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Dinex, Finlandiya kökenli Ecocat grubu bünyesine kattı

Komple egzoz sistemlerinin dünya çapındaki üreticisi Danimarka kökenli
Dinex, Finlandiya kökenli Ecocat'i bünyesine katarak yeni teknolojilerle
birlikte portfolyosuna bir uzmanlık daha eklemektedir. Dinex grubun sahibi ve
CEO'su Torben Dinesen, "Ecocat ve Dinex'in son 10 yılda birçok teknolojide ve
müşteri projelerinde birlikte çalıştığını ve iki şirketi birleştirmede büyük
fırsatlar gördük" dedi.
Finlandiya Vihtavuori’deki Ecocat
genel merkezi ve üretim tesisi.

Ecocat'in CEO'su Dan Andersson, "Ecocat'in, müşterilerine en iyi emisyon
çözümlerini ulaştırmalarını sağlayacak ve Finlandiya'daki yeterlilik merkezini küresel pazarlara güçlü bir şekilde
aktaracak Dinex grubun bir parçası olmaktan gurur duyduğunu" dile getirdi. Andersson, "Sahip olduğumuz tüm
müşteri kaynaklarımızdan ve iş ortaklarımızdan faydalanacak Dinex'in bir parçası olarak, Ecocat finansal
anlamda daha da güçlü hale gelecektir" şeklinde sözlerine devam etti.

Dizel ve benzinli ticari motorlar ve araçlardan çıkan emisyonların temizlenmesi için gerekli olan teknolojik
çözümlere ilişkin pazar 2020 yılına yaklaştıkça daha da büyümekte ve Dinex de 7,0 milyar Avro olarak tahmin
edilen pazar büyüklüğünün en az % 10'ununa sahip olmayı hedeflemektedir.

Torben Dinesen "Önemli bir adım attık ve Dinex için gelecekte eşsiz bir
konum yarattık" diye konuştu. "Konsolide olarak biz, daha fazla
deneyim, daha fazla teknolojiye sahip bir grup olacağız ve pazarda
müşterilerimiz açısından daha iyi bir konumda yer alacağız.
Müşterilerimizin 8 farklı tedarikçiden sorgulayabilecekleri bir ürün
yelpazesi ve hizmet sunmaktayız".

Dünyanın çeşitli yerlerindeki 20'den fazla iştiraki ile Dinex küresel
Ecocat tarafından üretilen ve
anlamda en üst sıralara oynamaktadır. Kapsama altına alınmayan tek
metal dizel oksidasyon katalisti.
önemli coğrafi bölge, üretimin ve satışların hali hazırda yapılmış müşteri
anlaşmaları çerçevesinde 2015 yılında başlaması beklenen Güney Amerika'dır.

kaplanan

Torben Dinesen, "Ancak şu anda, Ecocat'in Dinex-gruba bağlanması, müşterilere ve pazara yansıttığımız
beklenen sinerjilerin sağlanması üzerinde çalışmaktayız. Öyle sanıyorum ki, 6 ay içerisinde bu satın almanın
tam etkisini müşteriler ve biz görmeye başlayacağız" şeklinde açıklama yaptı.
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Finlandiya, Ar-Ge sahası Oulu'da, üretim
sahası Vihtavuori'de.
Hindistan ve Özbekistan'daki ortaklıklar
- Benzin, Dizel, CNG ve LPG kullanılan
uygulamalar için katalitik konvertörler.
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- SCR , oksidasyon katalistinin ve parçacık
filtrelerinin kaplanması
- Hem PM hem de NOx için metal alt
malzemelerin üretimi.

Ecocat, günümüzün ağır hizmet egzoz sistemlerine ilişkin
teknik çözümlerin çekirdek parçaları olan hem seramik hem
de metal alt malzemeler için metal bazlı alt malzemeler ve
kaplamalar geliştirmekte, üretmekte ve satmaktadır.
Şirket, 1994 yılında kimyasal grup Kemira tarafından
kurulmuştur ve o tarihten itibaren çeşitli öz sermayeler
tarafından işletilmiştir. Ana üretim Finlandiya'da olmakla
birlikte, Hindistan ve Özbekistan'da da ortaklar vasıtasıyla
üretim gerçekleşmektedir.

Satış: Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya,
İspanya, Sırbistan ve Polonya.
Ar-Ge: Danimarka, Finlandiya ve Almanya.
Dinex, inşaat ve tarım makinelerinde, kamyonlarda, otobüslerde,
gemilerde, trenlerde ve sabit elektrik jeneratörlerindeki dizel ve
benzinli motorlardan çıkan emisyonların arıtılmasına yönelik
tamamen teknolojik temiz çözümler geliştirmekte, üretmekte ve
satmaktadır.

Metal ve seramiklerin kaplanmasında üstün becerilere sahip
Ecocat, dizel ve benzinli motorlar için olan katalitik
konvertörler ve partikül filtreleri anlamında Dinex'e önemli
bir uzmanlık sağlamaktadır.

Bir ağır hizmet dizel motorundan çıkan zararlı gazları % 98'e kadar azaltan Dinex'ten komple üstün teknoloji egzoz sistemi.
Sistem Euro IV mevzuatına uyan tek kutulu bir çözümdür ve ağır hizmet Kara Yolu araçlarının orijinal ürün üreticilerine ulaştırılacaktır.
Taslak üzerinde gösterilen ürünler, genel olarak katalitik bir bileşen ile kaplanmış oluklu metal folyo veya seramik peteklerden yapılmış dahili katalitik
birimler ve partikül filtreleridir.
Bunlar gibi teknoloji ürünleri sayesinde Dinex uzmanlığını ve ürün yeterliliklerini Ecocat'in alınmasıyla birlikte oldukça geliştirmektedir.
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-Kaplama, seramik veya metal folyodan yapılan bir taşıyıcının
(alt katman) katalitik özellikler
kazandığı kimyasal bir süreçtir.

Satın alma Dinex'in ürün ve hizmet portfolyosunu geliştirmekte ve belirli yerel mevzuatlara, pazar koşullarına
ve müşteri ihtiyaçlarına uyarlanmış ve her biri yeni ortaya çıkan pazarlardaki güçlü sistem yaklaşımı ile aynı
ortak tarafından geliştirilmiş ve üretilmiş çeşitli teknolojilere dayalı çözümleri müşterilere sunmaktadır. Devir
alma sırasında Ecocat ismini Dinex Ecocat Oy olarak değiştirecektir.

10'dan fazla ülkedeki üretim tesisleri ile Dinex grup küresel bir ihtiyacı karşılamakta ve
müşterinin olduğu her yerde var olmaktadır. Şirket, 2000 yılından bu yana CEO olan
Torben Dinesen tarafından yönetilmektedir.

İletişim:
Torben Dinesen, CEO
Telefon: +45 40 73 40 25 / td@dinex.dk
Dan Andersson, CEO Ecocat
Telefon: +358 50 576 0903 / dan.andersson@ecocat.com

”İyi deneyim ve istikrarlı
bir
yönetim
sürekli
büyümemizin
temelini
oluşturmaktadır”
- Torben Dinesen
CEO, Dinex group

