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Umicore opent fabriek voor katalysatoren in Polen 

Een bijdrage aan het Europese streven naar “Schonere lucht voor iedereen”  

Umicore, de materiaaltechnologie- en recyclagegroup, heeft vandaag officieel haar nieuwe productievestiging 
voor uitstootkatalysatoren geopend in Nowa Ruda (nabij Wrocław) in Polen. De fabriek laat Umicore toe te 
voldoen aan de toenemende vraag naar autokatalysatoren vanwege haar klanten in Europa, een trend die in 
de hand wordt gewerkt door de steeds strengere emissiewetgeving in de Europese Unie.  

Met deze fabriek breidt Umicore haar Europese productie verder uit naast haar reeds bestaande fabrieken 
voor autokatalysatoren in Duitsland, Frankrijk en Zweden. De fabriek, die zich in de industriezone van 
Wałbrzych bevindt, stelt zo’n 80 mensen te werk en is uitgerust met procestechnologieën van de allerjongste 
generatie.  

Pascal Reymondet, Executive Vice President Catalysis bij Umicore, licht toe: “Met deze investering kunnen 
we onze klanten technologieën aanbieden om aan de strengste emissiewetgeving te voldoen en het Europese 
streven naar “Schonere lucht voor iedereen” ondersteunen. Ze bevestigt ook onze ambitie om een duidelijke 
leider in materialen voor schone mobiliteit te zijn.” 

De katalysatoren van Umicore maken het mogelijk de luchtkwaliteit te verbeteren door schadelijke uitstoot van 
voertuigen om te vormen met behulp van geavanceerde katalyseprocessen. Umicore doet sinds meer dan 
een halve eeuw onderzoek in de sector van autokatalysatoren en produceert ze reeds meer dan 40 jaar. 
Dankzij de technologie van Umicore konden al honderden miljoenen ton schadelijke stoffen in de lucht 
vermeden worden. 

Informatie voor redacteurs 
De productie van schadelijke uitstootgassen is inherent aan verbrandingsmotoren. Om de luchtkwaliteit te 
verbeteren leggen de nationale en regionale autoriteiten beperkingen op voor deze uitstootgassen. De 
voertuigenfabrikanten voldoen doorgaans aan deze normen door een katalysator te installeren in het 
uitlaatsysteem van het voertuig, die de giftige uitstootgassen omzet in onschadelijke stoffen. De grote 
meerderheid van de personenwagens die vandaag worden geproduceerd, heeft een dergelijk 
katalysatorsysteem en dat is ook steeds vaker het geval bij zware dieselvoertuigen. 
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Umicore profiel 
Umicore is een wereldwijde materiaaltechnologie- en recyclagegroep. Umicore legt zich toe op 
toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil 
maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies 
en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, met materialen 
en oplossingen die aan de top staan van nieuwe, technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het 
dagelijkse leven. 

Het merendeel van Umicore’s inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen 
wordt uitgegeven aan projecten op het vlak van ‘schone’ technologieën, zoals uitstootkatalysatoren, materialen 
voor herlaadbare batterijen en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore – duurzame waarde 
creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te produceren en te recycleren op een 
wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: ‘materials for a better life’. 

De Umicore Groep beschikt over industriële sites op alle continenten en verleent diensten aan een wereldwijd 
klantenbestand. De Groep boekte in 2015 een omzet van € 10,4 miljard (inkomsten van € 2,6 miljard, metaal 
niet inbegrepen) en stelt iets meer dan 10.400 mensen in dienst. 
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