
SINGAPORE AIRLINES NEEMT ‘S WERELDS EERSTE BOEING 787-10 IN ONTVANGST

Singapore Airlines (SIA) heeft de eerste Boeing 787-10 in ontvangst genomen bij de productiefaciliteit van 
de fabrikant in North Charleston, South Carolina. SIA is hiermee ‘s werelds eerste luchtvaartmaatschap-
pij die de nieuwste vliegtuigvariant van Boeing in haar vloot opneemt. Het toestel zal volgende maand in 
de commerciële vluchtschema’s worden opgenomen.

Het toestel, de eerste van in totaal 49 Boeing 787-10 toestellen die SIA in bestelling heeft, werd vandaag 
formeel afgeleverd tijdens een ceremonie in North Charleston (op de avond van 25 maart 2018 lokale 
tijd). Naast SIA CEO de heer Goh Choon Phong, waren ook Boeing Commercial Airplanes President en 
CEO, de heer Kevin McAllister, Director Customers and Services – Civil Aerospace van Rolls-Royce, de 
heer Dominic Horwood, en zo’n drieduizend werknemers van Boeing en genodigden aanwezig.

“Het is een eer voor ons om ‘s werelds eerste luchtvaartmaatschappij te zijn die dit fantastische vlieg-
tuig in ontvangst neemt. De 787-10 is werkelijk een prachtig stuk techniek en een waar kunstwerk. Het 
zal een belangrijk onderdeel worden in onze algehele groeistrategie, waarmee we ons netwerk verder  
kunnen uitbreiden en onze activiteiten kunnen versterken,” aldus de heer Goh tijdens de in ontvangst-
name.

“De levering van de eerste 787-10 onderstreept onze jarenlange inzet om met een moderne vloot te  
opereren en markeert de start van een nieuw hoofdstuk in onze samenwerking met Boeing.”

De heer McAllister voegde hieraan toe: “Dit is een grote dag voor ons allemaal, zowel voor Boeing als 
voor onze wereldwijde leveranciers. Wij zijn verheugd om de eerste 787-10 Dreamliner aan Singapore 
Airlines af te leveren; één van ‘s werelds meest toonaangevende luchtvaartmaatschappijen. Daarnaast 
zijn wij zeer vereerd met de samenwerking en het vertrouwen van Singapore Airlines, wat blijkt uit hun 
herhaalde bestellingen van de Dreamliner.”

De 787-10 toestellen van SIA worden ingezet voor vluchten tot acht uur. Osaka en Perth worden vanaf 
mei 2018 de eerste bestemmingen voor het nieuwe vliegtuig. Voorafgaand aan de introductie van deze 
diensten, zal het vliegtuig op geselecteerde vluchten naar Bangkok en Kuala Lumpur voor trainings- 
doeleinden worden ingezet.

De 787-10 toestellen zullen beschikken over de nieuwe regionale cabineproducten van SIA, uitgevoerd 
met 337 stoelen in twee reisklassen: 36 Business Class en 301 Economy Class stoelen. De nieuwe 
producten zullen worden onthuld tijdens de aankomstceremonie in Singapore op 28 maart 2018, na de 
afleveringsvlucht van het vliegtuig vanuit North Charleston, via Osaka. De eregast voor dit evenement 
zal de heer Khaw Boon Wan zijn, de Coordinating Minister for Infrastructure en Minister for Transport 
van Singapore. De 68 meter lange 787-10 is vervaardigd van lichtgewicht composietmateriaal en is de  
langste variant van de Boeing Dreamliner serie. Met uitzonderlijke operationele efficiëntie en geavan-
ceerde technologie is dit toestel - de nieuwste toevoeging aan de vloot van de luchtvaartmaatschappij – 
zo ontworpen dat passagiers een rustigere cabine-ervaring wordt geboden. Passagiers kunnen uitkijken 
naar zelf in te stellen lichtvoorkeuren met grote elektronisch dimbare ramen, schonere lucht aan boord 
en een stillere en ontspannere vlucht.

SIA is de grootste klant voor de 787-10. Budgetdochter Scoot vliegt al met 787-8 en 787-9 toestellen, 
waardoor SIA ‘s werelds eerste luchtvaartmaatschappijgroep is die alle drie de varianten van de Boeing 
Dreamliner-familie in haar vloot heeft opgenomen.

Naast de 49 bestelde 787-10 toestellen, heeft SIA bij Boeing nog een vaste bestelling staan voor 20  
777-9 toestellen. Deze zullen worden afgeleverd gedurende boekjaar 2021/22.

Hi-res foto’s van de leveringsceremonie in North Charleston zijn te downloaden op: http://bit.ly/2DJU2jn.
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