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TenCate door Embraer geselecteerd voor levering ballistische bescherming
voor militair vliegtuig Embraer A-29 Super Tucano
TenCate Advanced Armour is door vliegtuigbouwer Embraer geselecteerd als
leverancier van aerospace armour voor de Embraer A-29 Super Tucano, een militair
vliegtuig. De toestellen zullen worden geleverd in samenwerking met Sierra Nevada
Corporation (SNC), hoofdaannemer van het vliegtuig. Er worden geen financiële
details bekendgemaakt.
De Embraer EMB 314, ook wel A-29 Super Tucano genoemd, is een met
schroefturbinemotoren uitgerust vliegtuig dat is ontworpen voor lichte aanvallen,
bestrijding van gewapende groeperingen (counter-insurgency), luchtsteun,
luchtverkenningsmissies in gebieden met beperkte dreiging en voor de opleiding van
piloten. Het toestel is momenteel in gebruik bij de luchtmachten van Angola, Brazilië,
Burkina Faso, Chili, Colombia, de Dominicaanse Republiek, Ecuador, Indonesië en
Mauritanië. De A-29 is besteld door Senegal en de Verenigde Staten. Op 27 februari
2013 heeft de US Air Force aangekondigd dat het de A-29 van Embraer Defesa &
Segurança heeft geselecteerd voor zijn Light Air Support-programma.
Tier 1 aerospace armour-bedrijf
Steen Tanderup, managing director van TenCate Advanced Armour EMEA, zegt: ‘De
selectie door Embraer van de leveranciers voor dit kwalitatief hoogwaardige vliegtuig
bevestigt dat TenCate Advanced Armour zich heeft ontwikkeld tot een volledig
geaccepteerd tier 1 bedrijf in aerospace armour. De volgens EN9100 gecertificeerde
fabriek van TenCate in Frankrijk ontwerpt, ontwikkelt en produceert specifieke,
hoogwaardige ballistische bescherming voor een aantal high-profile helikopter- en
fixed-wing vliegtuigprojecten. Deze fabriek voldoet aan de vereisten en zal zich in de
nabije toekomst verder ontwikkelen. Op deze manier draagt TenCate bij aan de
verhoging van de bescherming van vliegtuigbemanningen en vliegtuigplatforms in
een vijandige omgeving’.
TenCate Advanced Armour werkt als hoofdaannemer voor de bepantsering met haar
lokale partner Aerotron Brazil in de Joint Development-fase nauw samen met
Embraer aan de afronding van het ontwerp en de prototypes van de ballistische
bescherming. Dat gebeurt volgens het uitdagende tijdschema en de gewichts- en
prestatie-eisen voor het Super Tucano militaire vliegtuigprogramma.
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Voor meer informatie :
Digitale foto's zijn op uw verzoek verkrijgbaar via media@tencate.com
TenCate Advanced Armour EMEA
Steen Tanderup , managing director EMEA & APAC
Telefoon : +45 65 48 1600
E – mail : advancedarmour@tencate.com
Internet : www.tencateadvancedarmour.com
TenCate corporate
Pieter Zwinkels , investor relations manager
Telefoon : +31 ( 0 ) 546 544 318
Mobiel
: +31 ( 0 ) 610 886 338
E – mail : p.zwinkels@tencate.com
Internet : www.tencate.com
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
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).

