Eupen, 30 november 2021

Geachte klant,

Twintig weken na de fatale dag van de overstromingen wensen wij u middels dit schrijven over
de huidige situatie van onze fabriek, de voortgang van de herstelwerkzaamheden en de
beoogde geleidelijke hervatting van de productie te informeren.
Dankzij de onvermoeibare inzet van onze medewerkers, de hulp van lokale en externe
aannemers, onze leveranciers van machines en reserveonderdelen en de steun van de stad
Eupen, de Waalse Regio en andere autoriteiten, zijn de werkzaamheden gelukkig beter en
sneller gegaan dan oorspronkelijk werd verwacht.
Nadat we reeds op 9 september 2021 de overmacht voor onze divisie Eupen Pipe
(kunststofbuizen) konden opheffen, zijn we erin geslaagd om de grote infrastructuurwerken en
het herstel van belangrijke nutsvoorzieningen zoals IT, elektriciteit, water, verwarming en
processtoom in alle productieafdelingen en kantoren van de andere twee divisies, Eupen Foam
(polyurethaanschuimproducten) en Eupen Cable (kabels en draden), tijdig voor het begin van de
winter af te ronden.
In de divisie Eupen Foam is het nog steeds de bedoeling om tegen het einde van het jaar de
machines voor het op lengte snijden van de schuimblokken en de snijafdeling operationeel te
hebben. De inbedrijfstelling van de schuiminstallatie voor standaardschuim is gepland voor
begin 2022, gevolgd door de schuiminstallatie voor speciale schuimkwaliteiten.
In de afdeling hoge frequentie (coaxkabels) van de divisie Eupen Cable zijn alle productielijnen
sinds begin november weer goed bezet. Zo zijn alle 50 Ohm, 75 Ohm en stralende coaxiale
kabels, met uitzondering van met vlechtwerk afgeschermde aansluitkabels, weer beschikbaar.
Ook in de andere productieafdelingen van Eupen Cable kan aanzienlijke vooruitgang worden
gemeld bij het reinigen en het repareren van de machines en installaties. Vanaf begin november
wordt op enkele machines weer energiekabel geproduceerd. Sindsdien komen er voortdurend
andere lijnen bij. Na een geslaagde inbedrijfstelling worden deze gedurende één tot twee
weken in één ploeg bediend; vervolgens wordt afhankelijk van de vraag het aantal ploegen naar
twee of drie verhoogd. Dit leidt tot een geleidelijke hervatting van de productie van kabels uit
het laagspanningsgamma, gevolgd door producten uit het middenspanningsgamma. Hieronder
volgt een kort overzicht van de producten en de voorlopig verwachte beschikbaarheidsdata van
de eerste producties:

Vanaf januari:
- 1 kV XLPE/PVC-kabels tot 10 mm², onder andere de volgende productgroepen: XVB, EXVB, U1000 R2V, YMVK, XMVK, Ni2XY, 2XY
- Solarkabels EUCASOLAR Cca
Vanaf februari/maart:
- Halogeenvrije veiligheidskabels EUCASAFE® tot 10 mm², onder andere de volgende
productgroepen: XGB, Pyrocontrol, N2XH, (N)HXH E30/E90, NHXMH, YMZ1K, 2XH, H07Z1-K
Vanaf maart/april:
- Primaire kabels voor vliegveldbebakening ALC 5 kV met koper- resp. messingband afscherming
- EV-laadkabel EUCACHARGE EVC H07BZ5-F
Vanaf april:
- PUR-kabels H05/07BQ-F tot 10 mm²
- H07V-R, H07Z1-R
- Solarkabel EUCASOLAR Eca
Vanaf mei/juni:
- Secundaire kabel voor vliegveldbebakening ALC 600 V
- Rubberkabels H07RN-F tot 16 mm²
- PUR-kabels H05/07BQ-F tot 16 mm²
- Middenspanningskabels
- 1 kV XLPE/PVC kabels > 10 mm², onder andere de volgende productgroepen: XVB, EXVB, U1000 R2V, YMVK, 2XY, 2XCY vanaf 16 tot 70 mm².
- Halogeenvrije veiligheidskabels EUCASAFE® > 10 mm², waaronder de volgende
productgroepen: XGB, Pyrocontrol, N2XH, (N)HXH E30/E90, NHXMH, YMZ1K, 2XH, H07Z1-K,
N2XCH vanaf 6 tot 95 mm²

In de afgelopen maanden is er veel gedaan en bereikt.
Wij willen u in de gelegenheid stellen de ontwikkeling en de indrukwekkende vooruitgang sinds
de overstromingsramp tot vandaag te volgen. Op de volgende pagina's vindt u enkele foto’s van
voor- en na het reinigen onze productiefaciliteiten.

Uw gebruikelijke contactpersonen zullen voortdurend contact met u houden en u informeren
over de specifieke details van de hervatting van de productie en beschikbaarheid van de
afzonderlijke producten.
Wij danken u voor uw steun in deze moeilijke tijd en hopen u spoedig weer te zien. Wij zijn op
de goede weg en danken u voor uw loyaliteit en vertrouwen in ons bedrijf.

Met vriendelijke groeten,

Mike Goblet
Commercieel directeur

