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Akvizice společnosti Kinolt skupinou 
Rolls-Royce Power Systems 

 
 

Je nám potěšením potvrdit, že akvizice společnosti Kinolt společností Rolls-Royce Power 

Systems AG (RRPS) byla dokončena a že od 1. července 2020 jsme se stali součástí rodiny 

Rolls-Royce. 

  

Naše systémy dynamických UPS KS® a související služby se skvěle hodí k produktům a řešením 

RRPS i ke značce MTU a jejímu stávajícímu portfoliu produktů; a naše akvizice posouvá RRPS  

o krok blíže k tomu, aby se stala poskytovatelem komplexních služeb integrovaných 

energetických řešení připravovaných na míru. 

  

Jsme přesvědčeni, že naše rozšířená nabídka produktů (a rozšířená prodejní a servisní síť) nám 

umožní podpořit vaše budoucí energetické projekty. Naše technologie zahrnují dynamické UPS, 

klasické (naftové nebo plynové) generátory, bateriová úložiště a (v blízké budoucnosti) dokonce  

i palivové články. 

  

Náš technický tým je tu, aby vám pomohl – bude skvělé, když se nám ozvete. 

  

S pozdravem, 

 

Sander Arens                                          Serge Bodarwe 

Managing Director KINOLT                      Area Sales Manager (Severní Evropa) 
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Acquisition of Kinolt by Rolls-Royce 

Power Systems 

 

 

We are delighted to confirm that the acquisition of Kinolt by Rolls-Royce Power Systems 

AG (RRPS) has been finalised and that from July 1st, 2020, we became part of the Rolls-

Royce family. 

  

Our Dynamic UPS KS® systems and services are a great fit with RRPS’s product and 

solutions brand, MTU and their existing product portfolio; and our acquisition takes RRPS 

one step closer to becoming a full-service provider of customised, integrated power 

solutions. 

  

We are confident that our expanded product offering (and extended sales and service 

network) will enable us to support your future power projects.  Our technologies include 

Dynamic UPS, conventional (diesel or gas) standby, prime or base load generators, battery 

storage and even (in the near future) fuel cells. 

  

Our technical team is here to assist - it would be great to hear from you. 

  

Best regards, 

 

 

Sander Arens                                          Serge Bodarwe 

Managing Director KINOLT                      Area Sales Manager (Northern Europe) 

 


