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“Vores mål er en verden med mere
effektive genbrugsanlæg, der fungerer
præcist og i længere tid.
Vores mål er et genbrugsanlæg med
større oppetid, større bæredygtig
renhed og længere levetid.”
Aidan McKiver
Grundlægger og direktør

KIVERCO.COM
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Velkommen til Kiverco
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BUILT WITH
BACKBONE
Verdens bedste
genbrugsanlæg siden 1993

Hos Kiverco kender alle Kivercos mål. Vi arbejder for
verdens bedste genbrugsanlæg. Hvorfor? Fordi det betyder
større oppetid, et renere anlæg og i længere tid - til glæde
for dig.
Men hvordan ved vi, hvor godt det går? Hvad betyder
‘bedst’ for Kiverco?
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BUILT WITH
BACKBONE

Det handler både om Kiverco tilgang til tingene og om det vi
gør. Korrekt, vi er meget specifikke i designfasen hvad angår
struktur, materialer og fremstillingsproces. Men det er lige så
vigtigt, hvordan vi opfatter det at være bedst. For modsat
vores konkurrenter så gør Kiverco ikke blot det, som anses
for at være branchens praksis for standardiseret ydeevne.
Kiverco definerer selve standarden.

“Større oppetid
Større bæredygtig renhed
Længere nyttig levetid”
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Verdens bedste.

Men hvordan kan vi vide det?
Bedre end vores
branche

Kiverco definerer det bedste. Det handler om at specificere,
designe og fremstille genbrugsanlæg, med fokus på at
opfylde tre målbare nøglefordele for kunden.
1.
2.
3.

Større oppetid
Større bæredygtig renhed
Længere nyttig levetid

Men hvordan kan vi måle det?
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Verdens bedste.

Men hvordan kan vi vide det?
Bedre end vores
branche

Løbende arbejder dedikerede medarbejdere hos Kiverco
målrettet med følgende for så vidt angår de tre leverancer:
1.
Vi identificerer den ydeevne, som branchen
anser for ‘den bedste’ for hver af Kivercos tre centrale
kundefordele (større oppetid, større bæredygtig renhed,
længere nyttig levetid).
2.
Vi fastsætter vores egne mål for en ydeevne
udover branchens standard.
3.
Vi forsøger at overgå vores forhøjede mål, hver
gang.
Sådan.
Aktuelle og løbende minirapporter med information om
ovenstående findes på Kivercos websted,
www.kiverco.com.
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Vores arbejde
Få mere at vide på
www.kiverco.com

Kiverco leverer skræddersyede genbrugsanlæg og en
række modulære genbrugsudstyr til at behandle, adskille
og genvinde affaldsprodukter med op til 100 tph (tons i
timen).
De affaldsstrømme, vi arbejder med, omfatter bl.a.
Byggeri og nedrivning (C&D)
Kommerciel & Industriel (C&I)
Tørblandede genanvendelige materialer (DMR)
Kommunalt fast affald (MSW)
Kompost
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Vores arbejde

Statisk.
Skræddersyede.
Nøglefærdige løsninger.
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Vores arbejde
The
World’s
Toughest
Få mere
at vide
på
Recycling
Plant
www.kiverco.com
Since 1993

Modulære
I 2021 introducerede vi vores modulære genbrugsanlæg
der genvinder op til 14 produkter..

10

Mobil
Vores veletablerede mobile enheder kan bruges individuelt
eller kombineret til at danne et genbrugsanlæg.
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Vores arbejde

On an ongoing basis, dedicated members of Kiverco’s
team do the following, with regards to each of the three
deliverables, as best as we can:
1. We identify what performance levels our industry
considers to be ‘excellent’ in each of Kiverco’s three key
customer benefits (More Uptime, Higher Sustained Purity,
Longer Useful Life).
2. We set our own target performance levels – above the
industry norms.
3. We aim to beat our own increased targets – every time.
That’s it.
Current and ongoing mini reports exploring all the above
appear in the library section of the Kiverco website at
www.kiverco.com.
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Vores kunder
Affaldshåndteringsfirmaer
Offentlige myndigheder
Udlejningsfirmaer

Affaldshåndteringsfirmaer
Affaldshåndteringsfirmaer, som vælger Kiverco, kan regne
med et forudsigeligt overskud, som kun verdens bedste
genbrugsanlæg kan levere. Fordi Kivercos genbrugsanlæg
har et mål om større oppetid, større bæredygtig renhed og
længere levetid.

Kun vigtige, seriøse firmaer.
Affaldshåndteringsfirmaer, der vælger Kiverco, er vigtige
og seriøse. Disse firmaer foretager et korrekt køb med
fokus på forskellen mellem den samlede udgift og værdien
i hele levetiden. Det er derfor, at Kiverco reelt er den
eneste løsning på de problemer, som verdens bedste
affaldshåndteringsfirmaer har.
Vi holder det, som vi lover. Vi leverer det, som vi lover.
Der er producenter af genbrugsanlæg i branchen, som
specificerer for lidt og lover for meget. Derfor gør Kiverco
det modsatte.
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Kiverco understøtter på troværdig vis det, som du lover dine
kunder. Fordi vi holder det, som vi lover. Og vi leverer det, som
vi lover.

“Overskud er godt.
Forudsigeligt overskud er
bedre.”
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Vores kunder

Offentlige myndigheder
“Det offentlige investerer ikke
kun skatteydernes penge hos
Kiverco. De investerer også i
omdømmet. Vi beskytter begge dele.”

Kivercos genbrugsanlæg er centralt for mange hundrede virksomheder i hele verden. Genbrug af meget mere,
meget mere præcist og i meget længere tid. Med hvad med
Kivercos genbrugsanlæg og den centrale rolle for offentlige
myndigheders behov? Og de økonomiske konsekvenser.
Hvad med dets bidrag til hvordan større og mindre byer eller
et helt land kan realisere genbrug helt grundlæggende? Vi
klarer det hele. Det har ikke været noget problem for Kiverco
i næsten fyrre år.

Sikkerhed. Det vigtigste af det hele.
Det ansvar, som det offentlige, betror Kiverco, tager vi seriøst.
Vi ved godt, at når Kiverco vælges som leverandør til det
offentlige, så opfylder vi præcist det ønskede, ikke kun for de
offentlige myndigheder men også til erhvervslivet, private og
deres brugere.
Det offentlige investerer ikke kun skatteydernes penge hos
Kiverco. De investerer også i omdømmet. Vi beskytter begge
dele.
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Vores kunder
Affaldshåndteringsfirmaer
Offentlige myndigheder
Udlejningsfirmaer

Udlejningsfirmaer
Kivercos er verdens bedste genbrugsanlæg og kronen
på værket hos en række af verdens bedste og mest
krævende udlejningsfirmaer af genbrugsanlæg. Det er
ikke overraskende, for udlejningssegmentet er særdeles
krævende.

Kiverco er det sikre valg, når genbrugsanlæg jævnligt
skifter hænder mellem hver kunde. Vi er det sikre valg
for genbrugsanlæg, der flyttes rundt, ved vekslende og
uforudsigelige krav og når den næste fysiske placering
ligger langt væk.
Det sikre valg for udlejningsfirmaerne, det er Kiverco.
Kendt i hele branchen for det bedste anlæg. Især når
genbrugsanlæg til udlejning skal holde i mange årtier.
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“Det sikre valg for
udlejningsfirmaets vekslende
og uforudsigelige behov.””
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Partnere

Kiverco er førende globalt i dette segment. Der er intet andet
genbrugsanlæg end Kiverco, som har større oppetid, større
bæredygtig renhed og længere nyttig levetid.
Det skyldes blandt andet samarbejdet med en række andre
særdeles effektive og brancheførende, globale virksomheder.
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Kiverco

Før og i dag
Fra begyndelsen af 1980’erne
til i dag

1991. Det første firma
Med sin iværksætterånd startede Aidan sit første firma med
fremstilling og samling af landbrugsmaskiner på familiens lille
landbrugssted. Firmaet voksede støt.
1993. Kiverco etableres
Født til det
Som ung dreng og opvokset i en stor familie har Kivercos
grundlægger Aidan McKiver udnyttet de evner, som han
lærte af sin far, som fisker, landmand og mekaniker, med at
udvikle maskiner til at modernisere og effektivisere driften af
familiens landbrug.
1984. Teknisk udvikling
Som 16-årig gik Aidan ud af skolen og fik i sit første job
glæde af sine evner med at lave udstyr, bl.a. presseanlæg
og cementblandingsanlæg. Allerede dengang var Aidan
fokuseret på kvalitet og løbende proces- og produktudvikling.
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Sammen med sin hustru Anne flytter Aidan og Anne McKiver
for at udvide aktiviteterne. De skifter navn til Kiverco. På
den nye adresse grundlægges det nuværende Kivercohovedkontor i Brocagh.
1996. Specialisering
Med et voksende omdømme i design og fremstilling, der
virker første gang, oplever Kiverco mange nye muligheder.
Det danner grundlaget for hurtig vækst, navnlig med større
affaldsudskillelsesudstyr.
Det bliver hurtigt Kivercos
fokusområde.
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Før og i dag

BUILT WITH BACKBONE

Kiverco

2003. Europa
Kiverco er kendt for at være bedst og det omdømme spreder
sig til Europa. Det første anlæg i Europa etableres i Portugal
og Spanien. Løbende vækst i Europa med anlæg i Frankrig,
Belgien, Tyskland, Schweiz og andre steder.
2004. Globale aktiviteter
Kiverco udvider i USA med det første anlæg i staten Ohio.

2014. Mellemøsten

2006. Globale netværk

Kiverco etablerer sig i Mellemøsten med sit første
affaldsanlæg i Fujairah, Forenede Arabiske Emirater. Der
etableres flere anlæg i Saudi Arabien og Dubai.

Kivercos genbrugsanlæg er langt bedre end konkurrenternes
og Kiverco indgår en distributionsaftale med Lincom for
Australien og New Zealand, hvilket baner vej for eksport til
Australien, New Zealand og andre steder.

2022. Kraftig vækst i Storbritannien (igen)

2008. Kraftig vækst i Storbritannien
Kiverco fordobler sin produktionskapacitet med henblik på
vækst og øget forskning og udvikling samt bedre ydeevne og
levetid af dets anlæg.

Kivercos produktionsfaciliteter øges fra ca. 1600
kvadratmeter til 3300 kvadratmeter. Kiverco runder for
første gang mere end 100 medarbejdere. Kiverco fortsætter
væksten som brancheførende og med et globalt omdømme
for at være den bedste, på de tre nøgleområder med højere
bæredygtig renhed, større oppetid og længere nyttig levetid.
Realiseringen af et af verdens bedste genbrugsanlæg, der
samtidig er det mest bæredygtige i hele verden, bidrager
naturligvis til den globale interesse og efterspørgsel.
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Kiverco er global
Hundredvis af Storbritannien
og Global
Installationer

Kivercos genbrugsanlæg er så godt, at det kan behandle
verdens affald første gang, hver gang.
Uanset hvor langt væk det er fra hovedkontoret i Nordirland.
Uanset hvor kompliceret et område og arbejde, der er tale om.
Det eneste navn, som du kan regne med, når
genbrugsanlæggets anvendelsessted måske er mange
tusind kilometer væk.
Det sikre valg..
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Kiverco er
bæredygtigt

Kiverco deltager ikke i den løbende diskussion om
bæredygtighed. For her hos Kiverco har vi allerede internt
talt om bæredygtighed, for ca. 40 år siden. Forklaringen er, at
verdens bedste genbrugsanlæg samtidig er verdens mest
bæredygtige genbrugsanlæg.
Får Kiverco er ensbetydende med færre reparationer og
garantikrav end alle andre. Det betyder mindre påvirkning
af miljøet som følge af færre reparationer, forbrugsstoffer
og køreture. Det er givet, at det mest bæredygtige
genbrugsanlæg er et genbrugsanlæg, der virker.
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Bedste
kundeservice
The World’s Toughest
Recycling Plant
Since 1993

Investering i Kivercos genbrugsanlæg baner vej for større
oppetid, større bæredygtig renhed og ejerskab af et anlæg
med længere nyttig levetid. Det er samtidig starten på
branchens bedste eftersalgsservice.
Lige fra vores første kontakt kan du regne med vores hjælp.
Men det er også vigtigt at understrege, hvordan branchens
bedste kundeservice fortsætter, efter din investering i
Kiverco. For vi er som virksomhed fokuseret på følgende tre
ting hele tiden:
1.
Fremgang for din forretning Vi vil være sikre på, at vi
gør en reel forskel for dig.
2.
Kivercos holder det vi lover at levere, og vi måler det
løbende. Det vi lover dig er lige så vigtigt for os, som det er for
dig. Så vi måler løbende resultatet af det, vi lover at levere.
3.
Set i et større perspektiv. Vi gør vores yderste for
at vurdere, hvordan vores mål om at skabe verdens bedste
genbrugsanlæg påvirker bæredygtigheden i et globalt
perspektiv.
For Kivercos yder også sin løbende bedste kundeservice
med andre end dig i tankerne. Vi tænker på alle.
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05 JCB

Hårde mærker
vi elsker
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Hård kærlighed

04 Audi
Vehicles

08 Snickers
Clothing

10 Gorillia

Adhesives & Sealants

09 Levis
Clothing

07 O’Neills
Clothing

06 Lego
Toys

03 Caterpillar
Construction & Mining

02 Toyota
Vehicles

Vores kærlighed indebærer respekt for ‘de bedste produkter’
og alle hos Kiverco stemmer på deres favoritter. Det er
Kivercos fokus på og projekt med ‘ægte kærlighed’.
Det handler om produkter, der er bedste første gang og hver
gang. Produkter som ikke skærer hjørner eller i udgifterne.
Autentiske produkter. De produkter, som vurderes som de
bedste af Kiverco, er dem som er mest effektive og holder
længere, ikke fordi det er god marketing, men fordi det er
ægte kærlighed. Det er deres eneste målsætning.
Du kan se årets og tidligere års vindere på
www.kiverco.com.

01 Milwaukee
Power Tools
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Taler hårde
Nyheder
Tilmeld dig på
www.kiverco.com

Kivercos nyhedsbrev ‘Talking Tough’ er en markering af
branchespecifik, inspirerende kvalitetsdesign og fremstilling,
der holder. Hver måned på e-mail. Tilmeld på
www.kiverco.com.
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Kiverco
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