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Dinex ostaa Ecocat Oy:n 

 

Tanskalaisomisteinen Dinex joka valmistaa integroituja pakokaasu-

järjestelmiä ostaa suomalaisen Ecocat Oy:n ja lisää näin uutta teknologiaa ja 

tietotaitoa arvoketjuunsa.  

“Ecocat ja Dinex ovat työskennelleet yhdessä useissa teknologia- ja 

asiakasprojekteissa viimeisimmän 10-vuoden aikana ja näimme mahdollisuu-

den yhdistää yhtiöt”, kertoo Torben Dinesen, Dinex ryhmän omistaja ja CEO. 

 

”Ecocatille mahdollisuus saada uusi teollinen omistaja on tärkeä askel parantaessamme asiakkaiden 

palvelutasoa uusilla teknologioilla saavuttaessamme uusia markkinoita ja samalla voimme viedä suomalaista 

osaamista maailmalle” sanoo Dan Andersson, Ecocatin CEO. “Taloudellisesti Ecocat saa vahvemman taseen ja 

kovan luokan kansainvälisen omistajan joka tuo hyötyjä asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme”, jatkaa 

Andersson. 

 

Emissioiden puhdistusteknologian diesel- ja kaasukäyttöisille moottoreille ja ajoneuvoille on arvioitu kasvavan 

nopeasti vuoteen 2020 mennessä ja Dinexin tavoitteena on saavuttaa 10% markkinaosuus noin 6.5 miljardin 

euron markkinoista. 

”Otamme isoja harppauksia luodessamme ainutlaatuisen mahdollisuuden Dinexin tulevaisuudelle”, sanoo 

Torben Dinesen. “Yhdistettynä meistä tulee yhtiö, jolla on isompi tekninen ulottuvuus, edistyksellinen 

markkinapositio ja palvelutarjonta asiakkaillemme. Voimme toimittaa tuotevalikoiman ja palveluja, joita 

asiakkaat ovat tähän asti joutuneet hankkimaan jopa kahdeksalta eri toimittajalta”, sanoo Torben Dinesen 

 

Dinexillä on yli 20 tytäryhtiötä maailmalla ja yhtiö on siirtymässä globaaliin asemaan. Ainoa vielä puuttuva 

maantieteellinen osa on Etelä-Amerikka, jossa tuotanto ja myynti on tarkoitus aloittaa 2015 mennessä 

perustuen jo solmittuihin toimitussopimuksiin. 

“Nyt työmme keskittyy Ecocatin ja Dinexin integroimiseen ja sen varmistamiseen, että saadaan hyöty 

yhdistymisestä asiakkaille ja markkinoille. Odotan että 6 kuukauden kuluttua asiakkaamme ja me näemme 

integroinnin täyden tehon”,  tähdentää Torben Dinesen. 

  

 
Ecocatin pääkonttori ja tuotantolaitos 

Vihtavuori, Finland. 
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Faktaa Ecocat ryhmästä 

Liikevaihto: 60 M€. 
Henkuökunta: 260 
Toimipaikat Suomi, teknologia yksikkö  Oulussa, ja 

tuotantolaitos Vihtavuoressa 
 
Tytäryhtiöt: Joint Venturet Intiassa and Uzbekistanissa 

Ydinosaaminen:    Katalysaattorit bensiini, diesel sekä 
kaasukäyttöisille moottoreille.  

   
1
 SCR-, ja oxidatio katalysaattoreiden ja 
partikkelifilttereiden  pinnoituksia 

- Metallikatalysaattorien valmistus 
partikkeli- ja NOX päästöjen 
pienentämiseksi.. 

 

Ecocat kehittää, valmistaa ja myy metallirakenteisia 

katalysaattoreita ja pinnoittaa sekä metallisia että keraamisia 

katalysaattoreita, jotka ovat ydinkomponentteja uusissa 

raskaan kaluston pakokaasujärjestelmissä. 

Yhtiö perustettiin 1994 ja oli osa Kemira konsernia. Tämän 

jälkeen omistajina ovat olleet eri riskipääomasijoittajat. 

Tuotanto on pääasiassa Suomessa ja Aasian markkinoiden 

tarpeisiin Intiassa ja Uzbekistanissa, joissa on Joint Venture 

yhtiöt 

Pinnoituksen erikoisosaamisella Ecocat tuo arvokkaan lisän 

Dinex-ryhmälle koskien katalysaattoreita ja partikkelifiltte-

reitä diesel- ja kaasukäyttöiselle moottoreille. 

 

 

 

                                                           
1
 Pinnoitus on kemiallinen prosessi jossa katalysaattoriaihio joka on metallinen tai keraaminen saa katalyyttiset ominaisuutensa.  

Yhdistetty  Dinex-ryhmä 

Liikevaihto: 161 M€ 
Henkilökunta: 1.100 
Emoyhtiö: Dinex A/S, Denmark 
Omistaja: Dinex Emission Holding, Torben Dinesen 

Hallitus: Niels Hermansen, Chairman – 
 Carsten T. Lund – Peter K. Knudsen – 

Kenneth Sachse 

Johto: Torben Dinesen, CEO – Lars Chr. Larsen, CTO 
Kim T. Jensen, CFO – Torben Pagh, CSO  

tytäryhtiöt: Tuotanto & Myynti: Tanska, Saksa, Suomi, 
Intia, Turkki, Venäjä, Englanti ,Kiina, U.S.A., 
Uzbekistan ja Latvia 

Myynti: Ranska, Englanti, Saksa, Italia, 
Espanja, Serbia and Puola. 

 T&K: Tanska, Suomi ja  Saksa 

Dinex kehittää, valmistaa ja myy kokonaisia teknisiä cleantech- 

ratkaisuja pakokaasukäsittelyyn raskaan kaluston diesel- ja  

kaasumoottoreille. Käyttökohteita ovat kuorma-autot, linja- 

autot, junat, laivat , maatalous ja rakennusalan koneet sekä 

kiinteät voimalaitosmoottorit. 

 

 

  

 
DPF – Ceramic Cordierite or SiC 

DOC – Rypytetty metalli kalvo 

SCR – Metallinen tai keraaminen Cordierite 

SCR Slip-pinnoitus 



 

Täydellinen edistyksellinen pakokaasujärjestelmä Dinexiltä, joka vähentää jopa 98% raskaan kaluston moottorista tulevia haitallisia päästöjä. 

Järjestelmä on kokonaisuus joka täyttä EURO-6 normin ja toimitetaan isolle raskaan sarjan kuorma-autoja valmistavalle tehtaalle. 

Esitetyt tuotteet on esimerkkinä esitetty kuvaamaan pakokaasujärjestelmän sisällä sijaitsevia katalysaattoreita ja partikkelifilttereitä jotka tyypillisesti 

ovat rypytettyä metallikennoa tai hunajakennomaisia keraamisia kennoja jotka on päällystetty kemialliesela tukiaineella.   

Tällaisin teknologioilla DInex laajentaa tuntuvasti tietotaitoaan ja tuoteosaamistaan ostaessaan Ecocatin. 

 

 

Hankkimalla Ecocatin omistukseensa Dinexin tuote- ja palveluvalikoima laajenee ja asiakkaille voidaan 

toimittaa ratkaisuja perustuen useisiin teknologioihin sovellettuna paikalliseen lainsäädäntöön ja asiakas-

vaatimuksiin. Kaikki on kehitetty ja valmistettu yhden toimijan toimesta jolla on vahva järjestelmäosaaminen 

kehittyvillä markkinoilla 

 

Maailmanlaajuisilla tuotantolaitoksilla yli 10:ssä maassa Dinex ryhmä kattaa globaalit 

tarpeet ja on läsnä siellä missä asiakkaat toimivat. Yhtiötä johtaa Torben Dinesen joka on 

ollut CEO vuodesta 2000. Matala johto rakenne ylläpidetään ryhmässä jossa on 10 

henkilöä josta 4 ovat johtoryhmässä. 

 

Yhteydet: 

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

 
”Vahva kokemus ja 

johdonmukaisuus ovat 

avaintekijöitä jatkuvalle 

kasvullemme” 

- Torben Dinesen 
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