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TenCate Cetex® thermoplastisch composieten in Airbus A350 XWB
TenCate Advanced Composites, een wereldwijd toonaangevende leverancier van
composietmaterialen voor de lucht- en ruimtevaart, is een belangrijke verstrekker
van thermoplastisch composietmaterialen voor de Airbus A350 XWB. Vandaag
behaalde Airbus Group een mijlpaal met de eerste commerciële levering van dit
geavanceerde vliegtuig aan Qatar Airways.
TenCate Cetex® thermoplastisch composietmaterialen worden gebruikt voor de
productie van tal van componenten op de Airbus A350 XWB vliegtuigen, in het
bijzonder voor hoge volume componenten ten behoeve van de koolstofvezelversterkte composieten romp. Deze thermoplastisch composietmaterialen bieden
gewichtsreductie tezamen met een hoge sterkte en duurzame eigenschappen.
TenCate Advanced Composites werkt met toonaangevende afnemers binnen de
luchtvaartindustrie voor structurele, semi-structurele en interieurtoepassingen op
vliegtuigprogramma's van de Airbus Group, zoals de Airbus A350 XWB en de
eerder gelanceerde Airbus A380.
Frank Meurs, groepsdirecteur van TenCate Advanced Composites, licht toe: "We
zijn trots leverancier te zijn van het A350 XWB-programma, en we feliciteren
Airbus met deze eerste levering. Dit geavanceerde vliegtuig toont aan dat
thermoplastisch composietmaterialen en hun toegenomen gebruik de toekomst van
de luchtvaart zullen bepalen.”
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TenCate Advanced Composites is toonaangevend in de ontwikkeling en productie
van thermoplastisch en thermoset prepreg composiet materialen voor de luchtvaart,
satelliet- en industriële markten. TenCate Advanced Composites heeft productievestigingen in Noord-Amerika en Europa en vertegenwoordiging in Azië.
Koninklijke Ten Cate nv (TenCate) is een multinationale onderneming die
materiaaltechnologie en chemische processen 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).

