
 Date 
07/10/2021 

 

Echandia Marine – Zero Emission Solutions 
www.echandia.se P: +46733995515 E: info@echandia.se 
Karlbergs strand 4L, 171 73 Solna, Sweden  
Registered in Sweden No. 556704-1529- VAT SE5567041529-01  Page 0 of 1  

 

Echandia öppnar filial i Asien – anställer David 
Hunter från Danfoss 
Solnabaserade Echandia, världsledande utvecklare av batterisystem och bränslecellslösningar 
för maritima applikationer, öppnar en filial som ska möta den ökande efterfrågan från APAC-
regionen (Asia-Pacific). Echandias filial kommer att vara baserad i Bangkok och ledas av David 
Hunter, tidigare affärsutvecklingschef på Danfoss Editron.  

Echandia ser ett ökande intresse i APAC-området. Ett globalt partnerskap med Damen 
Shipyards för att elektrifiera bogserbåtar till hamnarna i Auckland var startskottet för inträdet i 
APAC-regionen. Därefter har intresset bara ökat. 

David Hunter som blir ansvarig för satsningen i APAC-regionen kommer närmast från en 
position som affärsutvecklingschef på Danfoss Editron. David har lång erfarenhet av cleantech 
och har mer än tio års erfarenhet av ledande positioner på företag som Danfoss, och Green 
Energy Geothermal. 

Magnus Eriksson, vd och grundare av Echandia:  

”Vi är mycket glada att få med David när vi nu satsar i den snabbt växande APAC-regionen. David har 
massor av erfarenhet som kommer vara avgörande för Echandias fortsatta utveckling. Han har jobbat 
med många banbrytande projekt, som till exempel den första helelektriska färjeflottan i Bangkok. 
Vilket är en typ av projekt som ligger mycket nära det vi erbjuder.” 

David Hunter, affärsutvecklingschef och ansvarig för APAC-marknaden, Echandia. 

"För mig är det ett naturligt steg att flytta till Echandia. Intresset för elektrifiering av stora fartyg har 
aldrig varit större och jag ser stora möjligheter med Echandias LTO-baserade system, som hanterar 
tuffa användningsprofiler och höga c-rates, kombinerat med den absolut säkraste batterikemin. Alla 
letar efter passande energilösningar för stora fartyg och Echandia har pole-position för den här 
omställningen.”  

För mer information  

Magnus Eriksson, vd, 0733-995515, m.eriksson@echandia.se 
Carl Bjurling, kommunikationsansvarig, 0727-312310,  c.bjurling@echandia.se 

Om Echandia  

Echandia är världsledande i utvecklingen av avancerade batterisystem för maritima 
applikationer. Echandias LTO-system är de enda i världen som är typgodkända och certifierade 
av både Bureau Veritas och DNV för maritimt bruk. Idag består Echandia av ett trettiotal 
anställda där de flesta återfinns på huvudkontoret på Pampas Marina i Solna.  


