
Airbus vælger Nexans til hovedleverandør af kabler de kommende fem år

Nexans mangeårige samarbejde med Airbus forlænges yderligere, da Nexans har fået en femårig kontrakt om levering af cirka 130.000 km
specialkabler, blandt andet forbindelses-, el- og datakabler samt brandsikre kabler

Airbus vælger Nexans’ innovative kabelteknologi. Ifølge en ny femårig kontrakt, til en værdi af cirka 200 mio. euro, skal Nexans udvikle,
fremstille og levere omkring 130.000 km specialkabler til Airbus’ moderne flyserier, fra det mindre A320 Neo og A350-serien til
dobbeltdækkeren A380, som er Airbus’ flagskib.

Den nye globale leveringskontrakt, som bygger på Nexans’ nu 20 år lange samarbejde med Airbus, omfatter levering af forbindelses-, el-,
data- og brandsikre kabler, modsvarende cirka 95 procent af alle kabler, der er nødvendige i et fly. Den nøjagtige mængde kabler i hvert fly
varierer mellem 200 km og 600 km, afhængig af flymodel og specifikation.

For Airbus er vægtbesparelse en højt prioriteret faktor, og en af årsagerne til, at Nexans fik kontrakten er vores innovative løsning med
lettere kabelkonstruktioner, som holder samme høje sikkerhed, ydelse og driftsikkerhed som tidligere.

Ud over at udvikle kabelkonstruktionerne til Airbus har Nexans også lanceret flere innovative løsninger i sin logistik- og
ressourceplanlægning. Øget fleksibilitet og hurtigere omstillinger bidrager til, at Nexans kan klare punktlige leverancer selv med meget
snævre tidsplaner, nu hvor Airbus øger sin produktion fra 2015 og frem. Dette kræver nøje koordinering og planlægning mellem de Nexans-
fabrikker i Frankrig, Marokko og Nordamerika, som fremstiller flykabler.

– Vi er meget glade for at kunne fortsætte vores samarbejde med Airbus i denne nye globale leveringskontrakt, som cementerer Airbus’
tillid til Nexans som en vigtig aktør i flykabelsektoren, siger Yvan Duperray, Nexans’ salgschef på flysektorsiden.

– En afgørende faktor var, at Nexans’ innovative flykabler bidrager til at sænke vægten, men også andre faktorer som kvalitet, leveringsevne
og logistik spillede en vigtig rolle. At vi nu lægger endnu mere vægt på disse faktorer blev faktisk allerede tidligere i år bemærket, da Nexans
modtog ”Best Improver Award” fra Airbus’ indkøbsteam ved deres årlige prisuddeling til leverandører af elektriske produkter.
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Om Nexans
Nexans sikrer tilgangen til energi gennem sit store og varierede udbud af kabler og kabelløsninger, som forbedrer vores kunders aktiviteter og
resultater verden over. Nexans’ ambition er at være en samarbejdspartner, og en støtte for kunderne inden for fire hovedforretningsområder:
elektrisk transmission og distribution (til havs og på land), energiressourcer (olie og gas, minedrift og vedvarende energikilder), transporter
(veje, jernbaner, fly og skibe) samt installation (kommercielle bygninger, boliger og datacentraler). Nexans’ strategi bygger på en løbende
innovation af produkter, løsninger og tjenester, kompetenceudvikling for medarbejdere, uddannelse af kunder og introduktion af sikre
industriprocesser med mindst mulige miljøpåvirkning.
I 2013 blev Nexans den første virksomhed i kabelindustrien, der oprettede en fond til fremme af langsigtede projekter, som giver udsatte
samfund rundt om i verden tilgang til energi.
Med en industriel tilstedeværelse i over 40 lande og salgskontorer over hele verden havde Nexans 26.000 medarbejdere og en omsætning på
cirka 6,7 milliarder euro i 2013. Nexans er børsnoteret på NYSE Euronext Paris, afdeling A.
For mere information besøg www.nexans.com.


