IFAT 2022

ts‘s
ehWerelds
guoT s’dlstoerste
roW ehT
recyclingoplossing
tnalP gnilcyceR
sinds
3991 1993.
ecnis

BUILT WITH BACKBONE

Introductie
KIVERCO

IFAT 2022
“Wij geloven in een wereld waarin een
recyclinginstallatie veel meer, veel
nauwkeuriger en veel langer recyclet.
Wij geloven in recyclinginstallaties
die meer uptime, duurzaam hogere
zuiverheid en een langere levensduur
bieden.”
Aidan McKiver
Oprichter & Directeur

KIVERCO.COM

IFAT 2022

BUILT WITH BACKBONE

uptime
tsehguoTMeer
s’dlro
W ehT
Duurzaam hogere
tnalPzuiverheid
gnilcyceR
Langere levensduur
3991 ecnis

Welkom bij
TO KIVERCO
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‘s Werelds stoerste recyclingoplossing sinds 1993

Iedereen bij Kiverco weet dat Kiverco ervoor geboren is om
‘s werelds stoerste recyclingoplossing te creëren. Waarom?
Omdat dit meer uptime, duurzame hogere zuiverheid en een
langere levensduur inhoudt – voor u.
Maar hoe weten we hoe goed we het doen? En wat
betekent ‘stoer’ voor Kiverco?
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Het woord ‘stoer’ zegt net zo veel over hoe we denken bij
Kiverco als over wat we doen. En ja, de specificatie in de
ontwerpfase is tot in de puntjes geregeld voor wat betreft
de structuur, het materiaal en het productieproces. Maar wat
we over stoer ‘denken’ is ook heel belangrijk. Omdat Kiverco,
in tegenstelling tot zijn concurrenten, niet alleen de in de
sector als aanvaardbaar beschouwde normen volgt.
Kiverco stelt deze normen vast.

Meer uptime
Duurzaam hogere zuiverheid
Langere levensduur
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‘s Werelds stoerste
Maar hoe weten we dat?
Beter presteren dan
onze branche

De stoerheid van Kiverco is duidelijk gedefinieerd. Het is
een manier van specificeren, ontwerpen en produceren van
een recyclingoplossing die zich richt op het leveren van drie
belangrijke meetbare doelstellingen voor de klant.
1.
2.
3.

Meer uptime
Duurzame hogere zuiverheid
Langere levensduur

Maar hoe meten we dit?
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‘s Werelds stoerste
Maar hoe weten we dat?
Beter presteren dan
onze branche

Voor wat betreft deze drie meetbare doelstellingen richten
toegewijde leden van het Kiverco team zich continue op zo
goed mogelijke resultaten door:
1.
Te identificeren welke prestatieniveaus onze
branche als ‘uitstekend’ beschouwt voor elk van de drie
belangrijkste doelstellingen (meer uptime, duurzaam hogere
zuiverheid, langere levensduur);
2.
Onze eigen prestatieniveaus voor Kiverco’s klanten
vast te stellen – hoger dan de branchenormen;
3.
Ernaar te streven onze eigen hogere doelstellingen
te overtreffen – telkens weer.
Dat is alles.
Huidige en lopende korte rapporten die al het bovenstaande
onderzoeken, kunt u vinden in de bibliotheeksectie van
Kiverco’s website op www.kiverco.com.
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Wat we doen
Lees meer op
www.kiverco.com

Kiverco biedt een op maat gemaakte recyclinginstallatie
en een reeks modulaire recyclingapparatuur voor het
verwerken, scheiden en terugwinnen van afvalproducten
tot 100tph (ton per uur).
De afvalstromen waar wij mee werken zijn onder andere
Bouw & Sloop (C&D)
Commercieel & Industrieel (C&I)
Dry Mixed Recyclebare Materialen (DMR)
Vast stedelijk afval (MSW)
Compost
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Wat we doen

Statisch.
Bespoke.
Kant-en-klare oplossingen.
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Wat we doen
The
Toughest
LeesWorld’s
meer op
Recycling
Plant
www.kiverco.com
Since 1993

Modulair
In 2021 introduceerden we onze modulaire
recyclinginstallaties
die tot 14 producten terugwinnen.
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Mobiel
Onze gerenommeerde mobiele units kunnen individueel
worden gebruikt
of gecombineerd tot een recyclinginstallatie.
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Wat we doen

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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Onze klanten
Afvalbeheerbedrijven
Overheden en plaatselijke autoriteiten
Verhuurbedrijven

Afvalbeheerbedrijven
Afvalbeheerbedrijven die voor Kiverco kiezen, profiteren
van de voorspelbare winstgevendheid die alleen ‘s werelds
stoerste recyclingoplossing kan bieden. Omdat een
recyclingoplossing van Kiverco meer uptime, duurzame
hogere zuiverheid en een langere levensduur biedt.

Alleen voor belangrijke, serieuze ondernemingen.
Afvalbeheerbedrijven die kiezen voor Kiverco zijn belangrijke,
serieuze ondernemingen. Het zijn ‘buy-once, buy-right’
ondernemingen die het verschil tussen de prijs inclusief
transport en de levenslange waarde waarderen. En dat
is de reden dat Kiverco echt de enige oplossing is voor
de problemen die ‘s werelds beste afvalbeheerbedrijven
ondervinden.
Alleen beloven wat we kunnen leveren. En altijd leveren
wat we beloven.
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Het te weinig specificeren en te veel beloven door sommige
fabrikanten van recyclingoplossingen is een groot probleem
in onze wereld.

Dus doet Kiverco het tegenovergestelde. Kiverco
ondersteunt vol vertrouwen de missiekritieke beloften die
u aan uw klanten doet. Omdat we alleen beloven wat we
kunnen leveren. En we leveren altijd wat we beloven.

“Winst is goed. Voorspelbare
winst is beter.”
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Onze klanten

Overheden en plaatselijke
autoriteiten
“Overheden en plaatselijke
autoriteiten investeren niet
alleen het geld van de belastingbetaler bij Kiverco. Ze
investeren ook hun reputatie.
We beschermen beide.”

Recyclingoplossingen van Kiverco nemen vol vertrouwen
een plaats in het hart van honderden bedrijven over de
hele wereld in. En ze recyclen meer, veel nauwkeuriger en
veel langer. Maar hoe zit het met recyclingoplossingen van
Kiverco die een cruciale rol spelen in de behoeften van
overheden? Van invloed zijn op economieën. Ondersteunen
hoe steden en zelfs landen recycling op een fundamenteel
niveau faciliteren. Dat is ook prima. Het is voor Kiverco bijna
veertig jaar lang geen enkel probleem geweest.

Zekerheid. Het belangrijkste en waardevolste attribuut.
De verantwoordelijkheid die overheden en plaatselijke
autoriteiten aan Kiverco geven wordt nooit te licht opgevat.
We begrijpen dat wanneer overheden en plaatselijke
autoriteiten Kiverco kiezen, we aan de exacte en
onmiddellijke behoeften van niet alleen de overheid of de
plaatselijke autoriteit moeten voldoen, maar ook aan die
van de bedrijven, huishoudens en bewoners die hiervan
afhankelijk zijn.
Overheden en plaatselijke autoriteiten investeren niet alleen
het geld van de belastingbetaler in Kiverco. Ze investeren
ook hun reputatie.
We beschermen beide.
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Onze klanten
Afvalbeheerbedrijven
Overheden en plaatselijke autoriteiten
Verhuurbedrijven

Verhuurbedrijven
Kiverco’s stoerste recyclingoplossing ter wereld is de parel
van portefeuilles die behoren tot ‘s werelds beste en meest
veeleisende verhuurbedrijven van recyclingoplossingen.
En dat is echt geen verrassing omdat het verhuursegment
buitengewoon kritisch is.

Kiverco is de zelfverzekerde merkkeuze wanneer een
recyclingoplossing zo vaak van klant naar klant wordt
doorgegeven.
We zijn de zelfverzekerde keuze wanneer een
recyclingoplossing zo vaak wordt verplaatst, wanneer de
fysieke eisen zo breed en onvoorspelbaar zijn, en wanneer
opeenvolgende gebruikslocaties kilometers van elkaar
kunnen liggen.
De zelfverzekerde merkkeuze van verhuurbedrijven is
Kiverco. Het merk dat wereldberoemd is om zijn stoerheid.
Vooral voor recyclingoplossingen in de verhuur waarvan
verwacht wordt dat ze tientallen jaren blijven presteren.
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“De zelfverzekerde
merkkeuze voor de brede en
onvoorspelbare eisen van de
verhuursector.”

3991 ecnis
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Partners

Kiverco is een wereldmarktleider. Geen enkele bij ons
bekende recyclingoplossing levert meer uptime, levert
duurzaam hogere zuiverheid en biedt een langere levensduur
dan een Kiverco installatie.
Dit is, althans gedeeltelijk, te wijten aan het partnerschap met
andere consistent goed presterende, toonaangevende en
wereldwijd belangrijke merken.
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Kiverco

Toen en nu
Vanaf de vroege jaren 1980
tot vandaag

1991. Zijn eerste bedrijf
Met een ondernemende flair zette Aidan zijn eerste bedrijf
op dat in een kleine schuur op de boerderij van de familie
landbouwmachines vervaardigt en assembleert. Het bedrijf
groeide gestaag.

Ervoor geboren
Al in zijn jeugd, terwijl hij opgroeide in een grote familie,
gebruikte de stichter van Kiverco, Aidan McKiver,
vaardigheden die hij geleerd had van het werken met zijn
vader – een visser, boer en monteur – om landbouwmachines
te creëren die hielpen het familiebedrijf te moderniseren en
de efficiëntie ervan te verbeteren.

1993. De lancering van Kiverco
Samen met zijn toekomstige vrouw Anne, verhuist Aidan
McKiver van kantoor om de uitbreiding te ondersteunen. Zij
hernoemen het merk Kiverco. Deze nieuwe locatie vormt
de vroege basis van het huidige Kiverco hoofdkwartier in
Brocagh.
1996. Specialisatie

1984. Een stap in engineering
Als 16-jarige ging Aidan van school en past hij zijn
vaardigheden toe in zijn eerste baan, waar hij statische
breekmachines, zeefapparatuur, betoncentrales en nog veel
meer maakte. Zelfs toen was Aidan op kwaliteit gericht – de
constante verbetering van processen en producten.
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De steeds betere reputatie voor ongelooflijk robuuste ‘doit-once, do-it-right’ ontwerpen en productie, creëerde veel
nieuwe mogelijkheden voor Kiverco. Dit resulteerde in een
snelle groei, vooral op het gebied van grootschalige afvalscheidingsapparatuur.
Dit werd al snel de absolute focus
van Kiverco.
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Kiverco

2003. Naar Europa
Nadat de stoere reputatie van Kiverco zich internationaal
verspreidt, wordt de eerste Europese installatie van Kiverco
in Portugal en Spanje gebouwd. Het bedrijf blijft in heel
Europa groeien met installaties in Frankrijk, België, Duitsland,
Zwitserland en andere landen.
2004. Wereldwijd
Kiverco breidt zich uit naar de Noord-Amerikaanse markt met
zijn eerste installatie in de staat Ohio.
2006. Wereldwijde netwerken
Nu de recyclingoplossingen van Kiverco zo overtuigend op
de markt presteren, wordt Lincom Kiverco’s distributeur in
Australië en Nieuw-Zeeland, wat resulteert in de export naar
Australië, Nieuw-Zeeland en andere landen.
2008. De Britse productie verdubbelt
Kiverco verdubbelt zijn productiemogelijkheden om groei te
faciliteren, en meer onderzoek en ontwikkeling te doen om
de prestaties en levensduur van de oplossingen verder te
verbeteren.

2014. Het Midden-Oosten
Kiverco vestigt zich in het Midden-Oosten met de eerste
Kiverco afvalfabriek in Fujairah, de VAE. Er volgen meer
afvalverwerkingsinstallaties in het Koninkrijk Saoedi-Arabië
en Dubai.
2022. De Britse productie verdubbelt (weer)
De productiefaciliteit van Kiverco neemt van 18,000
vierkante meter toe tot 36,000 vierkante meter. En voor
de eerste keer bestaat het Kiverco team uit meer dan 100
collega’s. Nu een toonaangevend merk in de branche met
een wereldwijde reputatie voor wat betreft stoerheid, dat
beter presteert dan alle anderen op de drie belangrijkste
gebieden van meer uptime, duurzame hogere zuiverheid en
een langere levensduur, blijft Kiverco groeien. En het besef
dat ‘s werelds stoerste recyclingoplossing ook ‘s werelds
meest duurzame recyclingoplossing is, zorgt voor nog meer
interesse en bestellingen wereldwijd.
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Kiverco is wereldwijd
Honderden Britse en
wereldwijde
Installaties

De recyclingoplossingen van Kiverco zijn stoer genoeg om
het afval van de wereld elke keer weer te transformeren.
Hoe ver het ook van Kiverco’s hoofdkwartier in Noord-Ierland
vandaan is. Hoe uitdagend het terrein en de klus ook is.
Het enige zelfverzekerde merk wanneer het gebruikspunt
van een recyclingoplossing duizenden kilometers van huis
is – is het merk dat beroemd is om zijn stoerheid.
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Kiverco is duurzaam

Hier bij Kiverco willen we ons niet aansluiten bij het
hedendaagse gesprek over duurzaamheid. Omdat we
hier bij Kiverco al zo’n 40 jaar ons eigen gesprek voeren
over duurzaamheid. Dit komt omdat ‘s werelds stoerste
recyclingoplossing ook ‘s werelds meest duurzame
recyclingoplossing is.
Bij Kiverco geloven we dat er minder reparaties en
garantieclaims zijn dan bij wie dan ook. Dus minder
milieuschadelijke reparatiecycli, verbruiksartikelen en
voertuigritten. Het is ontegenzeggelijk dat de meest
duurzame recyclingoplossing, een functionerende
recyclingoplossing is.
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Klantenservice van
wereldklasse
The World’s Toughest
Recycling Plant
Since 1993

Investeren in een recyclingoplossing van Kiverco is het
begin van meer uptime, duurzame hogere zuiverheid en een
installatie met een echt langere levensduur. En een dergelijke
investering is tevens het begin van een klantenservice van
wereldklasse.
Vanaf het moment dat we u ontmoeten zorgen we voor u.
Het is echter wel belangrijk om te benadrukken hoe onze
klantenservice van wereldklasse voor u blijft zorgen nadat
u in Kiverco hebt geïnvesteerd. Dit komt omdat we ons als
merk te allen tijde op drie dingen blijven richten:
1.Uw bedrijfsverbetering. Laten we ervoor zorgen dat we een
echt verschil maken – voor u.
2.Kiverco’s eigen meetbare leverbelofte. Onze beloften
zijn voor ons net zo belangrijk als voor u. Dus testen we
voortdurend de nauwkeurigheid en geloofwaardigheid van
wat we beloven.
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voor en na u voor
Kiverco hebt
gekozen

3.Algemene impact. We proberen zo goed mogelijk te
beoordelen hoe onze toewijding aan het creëren van ‘s
werelds stoerste recyclingoplossing van invloed is op
bredere wereldwijde duurzaamheidsmaatregelen.
We bedoelen hiermee dat Kiverco’s klantenservice van
wereldklasse niet alleen voor u is. Het is voor iedereen.
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05 JCB

Stoere merken
waar we van houden
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Stoere merken 2022

04 Audi
Vehicles

08 Snickers
Clothing

10 Gorillia

Adhesives & Sealants

07 O’Neills
Clothing

03 Caterpillar
Construction & Mining

02 Toyota
Vehicles

We hebben zo veel liefde en respect voor ‘stoere merken’
dat het hele Kiverco-team voor hun favorieten stemt. We
noemen dit Kiverco’s ‘Tough Love’ project.
De merken die het beste zijn, zijn de ‘do-it-once, do-itright’ merken. Merken die noch kosten besparen, noch
beknibbelen. Authentieke merken. En de merken die het
meest in het Kiverco Tough Love-project voorkomen, zetten
zich niet om marketingredenen in om producten te maken
die beter en duurzamer presteren – maar omdat het in hun
bloed zit. Ze kennen gewoon geen andere manier.
Zie de winnaars van dit jaar en van andere jaren bij
www.kiverco.com.

09 Levis
Clothing

06 Lego
Toys

01 Milwaukee
Power Tools
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De ‘Talking Tough’
Nieuwsbrief
Meld je aan bij
www.kiverco.com

De e-nieuwsbrief van Kiverco ‘Talking Tough’ is een viering
van sectorspecifiek, inspirerend, ‘do-it-once, do-it-right’
ontwerpen en produceren. Maandelijks in uw inbox. Meld u
aan bij www.kiverco.com.
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www.kiverco.com | info@kiverco.com | +44 (0) 28 8773 8811
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Kiverco
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