering in wereldwijde markten zoals voeding en
voedingssupplementen, persoonlijke verzorging, diervoeding, geneesmiddelen,
medische materialen, auto’s, verf, elektrotechniek en elektronica, life protection,
alternatieve energie en biomaterialen.

