Persbericht

Nexans wordt belangrijkste kabelleverancier voor
Airbus
Nexans zet zijn langdurige samenwerking met Airbus voort met een nieuw globaal contract van
vijf jaar voor de levering van ca. 130.000 km gespecialiseerde aansluit-, elektriciteits-, data- en
brandbestendige kabels.
Brussel, 27 maart 2014 – Airbus blijft vertrouwen op de innovatieve kabeltechnologie van
Nexans. In het kader van een nieuw globaal leveringscontract van vijf jaar ter waarde van 200
miljoen euro ontwerpt, produceert en levert Nexans 130.000 km gespecialiseerde kabels voor de
moderne vliegtuigmodellen van Airbus, gaande van de “narrow-body” A320 Neo-serie tot de
A350-serie en het paradepaardje, de dubbeldeks A380.
Het nieuwe globale leveringscontract, dat voortbouwt op het 20-jarige partnerschap tussen
Nexans en Airbus, omvat de levering van aansluit-, elektriciteits-, data- en brandbestendige
kabels voor ca. 95% van de volledige bekabeling van een vliegtuig. De exacte hoeveelheid kabels
varieert per vliegtuig en loopt afhankelijk van het model uiteen van 200 tot 600 km.
Gewichtsbesparing heeft hoge prioriteit bij Airbus. Nexans’ innovatieve toepassing van
lichtgewicht kabels, waarbij geen concessies worden gedaan aan de veiligheid, prestaties en
betrouwbaarheid, heeft een cruciale rol gespeeld bij de toewijzing van het contract.
Naast innovatieve kabels heeft Nexans bij Airbus ook een aantal innovatieve concepten
geïntroduceerd op het gebied van logistiek en resourceplanning. Omdat Airbus zijn productie
vanaf 2015 wil opvoeren, kan er zo flexibel en snel gereageerd worden en zijn tijdige leveringen
gewaarborgd binnen de zeer strakke tijdsplanningen. Dit is mogelijk dankzij een zorgvuldige
afstemming en planning tussen de productiefaciliteiten voor vliegtuigkabels van Nexans in
Frankrijk, Marokko en Noord-Amerika.
“We vinden het fantastisch om onze jarenlange samenwerking met Airbus voort te zetten met dit
nieuwe contract. Airbus geeft hiermee blijk van zijn vertrouwen in Nexans als grote speler op de
markt voor luchtvaartkabels,” aldus Yvan Duperray, Nexans’ Aerospace Sales Director. “Dat
Nexans heeft bewezen innovatieve lichtgewicht vliegtuigkabels te kunnen ontwikkelen, was
hierbij doorslaggevend. Even belangrijk was echter onze aandacht voor kwaliteit, levering en
logistiek. Hiervoor heeft Nexans overigens begin dit jaar de Best Improver Award gekregen van
Airbus tijdens diens jaarlijkse ‘Electrics Supliers awards’.”

Over Nexans:
Nexans brengt energie tot leven via een uitgebreid assortiment kabels en kabeloplossingen die wereldwijd
klanten helpen betere prestaties neer te zetten. De teams van Nexans stellen zich als partners ten dienste van
hun klanten in vier grote sectoren: transmissie en -distributie (energienetten op het land en onderzees),
energiebronnen (olie & gas, mijnbouw en hernieuwbare energiebronnen), transport (weg, spoor, lucht, zee) en

bouw (commerciële en residentiële bouw en data centers). De strategie van Nexans is gebaseerd op de
voortdurende innovatie van producten, oplossingen en diensten net als op de ontwikkeling van haar
werknemers, de begeleiding van klanten en de introductie van veilige en milieuvriendelijke industriële
processen.
In 2013 werd Nexans de eerste speler in de kabelindustrie die een Stichting oprichtte om duurzame initiatieven
te ondersteunen die achtergestelde gemeenschappen wereldwijd toegang tot energie geven.
Met een industriële aanwezigheid in 40 landen en commerciële activiteiten wereldwijd biedt Nexans werk aan
bijna 26.000 mensen. De Groep realiseerde in 2013 een omzet van 6,7 miljard euro.
Nexans is genoteerd op de beurs van NYSE Euronext in Parijs, compartiment A.
Meer informatie op www.nexans.be.
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