Op een blik …

LONGi Solar
Productvoordelen
LONGI Solar, opgericht in 2000, is een toonaangevende
wereldwijde producent van monokristallijne zonnecellen
en -modules met een hoog rendement. De onderneming
uit Xian, China, richtte zich aanvankelijk op onderzoek
naar halfgeleidertechnologie en bestrijkt tegenwoordig de
hele waardeketen, van ingot-, wafer-, cel- en moduleproductie tot energiediensten achteraf. Dit maakt concurrerende kostenstructuren en de hoogste kwaliteitsnormen
mogelijk.
De specialist op het gebied van monokristallijne siliciumproducten, die tevens marktleider is op het gebied van de
levering van voorproducten aan gerenommeerde marktdeelnemers, legt in het bijzonder de nadruk op voortdurende investeringen op het gebied van onderzoek en
ontwikkeling en op de uitbreiding van de productiecapaciteiten. Als deelnemer aan het wereldwijde RE100-initiatief
streeft LONGi ernaar 100 % van zijn energiebehoeften uit
hernieuwbare bronnen te halen.
Een wereldwijd marketing- en distributienetwerk biedt uitgebreide lokale diensten en ondersteuning aan klanten.

Betrouwbaarheid

Innovatiekracht

● Meermalen “top performer” onder wereldwijde
fabrikanten van fabrikanten van zonnepanelen
op het gebied van betrouwbaarheid (DNV)

● Ontwikkeling van geavanceerde modules met
PERC-technologie en de M6-cel (116 mm
randlengte) voor een groter lichtvangend
oppervlak en meer vermogen

● Kwaliteits-, product- en milieucertificering
volgens DIN ISO EN 9001 en 14001, IEC 61215,
61730 en UL 61730
● Voortdurende uitbreiding van de
productiecapaciteiten om aan de wereldwijde
vraag te voldoen

Sterke prestaties
● Monokristallijne LR4-60HIH-module met 120
halve cellen, zwart frame, witte rugfolie voor
toepassingen bij woongebouwen en bedrijven
● 12 jaar productgarantie en 25 jaar lineaire
vermogensgarantie

● Toonaangevend onder fabrikanten van
zonnepanelen in R&D-investeringen met meer
dan duizend octrooien (2019)
● Een zeer hoog rendement van de mono-PERCtechnologie van 22,38 %

Economische stabiliteit
● Eerste plaats wat betreft financiële draagkracht
onder wereldwijde fabrikanten van zonnepanelen
(Altman-Z Score Index, Bloomberg NEF)
● Notering op de beurs van Shanghai en
onderdeel van de wereldwijde MSCIaandelenindex
● Geclassificeerd als tier 1-producent vanwege
hoog rendement op kapitaal, goede winstgevendheid en bewezen bankwaardigheid
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● Eigen centra voor R&D zorgen voor
optimalisering en nieuwe ontwikkelingen

