
  
 
 
 
 
PERSBERICHT 

30 augustus 2022 
Pagina 1 van 1 
 
Perscontact: 
AL-KO Vehicle Technology Group 
Eva Doppler 
Ichenhauser Straße 14 
D-89359 Kötz 
+49 8221 97-8239 
eva.doppler@alko-tech.com 
www.alko-tech.com 
 
 
AL-KO Vehicle Technology Group is 
een snel groeiende wereldwijde 
technologiegroep en een business 
unit van DexKo Global. Met 
hoogwaardige chassis- en 
ophangingscomponenten voor 
aanhangwagens, 
recreatievoertuigen, 
bedrijfsvoertuigen, bouw- en 
landbouwvoertuigen staat de groep 
voor het beste op het gebied van 
functionaliteit, maximaal comfort en 
innovaties die een grotere rijveiligheid 
garanderen. De groep werd in 1931 
opgericht en telt vandaag de dag 
ongeveer 3.800 werknemers en meer 
dan 40 vestigingen wereldwijd. Tot de 
onderneming behoren de zestien 
internationale merken AL-KO, Aguti, 
Bankside Patterson, Bradley, Brink, 
CBE, cmtrailer parts, E&P Hydraulics, 
G&S Chassis, Hume, Nordelettronica, 
Preston Chassis, SAFIM, SAWIKO en 
Winterhoff. www.alko-tech.com 
 
DexKo Global Inc. is 's werelds 
grootste leverancier van 
geavanceerde chassistechnologie, 
chassissamenstellingen en 
aanverwante componenten met meer 
dan 130 jaar ervaring in 
aanhangwagens- en 
caravanonderdelen. Eind 2015 werd 
DexKo Global opgericht door de 
combinatie van Dexter en AL-KO 
Vehicle Technology. De hoofdzetel 
van het bedrijf is gevestigd in Novi, 
Michigan/USA. Het bedrijf heeft meer 
dan 7.300 werknemers in dienst en 
beschikt over ongeveer 100 
productiefaciliteiten en 
distributiecentra. www.dexko.com/ 
 

DexKo Global neemt De Haan Metaaltechniek B.V. over 
 
DexKo Global Inc. (“DexKo”), een wereldleider op het gebied van technisch 
hoogstaande trailerloopwerken, chassisassemblages, aanverwante componenten 
en hydraulische remtoepassingen, heeft de overname afgerond van De Haan 
Metaaltechniek B.V. (“De Haan”), een Europese ontwerper en fabrikant van 
spatschermen van hoge kwaliteit.  
 
Deze strategische overname zal de productportefeuille van AL-KO Vehicle Technology 
Group (“AL-KO”) uitbreiden met een uitgebreid aanbod spatschermen en 
gereedschapskisten voor aanhangwagens tot 3,5t en zal DexKo in staat stellen het sterke 
groeitraject van de groep voort te zetten. De Haan werd in 1924 opgericht en is gevestigd 
in Soesterberg, Utrecht, Nederland. Het familiebedrijf is fabrikant en distributeur van 
uitrusting voor aanhangwagens, waaronder spatschermen van gegalvaniseerd staal, 
traanplaat van aluminium en kunststof, en gereedschapskisten van aluminium en 
kunststof. 
 
“We kijken ernaar uit om de sterke punten van het De Haan-team met die van DexKo te 
verenigen. Wij zijn verheugd om te investeren in AL-KO’s voortdurende groei in het 
segment van commerciële aanhangwagens”, aldus Fred Bentley, CEO van DexKo. 
 
“We zullen in staat zijn om bestaande en nieuwe klanten alle varianten van spatschermen 
uit één bron aan te bieden, en we zullen gebruik maken van de sterke punten van ons 
Europese AL-KO netwerk om het geografische bereik van De Haan producten uit te 
breiden”, aldus Harald Hiller, president en CEO bij AL-KO. 
 
“Het was voor ons zeer belangrijk een sterke en betrouwbare partner te vinden. Het doet 
ons veel plezier dat De Haan nu deel gaat uitmaken van DexKo. De Haan is al lange tijd 
leverancier voor AL-KO, en de combinatie biedt grote kansen voor de toekomst”, aldus de 
eigenaren van De Haan, Ingeborg de Haan en Marijke de Haan, die de transitieperiode 
naar AL-KO zullen ondersteunen totdat zij zich terugtrekken uit het bedrijf. 
 
De financiële voorwaarden van de transactie werden niet bekendgemaakt. 
 
 

 
 
Bijschrift: De Haan Metaaltechniek B.V. is fabrikant en distributeur van hoge kwaliteit 
spatschermen. © De Haan Metaaltechniek B.V. 
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