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TenCate Advanced Armour levert bepantsering aan Huntington Ingalls Industries
TenCate Advanced Armour in de Verenigde Staten van Amerika is gekozen tot
leverancier van bepantseringmaterialen aan Huntington Ingalls Industries voor de LHA
7. Composiet bepantsering van TenCate wordt toegepast in de Tripoli (LHA 7), het
nieuwste amfibische landingsvaartuig van Huntington Ingalls Industries.
De geavanceerde bepantsering is onderdeel van het fixed-price-incentivecontract van
Huntington Ingalls Industries (NYSE: HII) ter waarde van $ 2,38 miljard voor het
gedetailleerde ontwerp en de bouw van het multifunctionele, amfibische
landingsvaartuig. Het schip zal worden gebouwd door de Ingalls Shipbuilding-divisie.
Lichtgewicht armourmaterialen
TenCate Advanced Armour biedt een breed scala aan armourmaterialen en
technologieën. ‘We zijn trots dat Huntington TenCate-materialen heeft gekozen voor
haar nieuwste schip’, aldus Mark Edwards, algemeen directeur van TenCate Advanced
Armour in de VS. ‘De bescherming van onze zeelieden blijft voor het Amerikaanse
ministerie van Defensie topprioriteit. Door onze geavanceerde materialen en
productiemogelijkheden is Ingalls Shipbuilding in staat deze materialen op te nemen in
haar jongste vaartuigklasse.’
LHA-klasse vaartuigen
De LHA 7 en LHA 6 zijn de eerste twee schepen in de nieuwe America-klasse van
amfibische landingsvaartuigen. De Tripoli is 257 meter lang en 32 meter breed en kent
een waterverplaatsing die gelijk is aan 45,7 miljoen kilo. Het aandrijfsysteem met
brandstofefficiënte gasturbines maakt snelheden mogelijk van meer dan 20 knopen.
Elk vaartuig biedt plaats aan 1.059 bemanningsleden (65 officieren) en 1.687
manschappen. Het kan een marineverkenningseenheid vervoeren, inclusief
marinehelikopters, een MV-22 Osprey tiltrotorvliegtuig en de F-35B Joint Strike Fighter.
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TenCate Advanced Armor is wereldwijd toonaangevend leverancier van een uitgebreide
reeks composietmaterialen voor ballistische bescherming. TenCate Advanced Armor
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 met chemische processen 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).
Disclaimer: verwijzing hierin naar een specifiek commercieel bedrijf, product, proces of dienst met
handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins, betekent of impliceert niet noodzakelijkerwijs een
aanbeveling of goedkeuring van begunstiging door de Amerikaanse overheid of het leger (DoA). De hierin
opgenomen meningen van de auteurs bevestigen of reflecteren niet noodzakelijkerwijs die van de regering van
de Verenigde Staten of de DoA en mogen niet worden gebruikt voor reclame of om het product aan te prijzen.

