
Nexans ja Fincantieri pääsivät sopimukseen halogeenittomien laivakaapelien toimittamisesta edistyneen logistiikan ja
suunnittelupalvelujen ansiosta

Nexans SHIPLINK-tuotemerkin kaapelit tukevat erilaisia sähkö- ja ohjaustoimintoja kahdessa uudessa risteilyaluksessa, jotka ovat rakenteilla
eräälle alan suurista toimijoista

Nexans, maailmanlaajuinen kaapeliteollisuuden asiantuntija, on saanut 6 miljoonan euron sopimuksen laivakaapelien valmistamisesta ja
toimittamisesta italialaiselle laivanrakentajalle Fincantierille. Kaapelit ja lisävarusteet ovat Nexansin SHIPLINK-tuotemerkin sähkö-, ohjaus- ja
instrumentointiovelluksiin tarkoitettuja sähkökaapeleita, koska ne keveinä sekä helposti ja nopeasti asennettavina sopivat ahtaisiin tiloihin.

Kaapelit toimitetaan Fincantierin telakalle Monfalconeen Italiaan, jossa niitä käytetään rakennettaessa kahta risteilyalusta yhdelle alan suurista
toimijoista. Toimitettavat kaapelit on suunniteltu uusimpien IEC-standardien mukaan ja ne ovat Lloyd's Registerin hyväksymiä. Ne eivät edistä
palamista, jos laivalla syttyy tulipalo. Ne ovat halogeenittomia, ts. ne suojelevat laivalla olevia ihmisiä ja laitteita, ja ne noudattavat ankarimpia
kansainvälisiä standardeja.

Saadakseen tämän sopimuksen Nexansin oli todistettava, että se pystyy täyttämään Fincantierin ja laivan omistajan suunnitteluosastojen
suunnittelu-, valmistus-, suorituskyky-, toimitus- ja asennuskriteerit.

Samoin Nexansin piti myös osoittaa toimintakykynsä täysin ennustettavasti, että se pystyy toimittamaan kaapeleita Fincantierille viidessä
päivässä toimituspyynnöstä, että laivalla käytettyjen kaapelien jäljitettävyys on täydellinen valmistuksesta toimitukseen saakka, ja että
Nexansilla on asiakashallintaryhmä Italiassa Fincantierin tarpeita varten.

"Fincantierin ja sen alihankkijoiden asentamien kaapelien täydellinen jäljitettävyys oli tärkeä kysymys Fincantierille. Fincantieri pyysi meitä
suunnittelemaan järjestelmän, jolla he saattoivat hyvin vähillä indikaattoreilla suorittaa tunnistuksen nopeasti, helposti ja täydellisesti aina
valmistuksesta asennukseen saakka. Olemme muokanneet logistiikkajärjestelmämme tämän vaatimuksen mukaiseksi", sanoo Nexansin
Euroopan laivanrakennustoimialan johtaja Vincent Lamblin. "Toimimme myös kiinteästi Fincantierin suunnittelutiimien kanssa auttaen heitä
löytämään keinoja kokonaiskustannusten (TCO) vähentämiseen ostettaessa ja asennettaessa kaapeleita heidän muihin aluksiinsa."
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Nexans tietoutta
Nexans on maailmanlaajuinen johtava kaapeliteollisuuden asiantuntija ja tarjoaa voimansiirto kehityksen painopistealueena laajan valikoiman
kaapeleita ja kaapelijärjestelmäratkaisuja infrastruktuurin, teollisuuden, rakentamisen ja lähiverkkojen (LAN) tarpeita varten. Nexans
suuntautuu useille markkinasegmenteille sähkö- ja televerkoista, teistä ja rautateistä laivanrakennukseen, öljy-ja kaasuteollisuuteen,
ydinvoimaan, ajoneuvoteollisuuteen, elektroniikkaan, avaruustekniikkaan, materiaalinkäsittelyyn ja automaatioon. 
Nexans on vastuullinen teollisuusyritys, joka arvostaa kestävää kehitystä olennaisena osana yrityksen maailmanlaajuista ja operatiivista
strategiaa. Jatkuvat tuotteiden, ratkaisujen ja palvelujen innovaatiot, henkilöstön kehittäminen ja sitoutuminen sekä varmatoimiset, vähän
ympäristöä kuormittavat teolliset prosessit ovat kaikki tärkeitä osatekijöitä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.
Nexansilla on teollisuutta 40 maassa ja kaupallista toimintaa kaikkialla maailmassa. Työntekijöitä on 25.000 ja vuonna 2011 myynti 7 miljardia
euroa. Nexans noteerataan NYSE Euronext pörssissä Pariisissa. Lisätietoja on osoitteessa www.nexans.com


