Persbericht

Nieuwe metrolijn in Rio de Janeiro gebruikt uitsluitend
kabels van Nexans
Nieuwe metrolijn breidt de capaciteit uit met 300.000 passagiers en houdt 30.000 auto's van de
straat
Brussel, 8 juli 2014 - Metropassagiers in Rio de Janeiro gaan profiteren van de toegenomen
capaciteit na de ingebruikname van een metrolijn met kabels van Nexans. De kabels zijn
exclusief voor de nieuwe metrolijn ontworpen.
Nexans levert 113 km kabels voor de nieuwe lijn die volgens de planning in 2016 voltooid zal
zijn. Met het oog op de veiligheid in geval van brand, werd speciaal voor de metro een
halogeenvrij gamma op punt gesteld. Deze kabels zijn ontworpen op basis van de speciale
vereisten voor de metro van Rio, waaronder een lage rookafgifte, lage uitstoot van zure
gassen en vlamvertragende eigenschappen bij brand.
De nieuwe lijn vervoert dagelijks 300.000 passagiers en houdt daarmee tijdens de spits 30.000
auto's van de straten van Rio. De lijn beslaat een afstand van 16 km in het centrum van Rio de
Janeiro, loopt door tot de grote wijk Barra da Tijuca in het westen van de stad, via São
Conrado, Gavea, Leblon en Ipanema, en verbindt zes nieuwe metrostations.
Marco Vitiello, Country Manager van Nexans Brazilië, zegt: “We vinden het fantastisch om
deel uit te maken van dit project waarvan de bevolking van Rio de Janeiro enorm zal
profiteren. Nexans levert een bijdrage aan de verbetering van het openbaar vervoer. Dit
resulteert in een afname van de verkeersopstoppingen en verbindt diverse wijken met elkaar.”
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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