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PIERWSZY KLIENT KOMERCYJNY NA ARIANE 6
Koncern Arianespace może się wykazać pełnym portfelem zamówień na wynoszenie w kosmos
ładunków z użyciem swoich rakiet nośnych. Rośnie zainteresowanie pojazdem Ariane 6, który ma
zadebiutować w 2020 roku.
Nowe kontrakty Arianespace podpisało podczas World Satellite Business Week, która to impreza
odbywa się w Paryżu w dniach 10-14 września 2018 r. W ramach długofalowej współpracy
zakontraktowano pięć misji dla operatora Eutelsat Communications, które zostaną przeprowadzone do
2027 r. Będą one realizowane z użyciem Ariane 6, w związku z czym Eutelsat zdobył miano
pierwszego komercyjnego klienta, który wykorzysta nowy, dopiero wdrażany, europejski system
nośny.
Rakiety Ariane 6 wyniosą komunikacyjne satelity Eutelsatu na orbitę geostacjonarną (GEO). Wcześniej
jednak, na podstawie poprzednich ustaleń, Arianespace wyniesie jeszcze dla tego operatora trzy
satelity używając rakiet Ariane 5. Będą to: Eutelsat 7C, Eutelsat Quantum oraz Konnect.

Cieszymy się, że Eutelsat wybrał Arianespace do wyniesienia swoich
pięciu następnych satelitów, oprócz trzech już znajdujących się w naszym
portfelu zamówień. Dzięki tej wielozadaniowej umowie Eutelsat staje się
pierwszym komercyjnym klientem Ariane 6. Chciałbym serdecznie
podziękować ﬁrmie Eutelsat za zaufanie do Arianespace i naszego
systemu nośnego Ariane 6. Jednocześnie ich wybór wyraźnie pokazuje, że
Arianespace ma zdolność oferowania naszym klientom długoterminowych
relacji partnerskich i coraz bardziej elastycznych rozwiązań.
Stephane Israel, CEO Arianespace

Zamówienie na usługę wyniesienia ładunku użytecznego za pomocą Ariane 6 złożyła również
francuska agencja kosmiczna CNES do spółki z tamtejszą militarną agencją DGA (Direction Generale
de l'Armement). Chodzi o wystrzelenie wojskowego satelity CSO-3 (Composante Spatiale Optique-3).
Ładunek użyteczny zabierze na orbitę Ariane 6 w wersji A62, która wystartuje z Kourou.

Jesteśmy bardzo zaszczyceni, że DGA i CNES powierzyły nam
wyniesienie CSO-3 za pomocą naszej przyszłej rakiety Ariane 6. Ta

najnowsza misja instytucjonalna – pierwsza, dla której Francja wybrała
Ariane 6 – stanowi kolejny krok w kierunku zaakceptowania tej nowej
rakiety nośnej dla europejskich użytkowników instytucjonalnych.
Stephane Israel, CEO Arianespace

Indyjskie ISRO zawarło natomiast z Arianespace umowę na wyniesienie z wykorzystaniem Ariane 5
satelitów GSAT-30 i GSAT-31.
Arianespace ma teraz w swoim kalendarzu zamówienia na 59 przyszłych misji. Łączna wartość tych
usług wynosi ponad 4,9 mld euro.
Plany ﬁrmy zakładają, że docelowo usługa wyniesienia ładunku z użyciem Ariane 6 będzie o około
40% tańsza niż ma to miejsce w przypadku Ariane 5.
Czytaj też: Pomyślna próba silnika rakietowego dla europejskich rakiet Ariane 6 i Vega-C [WIDEO]

