HyXo Oy osti Beup Automation Oy:n liiketoiminnan 17.8.2020
HyXo Oy vahvistaa tarjontaansa Beup Automation Oy:n liiketoiminnasta 17.8.2020 solmitulla kaupalla.
Liiketoimintakaupan myötä Beup Automation Oy:n toiminta sulautuu kokonaisuudessaan osaksi HyXo Oy:tä
ja henkilökunta siirtyy HyXon palvelukseen.
- Me HyXossa katsomme vahvasti tulevaisuuteen ja kaupan myötä pystymme täydentämään osaamistamme
ja tuotevalikoimaamme kattavammaksi. Olemme neuvotelleet kaupasta yhteisymmärryksessä pitkään.
Yhdistymisvaiheessa sekä Susanna Rinta että yrityksen perustaja Kari Rinta tulevat olemaan mukana
operatiivisen tiedon siirrossa. Näin takaamme, ettei muutoksesta aiheudu asiakkaille minkäänlaista haittaa,
HyXo Oy:n toimitusjohtaja Harto Viiala kertoo.
Beup Automation Oy on yli 30 vuotta toiminut prosessiteollisuuden mittalaitteiden kokonaistoimittajana,
jonka valikoimassa on tuotteita kemian- ja petrokemianteollisuuteen sekä muihin räjähdysvaarallisiin
tiloihin. Yrityksestä löytyy myös vankka osaaminen analysaattorijärjestelmien ja kaasuhälytinjärjestelmien
kokonaistoimituksista.
- Saamme kaupan myötä teollisuuden prosessimittauksien tuotevalikoimamme Suomen kattavimmaksi.
Asiakkaillemme tämä tarkoittaa, että pystymme toteuttamaan entistäkin laajempia toimituskokonaisuuksia
lukuisille eri mittasuureille, myyntipäällikkö Sasu Peiponen HyXosta kertoo.
- Olemme iloisia, että yrityksemme toiminta jatkuu osana toista vahvaa kotimaista perheyritystä. Voimme
luottavaisin mielin siirtää asiakkaamme ja henkilökuntamme HyXon hallintaan. Kaupan myötä Beup
Automationin asiakkaiden käytössä on HyXon koko Suomen kattava huolto- ja myyntiverkosto, joka parantaa
palvelua entisestään, toimitusjohtaja Susanna Rinta Beup Automation Oy:stä kommentoi.
- Toivotamme Beupin henkilökunnan lämpimästi tervetulleiksi hyxolaisiksi. Jatkamme yhdessä tästä
eteenpäin, Harto Viiala toteaa tyytyväisenä.
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HyXo Oy on yli viisikymmenvuotias perheyritys, joka on kasvanut vuosien saatossa merkittäväksi toimijaksi
niin vedenkäsittelyn osaajana kuin teknisenä tukkukauppiaana. Tänä päivänä toimintamme jatkuu jo
kolmannessa sukupolvessa tarjoten asiakaslähtöisiä ratkaisuja, tuotteita ja palveluita prosessimittauksen,
vedenkäsittelyn sekä prosessi- ja laboratoriolaitteiden parissa. Tuomme maahan ja valmistamme sekä
yksittäisiä laitteita että laitekokonaisuuksia. Päämiehiä meillä on yli 40 kappaletta. Henkilöstömäärämme on
yli 65 ja liikevaihtomme oli vuonna 2019 yli 22 milj. €.
Beup Automation Oy on vuonna 1984 perustettu maahantuontiyritys, joka on vuosikymmenten saatossa
kasvanut ja kehittynyt tuottamaan mittalaiteratkaisuja asiakasyritystensä prosessien tehokkuuden ja
turvallisuuden parantamiseksi. Yrityksen juuret ovat voimalaitosteollisuuden palvelemisessa, ja se on yhä
keskeinen toiminnan osa. Toimitamme voimalaitosten kenttälaiteprojektit vuosikymmenten kokemuksella
ja olemme viime vuosina laajentaneet tarjontaamme kattamaan entistä suurempia
kokonaisuuksia. Tavoitteena on, että asiakas saa tarvitsemansa mittausratkaisut yhden katon alta
mahdollisimman kattavasti. Meiltä saat prosessiteollisuuden mittalaitteet polttoaineen syötöstä palamisen
optimointiin, virtausten ja jatkuvatoimiseen päästöjen mittaukseen.

