IFAT 2022

tsMaailman
ehguoT s’sinnikkäin
dlroW ehT
kierrätyslaitteisto
tnalP gvuodesta
nilcyceR
1993
3991lähtien
ecnis

BUILT WITH BACKBONE

Käyttöön
KIVERCO

IFAT 2022
“Uskomme sellaiseen maailmaan,
jossa kierrätyslaitteisto ottaa talteen
paljon enemmän, paljon tarkemmin ja
paljon pitempään.
Uskomme sellaiseen
kierrätyslaitteistoon, joka järjestää
enemmän toiminta-aikaa, korkeampaa
pysyvää puhtautta ja jolla on pitempi
käyttöikä.”
Aidan McKiver
Perustaja ja johtaja
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BUILT WITH
BACKBONE
Maailman sinnikkäin
kierrätyslaitteisto vuodesta
1993 lähtien.

Kivercolla jokainen tietää mitä Kiverco syntyi tekemään.
Luomme Maailman Sinnikkäimmän Kierrätyslaitteiston.
Miksi? Koska tämä merkitsee enemmän toiminta-aikaa,
korkeampaa pysyvää puhtautta ja pitempää käyttöikää –
sinulle.
Entä kuinka tiedämme miten hyvää työtä teemme? Entä
mitä ‘sinnikkyys’ merkitsee Kivercolle?
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Sinnikkyys riippuu yhtä paljon siitä, miten ajattelemme
Kivercolla, kuin siitä, mitä teemme. Suunnitteluvaiheessa
kyllä spesifioimme liioittelevasti rakenteen, materiaalin ja
valmistusprosessin suhteen. Mutta se mitä “ajattelemme”
sinnikkyydestä, on erityisen merkityksellistä. Koska
toisin kuin kilpailijamme, Kiverco ei ainoastaan noudata
hyväksyttävinä pidettyjä alan suorituskykynormeja.
Kiverco määrittää ne.

Lisää käyttöaikaa
Pidempi käyttöikä
Korkeampi kestävä puhtaus
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Maailman sinnikkäin

Mutta kuinka me sen tiedämme?
Alamme parempi

Kivercon sinnikkyyson selvästi määritelty. Se on
lähestymistapa kierrätyslaitteistojen spesifiointiin,
suunnitteluun ja valmistukseen, joka keskittyy kolmen
keskeisen, mitattavissa olevan asiakasedun järjestämiseen.
1.
2.
3.

Enemmän toiminta-aikaa
Korkeampi pysyvä puhtaus
Pitempi käyttöikä

Mutta miten sen mittaamme?
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Maailman sinnikkäin

Mutta kuinka me sen tiedämme?
Aamme parempi

OKivercon tiimin omistautuneet jäsenet tekevät jatkuvasti
parhaansa mukaan seuraavasti kunkin kolmen suoritteen
osalta:
1. Tunnistamme, mitä suoritustasoja alallamme pidetään
“erinomaisina” jokaisessa Kivercon kolmessa keskeisessä
asiakashyödyssä
(Enemmän toiminta-aikaa, korkeampi pysyvä puhtaus,
pitempi käyttöikä).
2. Asetamme suorituksillemme omat tavoitteemme – alan
normien yläpuolelle.
3. Pyrimme ylittämään omat koroitetut tavoitteemme – joka
kerta.
Siinä se.
Kaikkia edellä mainittuja asioita tutkivat, nykyiset ja tekeillä
olevat miniraportit, esitetään Kivercon verkkosivuston
kirjasto-osiossa osoitteessa www.kiverco.com.
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Tätä me teemme
Lue lisää osoitteesta
www.kiverco.com

Kiverco tarjoaa räätälöityjä kierrätyslaitoksia ja erilaisia
modulaarisia kierrätyslaitteita jätetuotteiden käsittelyyn,
erottamiseen ja hyödyntämiseen jopa 100 tunnissa (tonnia
tunnissa).
Jätevirtoja, joiden kanssa työskentelemme, ovat
Rakentaminen ja purkaminen (C&D)
Kaupallinen ja teollinen (C&I)
Kuivat sekoitetut kierrätettävät osat (DMR)
Kiinteä yhdyskuntajäte (MSW)
Komposti
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Tätä me teemme

Staattinen.
Mittatilaustyönä.
Avaimet käteen -ratkaisut.
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Tätä me teemme
The
World’s
Toughest
Lue lisää
osoitteesta
Recycling
Plant
www.kiverco.com
Since 1993

Modulaarinen
Vuonna 2021 esittelimme modulaariset kierrätyslaitoksemme
jotka hyödyntävät enintään 14 tuotetta.
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Mobile
Vakiintuneita liikkuvia yksiköitämme voidaan käyttää yksilöllisesti
tai yhdistetty kierrätyslaitoksen muodostamiseksi.
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Tätä me teemme

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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Asiakkaamme
Jätehuoltoyritykset
Valtiolliset ja paikalliset viranomaiset
Vuokraamot

Jätehuoltoyritykset
Kivercon valinneet jätehuoltoyhtiöt hyötyvät
ennustettavasta kannattavuudesta, jonka vain maailman
sinnikkäin kierrätyslaitteisto pystyy toimittamaan. Koska
Kivercon kierrätyslaitteisto järjestää enemmän toimintaaikaa, korkeamman pysyvän puhtauden ja sillä on pitempi
käyttöikä.
Merkityksellisiä, vakavasti suhtautuvia toimijoita –
Yksinomaan.
Kivercon valitsevat jätehuoltoyritykset ovat merkiyksellisiä,
vakavasti suhtautuvia toimijoita. He ovat ostakerran, osta-oikein -toimijoita, jotka ymmärtävät eron
kokonaiskustannusten ja elinikäarvon välillä.
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Siksi Kiverco on todellakin ainoa ratkaisu maailman
parhaiden jätehuoltoyritysten kokemiin ongelmiin.
Luvataan vain se mitä pystymme toimittamaan. Ja
toimitetaan aina se mitä lupaamme.
Joidenkin kierrätyslaitteistojen valmistajien alimitoitukset
ja liioitellut lupaukset ovat todellinen ongelma
maailmassamme. .
tehtäväkriittisiä lupauksia, joita annat asiakkaillesi. Koska
lupaamme vain sen, minkä pystymme toimittamaan. Ja me
aina toimitamme mitä lupaamme.

Niinpä Kiverco tekeekin päinvastoin. Kiverco tukee
iitsevarmana tehtäväkriittisiä lupauksia, joita annat
asiakkaillesi. Koska lupaamme vain sen, minkä pystymme
toimittamaan. Ja me aina toimitamme mitä lupaamme.

“Tuotto on hienoa.
Ennustettavissa oleva tuotto
on parempaa.”
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Asiakkaamme

Valtiolliset ja paikalliset viranomaiset
“Valtiolliset ja paikalliset viranomaiset eivät investoi
yksinomaan veronmaksajien
rahoja Kivercoon. He
investoivat myös oman
maineensa. Me suojelemme
kumpaakin.”

Kivercon kierrätyslaitteisto on asettunut itsevarmana satojen yritysten piiriin ympäri maailmaa. Ottaen talteen paljon
enemmän, paljon tarkemmin ja paljon pitempään. Entäpä
Kivercon kierrätyslaitteisto keskeisessä roolissa viranomaisten vaatimuksissa?
Vaikuttaen talouksiin. Tukien sitä, miten kaupungit ja jopa
valtiot helpottavat kierrätystä perustasolla? Sekin on hieno
asia. Se ei ole ollut Kivercolle minkäänlainen ongelma lähes
neljänkymmenen vuoden ajan.

Varmuus. Kaikista ominaisuusta arvokkain.
Valtion ja paikallisten viranomaisten Kivercolle antamaan
vastuuseen ei suhtauduta koskaan kevyesti. Ymmärrämme,
että kun valtiot ja paikalliset viranomaiset valitsevat
Kivercon, tyydytämme ei ainoastaan valtion tai paikallisen
viranomaisen osaston täsmällisiä ja välittömiä tarpeita,
vaan myös niistä riippuvaisten yritysten, kotitalouksien ja
asukkaiden tarpeita. Valtiolliset ja paikalliset viranomaiset
eivät investoi yksinomaan veronmaksajien rahoja Kivercoon.
He investoivat myös oman maineensa.
Me suojaamme molempia.
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Asiakkaamme
Jätehuoltoyritykset
Valtiolliset ja paikalliset viranomaiset
Vuokraamot

Vuokraamot
Kivercon Maailman Sinnikkäin Kierrätyslaitteisto on
kruununjalokivi monen maailman parhaan ja vaativimman
kierrätyslaitteistoja vuokraavan yrityksen valikoimassa. Eikä
ihmekään, sillä vuokraamoala on poikkeuksellisen vaativa.

Kiverco on luotettava merkkivalinta, kun kierrätyslaitteisto
siirtyy yhdeltä asiakkaalta toiselle varsin usein.
Olemme luotettava valinta, kun kierrätyslaitteistoa siirretään
kovin usein, kun fyysiset vaatimukset ovat kovin laajat ja
arvaamattomat ja kun peräkkäiset käyttöpaikat voivat olla
kilometrien päässä toisistaan.
Luotettava merkkivalinta vuoraamoille on Kiverco.
Sinnikkyydestään maailmankuulu tuotemerkki. Erityisesti,
kun vuokralla olevan kierrätyslaitteiston edellytetään
toimivan vuosikymmeniä.

14

“Luotettava merkkivalinta
vuokraamoalan
laajamittaisiin ja ennalta
arvaamattomiin tarpeisiin.”
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Liikekumppanit

Kiverco on a globaaliluokan vetäjä. Mikään tuntemamme
kierrätyslaitteisto ei tarjoa enemmän käyttöaikaa,
korkeampaa pysyvää puhtautta ja pitempää käyttöikää kuin
Kivercon laitteisto.
Tämä seuraa ainakin osittain kumppanuuksista muiden,
jatkuvasti menestyvien, alaa johtavien ja globaalisti
merkittävien tuotemerkkien kanssa.
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Kiverco

Silloin ja nyt
1980-luvun alusta lähtien
tähän päivään

1991. Ensimmäinen yritys
Yrittäjän vainulla Aidan perusti ensimmäisen yrityksensä
valmistamaan ja kokoamaan maatalouskoneita kotitilansa
pienessä vajassa. Liiketoiminta kasvoi tasaisesti.

Syntynyt siihen
Jo nuorena poikana ja suurperheessä kasvaneena Kivercon
perustaja Aidan McKiver oppi taitoja isältään – kalastajalta,
maanviljelijältä ja mekaanikolta – luomaan maatalouskoneita,
joiden avulla nykyaikaistettiin ja tehostettiin kotitilan
toimintaa.
1984. Askel tekniikkaan
16-vuotias Aidan päätti koulunsa ja rupesi soveltamaan
taitojaan ensimmäisessä työpaikassaan, jossa valmistettiin
staattisia murskauslaitteita, seulontalaitteita, betonierän
annostelijoita ja muutakin. Jo silloin Aidan kiinnitti huomionsa
laatuun - prosessin ja tuotteen jatkuvaan parantamiseen.
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1993. Kiverco lähtee käyntiin
Yhdessä nykyisen vaimonsa Annen kanssa, Aidan ja Anne
McKiver muuttavat uusiin tiloihin laajentumisen myötä.
Heidän valitsemansa uusi tuotemerkki on Kiverco. Tämä
uusi sijainti loi varhaisen perustan nykyiselle Brocaghissa
sijaitsevalle Kivercon pääkonttorille.
1996. Erikoistuminen
Kasvava maine uskomattoman kestävästä tee-se-kerralla,
tee-se-kunnolla-suunnittelusta ja -valmistuksesta, antoi
Kivercolle monia uusia mahdollisuuksia. Tämä johti nopeaan
kasvuun erityisesti jätteiden suurikokoisten lajittelulaitteiden
alalla.
Tästä tuli pian Kivercon ehdoton painopiste.
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Kiverco

2003. Tulo Eurooppaan
Kivercon sitkeyden maineen levitessä kansainvälisesti,
Kivercon ensimmäiset eurooppalaiset tehtaat asennetaan
Portugaliin ja Espanjaan.
Liiketoiminta kasvaa edelleen ympäri Eurooppaa ja tehtaita
on Ranskassa, Belgiassa, Saksassa, Sveitsissä ja muuallakin.
2004. Globaaliksi tulo

2014. Lähi-itä

Kiverco laajentaa toimintaansa Pohjois-Amerikan
markkinoille, kun sen ensimmäinen laitteisto asennetaan
Ohion osavaltiossa.

Kiverco aloittaa toiminnan Lähi-idässä, kun ensimmäinen
Kivercon jätteenkäsittelylaitteisto asennetaan Fujairahiin,
Arabiemiirikuntiin. Lisää jätteenkäsittelylaitteistoja tulee
seuraavaksi Saudi-Arabian kuningaskuntaan ja Dubaihin.

2006. Globaalit verkostot

2022. Yhdistyneen kuningaskunnan valmistus
kaksinkertaistuu (jälleen)

Kivercon kierrätyslaitteiston nyt toimiessa näin vakuuttavasti
markkinoita paremmin, Kiverco kiinnittää jälleenmyyjäkseen
Lincomin Australiassa ja Uudessa-Seelannissa, mikä johtaa
vientiin Australiaan, Uuteen-Seelantiin ja muihinkin maihin.
2008. Yhdistyneen kuningaskunnan valmistus kaksinkertaistuu
Kasvun helpottamiseksi Kiverco kaksinkertaistaa tuotantokapasiteettinsa sekä lisää tutkimusta ja kehitystä laitteistojen suorituskyvyn ja käyttöiän lisäämiseksi entisestään.

Kivercon tuotantolaitteiston pinta-ala kasvaa 18 000
neliöjalasta (1700 m2) 36 000 neliöjalkaan (3400 m2).
Kiverco-tiimi ylittää ensimmäistä kertaa 100 kollegan rajan.
Ollessaan nyt luokkansa johtava tuotemerkki, jolla on globaali
maine sinnikkyydestään ja joka päihittää kaikki muut kolmella
keskeisellä osa-alueella, jotka ovat korkeampi pysyvä
puhtaus, enemmän toiminta-aikaa ja pitempi käyttöikä,
Kiverco jatkaa laajenemistaan. Ja selkeä ymmärrys, että
Maailman Sinnikkäin Kierrätyslaitteisto on myös Maailman
Pysyvin Kierrätyslaitteisto, lisää entisestään kiinnostusta ja
tilauksia maailmanlaajuisesti.
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Kiverco on globaali
Satoja Iso-Britannia ja
Globaali
Laitosten

Kivercon kierrätyslaitteisto on tarpeeksi sinnikäs muuntamaan maailman jätteet ensimmäisellä kerralla, joka kerralla. Ei
väliä kuinka kaukana Pohjois-Irlannissa olevasta pääkonttorista. Ei väliä kuinka haastavia maasto ja tehtävät saattaisivat
olla.
Ainoa luotettava merkkivalinta, kun kierrätyslaitteiston käyttöpaikka voi olla tuhansien kilometrienkin päässä kotoa – on
se merkki, joka on maailmankuulu sinnikkyydestään.
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Kiverco on pysyvä

Me täälllä Kivercolla emme viitsi osallistua nykypäivän
keskusteluun pysyvyydestä. Koska meillä täällä Kivercolla
on ollut oma keskustelumme pysyvyysasioista - jo
noin 40 vuoden ajan. Näin on sen takia, että Maailman
Sinnikkäin Kierrätyslaitteisto on myös Maailman Pysyvin
Kierrätyslaitteisto.
Uskomme, että Kivercon laitteistoilla esiintyy vähemmän
korjauksia ja takuuvaatimuksia kuin millään muulla.
Eli harvemmin tapahtuvia ympäristöä vahingoittavia
korjausjaksoja, kulutustavaroita sekä ajoneuvojen matkoja.
Kiistattomasti parhaiten pysyvä kierrätyslaitteisto – on
kunnossa oleva kierrätyslaitteisto.
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Maailmanluokan
asiakaspalvelu
The World’s Toughest
Recycling Plant
Since 1993

Investointi Kivercon kierrätyslaitteistoon on alku
suurempaan toiminta-aikaan, korkeampaan pysyvään
puhtauteen ja sellaisen laitteiston omistamiseen, jolla on
todella pitempi käyttöikä. Siitä myös alkaa maailmanluokan
asiakaspalvelu investoinnin jälkeen.
Huolehdimme sinusta siitä hetkestä alkaen, jolloin
tapaamme ensi kertaa. On kuitenkin tärkeää korostaa, kuinka
maailmanluokan asiakaspalvelumme jatkuu myös Kivercoon
investointintisi jälkeen. Tämä johtuu siitä, että tuotemerkkinä
keskitymme aina kolmeen asiaan:
1.Liiketoimintasi edistäminen. Varmistakaamme se, että
saamme aikaan todellista eroa – sinun hyväksesi.
2.Kivercon omat, mitattavissa olevat toimituslupaukset.
Lupauksemme ovat meille yhtä tärkeitä kuin ne ovat sinulle.
Niinpä testaamme jatkuvasti sanojemme tarkkuutta ja
uskottavuutta.
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ennen Kivercon valitsemista
ja myös sen jälkeen

3.
Kokonaiskuvan vaikutus. Yritämme parhaan
kykymme mukaan arvioida, miten sitoutumisemme luoda
maailman sinnikkäin kierrätyslaitteisto vaikuttaa laajempiin
globaaleihin pysyvyystoimenpiteisiin.
Kivercon jatkuva maailmanluokan asiakaspalvelu ei näet ole
yksinomaan sinua varten. Se on kaikkia varten.
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Kovia tuotemerkkejä, joita
rakastamme
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Rankkaa rakkautta

04 Audi
Vehicles

08 Snickers
Clothing

10 Gorillia

Adhesives & Sealants

07 O’Neills
Clothing

03 Caterpillar
Construction & Mining

02 Toyota
Vehicles

Joka vuosi koko Kivercon väki äänestää omia suosikkejaan,
koska rakastamme ja kunnioitamme “sinnikkäitä
tuotemerkkejä”. Kutsumme tätä nimellä Kivercon ‘Rankan
rakkauden’ projekti.
Parhaiten menestyvät tuotemerkit ovat tee-se-kerralla, teese-kunnolla-tuotemerkkejä. Tuotemerkit joissa ei pihistellä
eikä oikaista. Aidot tuotemerkit. Ja Kivercon “Rankan
Rakkauden” hankkeessa eniten ja korkeimmalla esiintyvät
tuotemerkit sitoutuvat tekemään tuotteita, jotka toimivat
paremmin ja kestävät pitempään, ei markkinointisyistä –
vaan siksi, että se on heillä veressä. He eivät tunne mitään
muuta tapaa.
Katso tämän vuoden ja kaikkien muidenkin vuosien voittajat
osoitteesta www.kiverco.com

09 Levis
Clothing

06 Lego
Toys

01 Milwaukee
Power Tools
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Kova
rakkausuutiskirje
Rekisteröidy osoitteessa
www.kiverco.com

Kivercon sähköinen uutislehti “Talking Tough” on
sektorispesifisen, inspiroivan, tee-se-kerralla, tee-sekunnolla-suunnittelun ja valmistuksen juhlaa. Kuukausittain
postilaatikkoosi. Rekisteröidy osoitteessa www.kiverco.com.
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