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TenCate Advanced Armour leverancier voertuigbepantsering Nexter Systems
TenCate Advanced Armour Danmark A/S heeft een contract gekregen voor de
levering van lichtgewicht composiet bepantsering aan Nexter Systems. Het
armoursysteem van TenCate beschermt inzittenden van voertuigen tegen de
gevolgen van een ontploffing, granaatscherven en projectielen. De oplossing is
specifiek voor het voertuigplatform van Nexter ontworpen. Er worden geen
financiële details verstrekt.
Naar aanleiding van deze belangrijke order van Nexter Systems bracht de Franse
ambassadeur in Denemarken, François Zimeray, donderdag 15 mei een bezoek aan
de vestiging van Ten Cate Advanced Armour in Denemarken. Op verzoek van de
Franse ambassade werd TenCate door Nexter als voorbeeld gesteld voor de wijze
waarop de Deense industrie kan profiteren van de betrokkenheid van Nexter bij de
inkoop door Denemarken van bepantserde transportvoertuigen (APC) en artillerie.
Steen Tanderup, managing director TenCate Advanced Armour EMEA & APAC, zegt:
'We zijn verheugd te zijn gekozen als leverancier voor dit project en dat we de goede
relatie van TenCate met Nexter Systems verder kunnen uitbouwen. Nexter Systems
is een zeer interessante partner voor TenCate. Het heeft een breed scala aan
voertuigplatforms en is actief in exportmarkten. Daarmee sluit het goed aan op de
wereldwijde groeistrategie van TenCate Advanced Armour'.
Alexandre Penley, directeur Internationale Zaken van Nexter Systems, stelt: ‘De
order aan Ten Cate Advanced Armour is een direct gevolg van de wens van Nexter
om haar leveranciersbasis op lange termijn te diversifiëren. Industriële samenwerking
is bij uitstek de manier om onze klanten de beste prijs-kwaliteitverhouding te bieden.
Vanuit dit perspectief onderscheiden TenCate Advanced Armour en de Deense
industrie zich als een betrouwbare en waardevolle partner'.
TenCate Advanced Armour heeft productievestigingen in Denemarken, Frankrijk,
Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de VS, verkoopkantoren in India, Dubai en
Singapore en is een wereldwijde leverancier van op maat gemaakte, lichtgewicht
ballistische beschermingsoplossingen voor het volledige scala van eisen variërend
van persoonlijke bescherming tot alle voertuigtypes, helikopter- en vliegtuigtoepassingen en marineplatforms tot en met oorlogsbodems.
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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
Noord-Amerika, Europa en Azië.
Koninklijke Ten Cate nv (TenCate) is een multinationale onderneming die
materiaaltechnologie combineert met chemische processen 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).

