FLAG

Vlaamse Luchten Ruimtevaartvereniging
De Flemish Aerospace Group
(FLAG) is de vereniging
van Vlaamse bedrijven die
actief zijn in de lucht- en
ruimtevaartsector.

De FLAG-cluster werd onlangs door de
Vlaamse overheid erkend als een Innovatief Bedrijfsnetwerk. FLAG ondersteunt de
ontwikkeling van de luchtvaartindustrie
en gerelateerde technologieën en verhoogt
de zichtbaarheid van zijn leden wereldwijd
door te mikken op een groeiend marktaandeel.

NETWERKING FACILITEREN
FLAG-medewerkers verdedigen de belangen
van hun leden op politiek niveau, faciliteren
netwerking en werken aan een structuur
voor onderzoek en ontwikkeling. De leden
van de cluster zijn verspreid over vier domeinen: structuren, systemen, motoren en
luchthaven gerelateerde diensten. In elk
van die domeinen zijn ze actief op het vlak
van onderzoek en ontwikkeling, productie
en onderhoud.
FLAG brengt zijn leden ook succesvol in
contact met wereldspelers via seminaries,
ledendagen en deelnames aan internationale beurzen.
www.ﬂag.be

34 LUCHTVAARTDAG 2017

Programmatie
1

BMT Aerospace
 Luchthaven Oostende,
Nieuwpoortsesteenweg 889
 9:00 - 17:00
€ Gratis
 Overal toegankelijk

D e F l e m i s h A e ro s p a c e
Group (FLAG) is een vereniging van Vlaamse
bedrijven die actief zijn in de
lucht- en ruimtevaartsector.
De FLAG-cluster werd onlangs
door de Vlaamse overheid
erkend als een Innovatief Bedrijfsnetwerk. Hij ondersteunt
de ontwikkeling van de luchtvaartindustrie en gerelateerde
technologieën. Tijdens de Luchtvaartdag kun je op de stand van
FLAG een tentoonstelling van
producten uit de luchtvaartindustrie bezoeken.
 WWW.BMTAEROSPACE.COM

2

SABCA
 Centrale hub Brussels Airport
 10:00 - 18:00
€ Gratis
 Vooraf inschrijven verplicht via
visitbrusselsairport.be
 Overal toegankelijk

"Time ﬂies! Het Belgische bedrijf SABCA, opgericht in 1920, vliegt naar zijn 100-jarige bestaan.
SABCA is actief in de lucht- en ruimtevaart. Wij
ontwikkelen en produceren complexe onderdelen in metaal en composiet voor de grootste
luchtvaartconstructeurs (Airbus, Dassault,
Gulfstream ...) en we ontwerpen en produceren mechatronische besturingssystemen en
stuurelementen voor de lucht- en ruimtevaartindustrie. Verder zijn we actief in onderhoud,
reparatie en revisie van militaire vliegtuigen en
helikopters. Kom gerust een kijkje nemen op
onze stand. We stellen er een vleugelklepmechanisme voor, een deel van de bekleding in
composiet voor de vleugelkleppen van de Airbus
A400 en een stroomlijnkap in composiet van de
Airbus A350.
 WWW.SABCA.COM
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