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TenCate levert composieten voor ICON Aircraft A5 Amphibious Sport Aircraft
TenCate Advanced Composites is een belangrijk leverancier van geavanceerde
composieten aan ICON Aircraft voor de innovatieve A5 Amphibious Sport Aircraft,
die onlangs een eerste vlucht en geslaagde presentatie beleefde. De
vliegtuigfabrikant heeft uit de markt al aanvragen ontvangen voor meer dan 1.400
A5-toestellen.
Met het oog op sterkte, lichtgewicht en uitstekende prestaties onder de meest
uiteenlopende omstandigheden wordt voor de eerste productie van de A5
Amphibious Sport Aircraft uitgebreid gebruikgemaakt van geavanceerde
composieten van TenCate. Steve Mead, directeur marketing en sales van TenCate
Advanced Composites in Noord-Amerika, stelt: 'TenCate is verheugd over de
presentatie van de A5. Wij feliciteren het team van ICON Aircraft met hun succes.
Het is een enerverende entree in de sportvliegtuigklasse, waarbij een ontwerp van
wereldklasse en de veelzijdigheid van een amfibisch vliegtuig hand in hand gaan.
We zijn er trots op geassocieerd te worden met onze partner ICON’.
ICON Aircraft is een fabrikant van sportvliegtuigen voor de consumentenmarkt,
opgericht in reactie op de nieuwe categorie sportvliegtuigen. De A5, het eerste
toestel van ICON, is een amfibisch sportvliegtuig dat hoogstaande vliegtuigtechniek
combineert met een productontwerp van wereldklasse. ‘De ontwikkeling van de A5
is een enorme operatie geweest’, zegt Matthew Gionta, directeur engineering en
chief technology officer van ICON. ‘Het team van ICON heeft onvermoeibaar
gewerkt aan de realisatie van de A5. Met de voltooide ESN-1 en de in aanbouw
zijnde ESN-2 zijn we nu op zoek naar goedkeuring van de FAA. Daarna beginnen
we met uitlevering aan de klant. Ik kan niet wachten tot onze klanten het
eindproduct hebben ervaren.’ Het toestel heeft een aantal van 's werelds meest
prestigieuze ontwerpprijzen gewonnen en wereldwijd velen geïnspireerd. Het bedrijf
heeft uit de markt al meer dan 1.400 aanvragen voor de A5 ontvangen.
TenCate Advanced Composites Noord-Amerika
Morgan Hill (California), Verenigde Staten van Amerika, dinsdag 16 september 2014
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ICON Aircraft heeft als missie om iedereen die ervan droomt om te vliegen de
vrijheid, het plezier en het avontuur van vliegen te bezorgen. Door de ingrijpend
gewijzigde regelgeving van de FAA in 2004 die de categorie lichte sportvliegtuigen
in het leven riep zijn de mogelijkheden voor de luchtvaart opnieuw gedefinieerd en
kon ICON opnieuw het vliegen uitvinden door zich te richten op de ervaring van de
consument. Het is de intentie van ICON om de luchtvaart op dezelfde wijze te
democratiseren als grote merken dat hebben gedaan met hun producten: door de
versmelting van excellente technologie met een ongeëvenaard design. Het
uiteindelijke doel is om producten die niet alleen grote functionele voordelen bieden,
maar ook in emotioneel opzicht weten te inspireren. Meer op www.iconaircraft.com
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).

