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Dinsdag 23 augustus 2022 

Royal IHC gaat nieuw kabellegsysteem leveren 

aan Boskalis 

Royal IHC is verheugd een belangrijk contract van Boskalis, voor de levering van een geavanceerde 

modulaire cablelayspread  (MCLS), aan te kondigen. 

 

Het ultramoderne kabellegsysteem zal worden gebruikt voor de installatie van inter-array 

stroomkabels en het kabelbeschermingssysteem in offshore windparken. Het systeem heeft een 

aantal geavanceerde functies die de klant een duidelijk voordeel zullen bieden tijdens normale 

kabellegwerkzaamheden. Royal IHC levert de gehele spread inclusief; verhoogde kabelbaan, 

glijbanen, werkhabitats, kwadranthanteringssysteem, actieve deiningsgecompenseerde lier, A&R-

lieren en deklieren. Deze wordt geleverd met een geïntegreerd besturingssysteem dat een 

koppeling maakt tussen de nieuwe en bestaande apparatuur van de klant. 

 

Veiligheid vormt de basis bij al het door Royal IHC ontworpen apparatuur. Daarbij wordt de MCLS 

geleverd met een nieuwe generatie van de gecentraliseerde controlekabine. Er is ook zorgvuldig 

nagedacht over de mobilisatie van het schip, waarbij gebruik is gemaakt van een geavanceerd 

modulair systeem dat de inspanning, het tijdschema en de risico's die traditioneel met deze fase van 

de werkzaamheden gepaard gaan, minimaliseert. 

 

Royal IHC is er trots op zijn prestigieuze klant Boskalis te ondersteunen in de ontwikkeling van de 

duurzame energie-industrie. Dit systeem draagt bij aan het uitgebreide trackrecord van het bedrijf in 

de kabellegmarkt en toont onze voortdurende toewijding aan de duurzame industrieën. 
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Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 

Bedrijfsprofiel 

 

Royal IHC is een toonaangevende leverancier van maritieme technologie en vastbesloten om een 

leidende rol te spelen in het efficiënter en duurzamer maken van de maritieme industrie. 

 

Verankerd in de rijke Nederlandse maritieme geschiedenis bouwt Royal IHC zijn positie als 

toonaangevende leverancier van maritieme technologie en vakmanschap verder uit. Met de juiste 

deskundigheid aan boord en gedreven door innovatie, biedt Royal IHC een duidelijk 

concurrentievoordeel aan zijn wereldwijde klanten in de bagger-, offshore-, mijnbouw- en defensie-

industrie.  

 

Met zijn equipment, schepen en diensten levert Royal IHC betrouwbare, geïntegreerde oplossingen 

om de operationele efficiëntie van klanten te vergroten en duurzamere oplossingen mogelijk te 

maken. In een steeds veranderende wereld, blijft ons doel om de slimste en veiligste weg vooruit te 

vinden voor zowel onze klanten als de Royal IHC-medewerkers. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  

Hans Huigen 

Public affairs manager / Bedrijfswoordvoerder 

M: +31 6 41 04 46 62  

E: h.huigen@royalihc.com 
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Dit persbericht is ook te vinden op onze website www.royalihc.com. 


