
Krydstogtskibe fra Meyer Werft udstyret med Nexans' SHIPLINK® kabler

Anthem of the Seas, et luksuskrydstogtskib bygget på Meyer Werft skibsværft i Tyskland, blev søsat med Nexans' kabler om bord.

Norwegian Escape, et andet luksuskrydstogtskib som i øjeblikket bygges på Meyer Werft, vil også blive udstyret med Nexans' kabler.
Leveringen af Nexans' kabelsortiment til disse to fartøjer er en del af en flerårig kontrakt, som udgør fortsættelsen af et 25 år langt partnerskab
mellem de to virksomheder.

Nexans leverer lavspændingsstrømkabler, instrumenterings- og styrekabler samt mellemspændingsstrømkabler, som er meget vigtige for
driften af krydstogtskibe. Der er leveret omkring 3.000 km kabler til Anthem of the Seas, og der vil blive leveret cirka 2.400 km til Norwegian
Escape.

Kablerne er halogenfri, brandhæmmende og har en række særlige egenskaber med hensyn til emission af røg og giftige gasser i tilfælde af
brand. Nexans udviklede en ny standard for brandbestandighed for at leve op til projektets krav. Kablerne er designet til at holde i hele skibets
levetid, som forventes at være omkring 25 år. Kablerne vil blive fremstillet på Nexans' anlæg i Mönchengladbach, Tyskland, en fabrik som har
specialiseret sig i kabler til den globale skibsværftsindustri.

Royal Caribbeans Anthem of the Seas er verdens tredje største krydstogtskib med en kapacitet på over 4.000 passagerer fordelt på 18 dæk.
Norwegian Cruise Line’s Norwegian Escape har en kapacitet på 4.200 passagerer og forventes leveret senere i indeværende år.

Sven Smid, chefindkøber i kabelafdelingen på Meyer Werft sagde: “Vi har haft et frugtbart samarbejde med Nexans tidligere, og vi glæder os til
at fortsætte det fremover. Nexans forstår Meyer Werft og de krav, vores projekter stiller.”

“Nexans har haft et mangeårigt partnerskab med Meyer Werft, som vi har leveret i tusindvis af kabler til gennem de sidste 25 år, hvor vi har
samarbejdet. Denne kontrakt udbygger Nexans' og Meyer Werfts partnerskab yderligere, og vi glæder os over dette vellykkede samarbejde,”
tilføjede Stephane Mortelette, chef for skibskonstruktionsområdet hos Nexans.
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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
6,4 milliarder euro i 2014. Nexans er børsnoteret på NYSE Euronext Paris, afdeling A.
For mere information besøg www.nexans.dk.


