Persbericht

Nexans-kabels versterken het ondergrondse
hoogspanningsnetwerk in de binnenstad van Beijing
De bedrijfsklare ondergrondse XLPE-kabeloplossing van Nexans zal de toekomstige
ontwikkeling en uitbreiding van het elektriciteitsnet van Beijing vergemakkelijken.
De contractwaarde bedraagt 11 miljoen euro.
Brussel, 23 april 2013 – Nexans, wereldwijd expert in de kabelindustrie, heeft een contract
van 11 miljoen euro getekend met State Grid Corporation of China (SGCC) voor de levering
van een hoogspanningskabelsysteem dat de Beijing Electric Power Corporation zal helpen bij
de toekomstige ontwikkeling en uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Chinese
hoofdstad. De Nexanssite in Charleroi realiseerde de studie van de kabel en zal bovendien
ook de productie voor haar rekening nemen.
De nieuwe elektriciteitsverbinding in het Haidian-district, het zgn. ‘Pilot project’, is de eerste
binnenstedelijke installatie in Beijing van 500 kV-kabels met de nieuwste XLPE (vernet
polyethyleen)-isolatie. Nexans gaat een circuit van 7 km ontwerpen, produceren en
installeren in een ondergrondse tunnel en levert bovendien alle bijbehorende
hoogspanningsaccessoires, zoals de kabelverbindingen en eindaansluitingen.
De éénaderige XLPE-kabel is voorzien van Nexans’ grootste koperkern tot op heden van
2.500 mm2. Er wordt in totaal 21 km kabel gelegd in drie afzonderlijke lengtes van 7 km, één
voor iedere fase van het driefasige elektriciteitsnet.
Het project in Beijing wordt naar verwachting eind 2014 voltooid.
Nexans Yanggu New Rihui, de recentelijk door Nexans overgenomen elektriciteitskabeldivisie
van de Shandong Yanggu Cables Group, versterkt de positie van de Groep in China, door
zowel de Chinese markt als zijn klanten te voorzien van laag-, midden- en
hoogspanningskabels.
“Een belangrijk aspect bij het binnenhalen van dit prestigieuze contract in Beijing was de
succesvolle levering van een gelijksoortig 500 kV-project in Sjanghai. Dit was voor de klant
een cruciaal referentieproject,” aldus Philippe Gastineau, Managing Director van Nexans
Land High Voltage Business. “Nexans drukt een duidelijk stempel op de Chinese markt voor
energie-infrastructuur dankzij onze effectieve combinatie van lokale verkoop-, service- en
productiemogelijkheden, ondersteund door de technische expertise van de wereldwijde
Nexans-organisatie.”
Over Nexans
Met energie aan de basis van haar ontwikkeling biedt Nexans, wereldwijd expert in de kabelindustrie, een
uitgebreid gamma kabels en kabeloplossingen. De Groep is een wereldspeler in de energietransmissie en distributie, de industrie en de bouw. De oplossingen van Nexans dienen tal van marktsegmenten: van energieen telecomnetwerken, over energiebronnen (zonne- & windenergie, petrochemie) en mijnbouw, tot de
transportsector (scheepsbouw, lucht- en ruimtevaart, spoorwegen, de automobielsector en automatisering).
Als verantwoord industrieel bedrijf integreert Nexans duurzame ontwikkeling in haar wereldwijde en
operationele strategie. Zij verbetert voortdurend producten, oplossingen en diensten, stimuleert de
ontwikkeling, betrokkenheid en klantgerichtheid van haar medewerkers en introduceert veilige industriële

processen met beperkte milieubelasting. Dergelijke initiatieven plaatsen Nexans in het middelpunt van een
duurzame toekomst.
Met een industriële aanwezigheid in 40 landen en commerciële activiteiten wereldwijd biedt Nexans werk aan
25.000 mensen en realiseerde in 2012 een omzet van 7,2 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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