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“Vi tror på en verden der
gjenvinningsanlegg gjenvinner mye
mer, mye mer nøyaktig og mye lenger.
Vi tror på gjenvinningsanlegg
som leverer mer oppetid, høyere
vedvarende renhet og har lengre
brukstid.
”
Aidan McKiver
Grunnlegger og direktør

KIVERCO.COM
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BUILT WITH
BACKBONE
Verdens tøffeste
gjenvinningsanlegg
siden 1993

Alle i Kiverco vet hva Kiverco er som skapt for å gjøre. Vi
lager verdens tøffeste gjenvinningsanlegg. Hvorfor? Fordi
dette betyr mer oppetid, en høyere vedvarende renhet og
en lengre levetid – for deg.
Men hvordan vet vi hvor bra vi gjør det? Og hva betyr
“tøffhet” for Kiverco?
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Tøffhet handler like mye om hvordan vi tenker i Kiverco,
som det handler om hva vi gjør. Ja, vi overspesifiserer
på designstadiet med hensyn til struktur, materiale og
produksjonsprosess. Men måten vi “tenker” om tøffhet på,
er spesielt viktig. For i motsetning til konkurrentene våre
følger ikke Kiverco bare det som kan anses som akseptable
bransjeytelsesstandarder.
Kiverco setter dem.

Mer oppetid
Høyere vedvarende renhet
Lengre brukstid
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Verdens tøffeste.
Men hvordan vet vi det?

Overgått
vår bransje

Kivercos tøffhet er tydelig definert. Det er en tilnærming til å
spesifisere, designe og produsere gjenvinningsanlegg som
fokuserer på å levere tre viktige målbare kundefordeler.
1.
2.
3.

Mer oppetid
Høyere vedvarende renhet
Lengre brukstid

Men hvordan måler vi dette?
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Verdens tøffeste.
Men hvordan vet vi det?
Overgått
vår bransje

Kiverco har team som gjør det følgende med hensyn til hver
av de tre leveransene:
1.
Vi identifiserer hvilke ytelsesnivåer vår bransje
anser for å være “utmerket” innen hver av Kivercos tre
hovedfordeler for kundene (mer oppetid, høyere vedvarende
renhet, lengre brukstid).
2.
Vi setter våre egne ytelsesmål – over
bransjenormene.
3.
Vi har som mål å slå våre egne økte mål – hver
gang.
Så enkelt er det.
Minirapporter om temaene ovenfor finnes i biblioteksdelen
på Kivercos nettsted www.kiverco.com.
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Hva vi gjør
Finn ut mer på
www.kiverco.com

Kiverco leverer skreddersydd resirkuleringsanlegg og en
rekke modulære resirkuleringsutstyr for å behandle, skille
og utvinne avfallsprodukter i opptil 100tph (tonn per time).
Avfallsstrømmene vi jobber med inkluderer
Bygging og riving (FoU)
Kommersiell og industriell (C&I)
Tørre blandede resirkulerbare enheter (DMR)
Kommunalt fast avfall (MSW)
Kompost
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Hva vi gjør

Statisk.
Skreddersydd.
Nøkkelferdige løsninger.
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Hva vi gjør
The
Toughest
FinnWorld’s
ut mer på
Recycling
Plant
www.kiverco.com
Since 1993

Modulære
I 2021 introduserte vi våre modulære resirkuleringsanlegg
som gjenoppretter opptil 14 produkter.
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Mobil
Våre veletablerte flyttbare enheter kan brukes individuelt
eller kombinert for å danne et resirkuleringsanlegg.
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Hva vi gjør

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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Kundene våre
Avfallshåndteringsselskaper
Nasjonale og lokale myndigheter
Utleieselskaper

Avfallshåndteringsselskaper
Avfallshåndteringsselskaper som velger Kiverco, drar
nytte av den forutsigbare lønnsomheten som bare verdens
tøffeste gjenvinningsanlegg kan levere. Fordi Kivercos
gjenvinningsanlegg leverer mer oppetid, høyere vedvarende
renhet og har lengre brukstid.

Kun betydelige, seriøse operatører
Avfallshåndteringsselskaper som velger Kiverco,
er betydelige, seriøse operatører. De ønsker å gjøre
langsiktige kjøp som tar hensyn til pris og verdi over
hele brukstiden. Og det er derfor Kiverco faktisk er den
eneste løsningen på problemene som verdens aller beste
avfallshåndteringsselskaper opplever.
Vi lover bare det vi kan levere. Og leverer alltid det vi lover.
Underspesifisering og for store løfter fra enkelte
produsenter av gjenvinningsanlegg er et reelt problem i vår
verden. Så Kiverco gjør det motsatte.
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Kiverco støtter trygt de forretningskritiske løftene dere gir
til kundene. Fordi vi bare lover det vi kan levere. Og vi leverer
alltid det vi lover.

“Fortjeneste er flott.
Forutsigbar fortjeneste er
bedre.”

3991 ecnis
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Kundene våre

Nasjonale og lokale
myndigheter
“Nasjonale og lokale myndigheter investerer ikke bare
skattebetalernes penger hos
Kiverco. De investerer også
sitt renommé. Vi beskytter
begge.”

Kivercos gjenvinningsanlegg står støtt i kjernen av hundrevis av virksomheter rundt om i verden. Gjenoppretter mye
mer, mye mer nøyaktig, og i mye lenger tid. Men hva med
at Kivercos gjenvinningsanlegg spiller en sentral rolle for
myndighetenes krav? Påvirker økonomier. Støtter hvordan
tettsteder, byer og til og med nasjoner legger til rette for
gjenvinning på et grunnleggende nivå? Det er også helt greit.
Det har ikke vært noe problem for Kiverco i nesten førti år.

Sikkerhet. Den mest verdifulle egenskapen av alle.
Ansvaret som nasjonale og lokale myndigheter legger
hos Kiverco, er noe vi aldri tar lett på. Når nasjonale og
lokale myndigheter velger Kiverco, må vi levere ikke bare i
henhold til deres behov, men også behovene til bedriftene,
husholdningene og innbyggerne som er avhengige av dem.
Nasjonale og lokale myndigheter investerer ikke bare
skattebetalernes penger hos Kiverco. De investerer også sitt
renommé.
Vi beskytter begge.
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Kundene våre
Avfallshåndteringsselskaper
Nasjonale og lokale myndigheter
Utleieselskaper

Utleieselskaper
Kivercos “verdens tøffeste gjenvinningsanlegg” er juvelen i
kronen i porteføljene til noen av verdens beste og grundigste
utleieselskaper innen gjenvinningsanlegg. Og det er ikke
overraskende, for utleiesegmentet er usedvanlig krevende.

Kiverco er det sikre valget når et gjenvinningsanlegg
ofte overføres mellom kunder. Vi er det sikre valget når
gjenvinningsanlegg flyttes ofte, når de fysiske kravene er
brede og uforutsigbare, og når påfølgende brukssteder kan
være milevis fra hverandre.
Kiverco er det sikre valget for utleieselskaper. Vi er
verdenskjent for tøffhet. Spesielt når gjenvinningsanlegg for
utleie forventes å yte i flere tiår.
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“
“Det trygge valget for
utleiesektorens brede og
uforutsigbare krav.”
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Partnere

Kiverco er en global leder i sin kategori. Ingen
gjenvinningsanlegg vi kjenner til, leverer mer oppetid, høyere
nivåer av vedvarende renhet og har en lengre levetid enn
Kivercos anlegg.
Dette skyldes i det minste delvis samarbeidet med andre
kategoriledende og globalt betydningsfulle aktører.
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Kiverco
Da og Nå

Fra tidlig på 1980-tallet
til i dag

1991. Den første virksomheten
Med gründerteft startet Aidan sin første virksomhet som
fabrikerte og monterte gårdsmaskiner fra et lite skur på
familiegården. Virksomheten vokste jevnt og trutt.
1993. Kiverco lanseres
Skapt for det
Som ung gutt i en stor familie brukte Kiverco-grunnlegger
Aidan McKiver ferdigheter han lærte fra å jobbe med sin
far – fisker, bonde og mekaniker – til å lage gårdsmaskiner
som bidro til å modernisere og forbedre effektiviteten på
familiegården.

1984. Et steg inn i maskinfaget
Som 16-åring sluttet Aidan på skolen og brukte i sin første
jobb ferdighetene sine til å lage statisk knuseutstyr,
sikteutstyr, betongblandingsutstyr og mer. Allerede da var
Aidans fokus på kvalitet – konstant forbedring av prosess og
produkt.
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Aidan og hans nåværende kone Anne flytter til andre lokaler
for videre vekst. Selskapet blir nå hetende Kiverco. Dette nye
stedet ble det tidlige grunnlaget for det nåværende Kivercohovedkvarteret i Brocagh.
1996. Spesialisering
Med et rykte for utrolig robust design og produksjon som
blir riktig på første forsøk, presenterte det seg mange nye
muligheter for Kiverco. Dette resulterte i rask vekst, spesielt
innen storskala avfallssortering. Dette ble snart Kivercos
absolutte fokus.
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Da og Nå
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Kiverco

2003. Til Europa
Kivercos rykte for tøffhet spredte seg internasjonalt, og
Kivercos første europeiske anlegg ble installert i Portugal og
Spania. Virksomheten fortsetter å vokse i hele Europa med
anlegg iblant annet Frankrike, Belgia, Tyskland og Sveits.
2004. Global ekspansjon
Kiverco ekspanderer inn i det nordamerikanske markedet
med sin første anleggsinstallasjon i delstaten Ohio.
2006. Globale nettverk
Kivercos gjenvinningsanlegg imponerer markedet, og Kiverco
sikrer seg Lincom som sin distributør i Australia og New
Zealand, noe som resulterer i eksport til blant annet Australia
og New Zealand.
2008. Den britiske produksjonen dobles
Kiverco dobler sin produksjonsevne for å legge til rette for
videre vekst og styrker forskning og utvikling for ytterligere å
øke anleggets ytelse og levetid.

2014. Midtøsten
Kiverco etablerer seg i Midtøsten og installerer sitt første
avfallsanlegg i Fujairah i De forente arabiske emirater. Flere
avfallsbehandlingsanlegg følger i Saudi-Arabia og Dubai.
2022. Den britiske produksjonen dobles (igjen)
Kivercos produksjonsanlegg øker fra 1 700 kvadratmeter til
3 300 kvadratmeter. Kiverco-teamet passerer 100 ansatte
for første gang. Kiverco fortsetter å vokse – nå som et
kategoriledende merke med et globalt rykte for tøffhet
og fortreffelighet innen de tre nøkkelområdene høyere
vedvarende renhet, mer oppetid og lenger brukstid. Og
erkjennelsen av at verdens tøffeste gjenvinningsanlegg
også er verdens mest bærekraftige gjenvinningsanlegg, øker
interessen og bestillinger over hele verden.
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Kiverco er globale
Hundrevis av britiske og
globale
Installasjoner

Kivercos gjenvinningsanlegg er tøffe nok til å forvandle
verdens avfall første gang, hver gang. Uansett hvor langt
unna hovedkvarteret i Nord-Irland det skjer. Uansett hvor
utfordrende terrenget og oppgavene måtte være. Det eneste
sikre valget når et gjenvinningsanleggs brukssted kan være
tusenvis av kilometer hjemmefra, er merket som er verdenskjent for tøffhet.
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Kiverco er
bærekraftige

Vi i Kiverco er ikke så interessert i dagens prat om bærekraft.
For Kiverco har drevet med dette i rundt 40 år. Dett er fordi
verdens tøffeste gjenvinningsanlegg også er det mest
bærekraftige.
Vi mener vi kan levere med færre reparasjoner og
garantikrav enn andre. Altså færre miljøskadelige
reparasjonssykluser, ekstradeler og transportturer. Det mest
bærekraftige gjenvinningsanlegget er unektelig det som
fungerer.
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Kundeservice i
verdensklasse
The World’s Toughest
Recycling Plant
Since 1993

En investering i Kivercos gjenvinningsanlegg er begynnelsen
på mer oppetid, høyere vedvarende renhet og eierskap av
et anlegg som virkelig har en lengre levetid. Og det er også
begynnelsen på kundebehandling i verdensklasse.
Vi tar ansvar fra øyeblikket vi møter dere. Men det er viktig å
understreke at vår kundeservice i verdensklasse fortsetter
selv etter at dere har investert i Kiverco. Dette er fordi vi som
merkevare til enhver tid har fokus på tre ting:
1.
Forbedring av virksomheten deres. La oss sørge for
at vi gjør en reell forskjell – for dere.
2.
Kivercos egne målbare leveranseløfter. Våre løfter
er like viktige for oss som de er for deg. Så vi kontrollerer
kontinuerlig nøyaktigheten og troverdigheten av hva vi sier.
3.
Påvirkning i det store bildet. Vi prøver så godt vi
kan å vurdere hvordan vår forpliktelse om å lage verdens
tøffeste gjenvinningsanlegg påvirker bredere globale
bærekraftstiltak.
Kivercos pågående kundebehandling i verdensklasse er
nemlig ikke bare for deg. Det er for alle.
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Tøffe merker
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Tøff kjærlighet 2022

04 Audi
Vehicles

08 Snickers
Clothing

03 Caterpillar
Construction & Mining

Av kjærlighet til og med respekt for “tøffe merkevarer”
stemmer hele Kiverco-teamet på sine favoritter hvert år. Vi
kaller dette Kivercos
“Tough Love”-prosjekt.

10 Gorillia

Adhesives & Sealants

07 O’Neills
Clothing

02 Toyota
Vehicles

Merkene som gjør det best, er de som får det riktig på
første forsøk. Merker som verken kutter kostnader eller
hjørner. De autentiske merkene. Og merkene som oftest
dukker opp i Kivercos Tough Love-prosjekt, jobber for å
lage produkter som gir bedre ytelse og varer lenger, ikke av
markedsføringshensyn – men fordi det er i blodet deres. De
vet ikke om noen annen måte å gjøre det på.
Se årets vinnere og tidligere års vinnere på
www.kiverco.com.

09 Levis
Clothing

06 Lego
Toys

01 Milwaukee
Power Tools
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Talking Tough
nyhetsbrevet
Registrer deg på
www.kiverco.com

Kivercos e-nyhetsbrev, “Talking Tough” er en hyllest til
sektorspesifikk, inspirerende, “riktig-første-gang”-design og
-produksjon. I innboksen din hver måned. Registrer deg på
www.kiverco.com.
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Kiverco

23

IFAT 2022
KIVERCO.COM

