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Introducing
KIVERCO

IFAT 2022
“Wierzymy w świat, w którym
instalacja recyklingowa pozwala
odzyskiwać znacznie więcej, ze
znacznie większą precyzją, przez
zdecydowanie dłuższy czas.
Wierzymy w takie instalacje
recyklingowe, które pracują dłużej bez
przestojów, są bardziej zrównoważone
i mają dłuższą żywotność..”
Aidan McKiver
Założyciel i dyrektor

KIVERCO.COM
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zrównoważonego rozwoju
Dłuższa żywotność instalacji

WITAMY

W KIVERCO
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BUILT WITH
BACKBONE
Najwytrzymalsza instalacja
recyklingowa na świecie od
1993 roku

Każdy pracownik w Kiverco wie, że produkty Kiverco
powstają po to, aby działać. Wytwarzamy najwytrzymalsze
instalacje recyklingowe na świecie. Dlaczego? Ponieważ to
oznacza więcej pracy bez przestojów, większą zgodność z
zasadami zrównoważonego rozwoju i dłuższą żywotność –
same korzyści dla klienta.
A skąd wiemy, jak dobrze nam to wychodzi? I co
„wytrzymałość” oznacza dla Kiverco?
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Wytrzymałość dotyczy nie tylko naszej filozofii, ale także
metod pracy w Kiverco. Tak, wyznaczamy zbyt ambitną
specyfikację na etapie projektowym jeśli chodzi o
konstrukcję, materiały i proces produkcyjny. Ale sposób, w
jaki postrzegamy wytrzymałość, jest szczególnie ważny.
Ponieważ w przeciwieństwie do konkurencji, Kiverco
nie tylko przestrzega akceptowane w branży normy
eksploatacyjne.
Kiverco je wyznacza.

Dłuższy czas pracy
bez przestojów
Większa zgodność z zasadami
zrównoważonego rozwoju
Dłuższa żywotność instalacji
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Najwytrzymalsza na świecie
Ale skąd my to wiemy?
lepsze wyniki
nasza branża

Wytrzymałość produktów Kiverco jest jasno określona. To
podejście do specyfikacji, projektowania i wytwarzania
instalacji recyklingowych, które koncentrują się na
dostarczaniu trzech kluczowych i wymiernych korzyści dla
klienta.
1.Dłuższy czas pracy bez przestojów
2.Wyższa zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju
3.Dłuższa żywotność
Jak to mierzymy?
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Najwytrzymalsza na świecie
Ale skąd my to wiemy?
lepsze wyniki
nasza branża

1.Sprawdzamy poziom wyników, jaki w naszej branży jest
uznawany za doskonały w zakresie trzech wymiernych
korzyści dla klienta
(czas pracy bez przestojów, zrównoważony rozwój i
żywotność instalacji).
2.Wyznaczamy własny poziom wyników – powyżej norm
obowiązujących w branży.
3.A następnie staramy się przewyższyć wyznaczone cele –
za każdym razem.
I to wszystko.
Bieżące miniraporty z analizą powyższych zagadnień
znajdują się w sekcji Bibiloteka witryny Kiverco:
www.kiverco.com.
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Co robimy
Dowiedz się więcej na
www.kiverco.com

Kiverco zapewnia dostosowany do potrzeb zakład
recyklingu oraz szereg modułowych urządzeń do
recyklingu do przetwarzania, oddzielania i odzyskiwania
produktów odpadowych z prędkością do 100 ton na
godzinę (ton na godzinę).
Strumienie odpadów, z którymi współpracujemy, obejmują:
Budowa i rozbiórka (C&D)
Komercyjne i przemysłowe (C&I)
Suche mieszane surowce wtórne (DMR)
Stałe odpady komunalne (MSW)
Kompost

08

IFAT 2022

tsehguoTsię
s’dwięcej
lroW ena
hT
Dowiedz
tnalP gnilcyceR
www.kiverco.com
3991 ecnis

BUILT WITH BACKBONE

Co robimy

Statyczny.
Zrobiony na zamówienie.
Rozwiązania pod klucz.
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Co robimy
The
World’s
Dowiedz
sięToughest
więcej na
Recycling
Plant
www.kiverco.com
Since 1993

Modułowy
W 2021 roku wprowadziliśmy nasze modułowe zakłady
recyklingu które odzyskują do 14 produktów.
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Mobilny
Nasze sprawdzone jednostki mobilne mogą być używane
indywidualnie
lub połączone w zakład recyklingu.
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Co robimy

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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Nasi klienci
Firmy zajmujące się gospodarką
odpadami Władze rządowe i lokalne
Firmy wynajmujące

Zakłady gospodarujące
odpadami
Firmy gospodarujące odpadami, które wybierają Kiverco,
czerpią korzyści z przewidywalnych zysków, które może
zapewnić tylko najwytrzymalsza instalacja recyklingowa na
świecie. Ponieważ instalacje recyklingowe Kiverco pracują
dłużej bez przestojów, są bardziej zrównoważone i mają
dłuższą żywotność

Tylko poważni operatorzy instalacji.
Firmy gospodarujące odpadami, które wybierają produkty
Kiverco, to poważni operatorzy. To firmy, które kupują „raz
a dobrze” i doceniają różnice między ceną detaliczną i
wartością w całym cyklu życia. I to dlatego Kiverco jest
jedynym rozwiązaniem problemów, jakie napotykają
najlepsze firmy gospodarujące odpadami na świecie.
Nie składamy obietnic bez pokrycia. I zawsze realizujemy
to, co obiecaliśmy.
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Zaniżanie specyfikacji i składanie nadmiernych obietnic
przez niektóre firmy w branży recyklingowej jest
rzeczywistym problemem Dlatego Kiverco robi zupełnie na
odwrót.

Kiverco pewnie wspiera obietnice o krytycznym znaczeniu,
które składa swoim Klientom. Ponieważ nie składa obietnic
bez pokrycia. Zapewniając zawsze to, co zostało obiecane.

„Zyski są świetne. Ale
przewidywane zyski są
lepsze”.

3991 ecnis
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Nasi klienci

Organy władzy państwowej i
lokalnej
“Governments and Local
Authorities don’t just invest
taxpayer’s money with
Kiverco. They invest their
reputation too. We protect
both.”

Kiverco recycling plant sits confidently at the heart of
hundreds of businesses around the world. Recovering much
more, much more accurately, and for much longer.
But what about Kiverco recycling plant playing a pivotal role
in the requirements of governments? Impacting economies.
Supporting how towns, cities, and even nations facilitate
recycling at a fundamental level?
That’s fine too. It’s been no problem at all for Kiverco for
almost forty years.
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Nasi klienci
Firmy zajmujące się gospodarką
odpadami Władze rządowe i lokalne
Firmy wynajmujące

Wypożyczalnie sprzętu
Najwytrzymalsza instalacja recyklingowa Kiverco to
klejnot w koronie portfolio niektórych z najbardziej
rozpoznawalnych i najlepszych firm wypożyczających
sprzęt recyklingowy na świecie. I nie jest to żadnym
zaskoczeniem, ponieważ branża ta jest wyjątkowa
wymagająca.

Kiverco jest pewnym wyborem, gdy instalacja recyklingowa
jest często przekazywana od klienta do klienta. Nasze
produkty to pewny wybór, gdy instalacja recyklingowa jest
często przestawiana, wymagania techniczne są rozległe
i nieprzewidywalne, zaś kolejne lokalizacje użycia są
oddalone od siebie o wiele kilometrów.
Pewny wybór dla wypożyczalni sprzętu to Kiverco. Marka
o największej renomie, zawdzięczanej wytrzymałości
produktów. Szczególnie gdy wynajmowana instalacja
recyklingowa ma spełniać swoje zadanie przez kolejne
dziesięciolecia.
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„Pewny wybór dla branży
wypożyczalni sprzętu, której
oczekiwania są rozległe i
trudne do przewidzenia”.

3991 ecnis
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Partnerzy

Kiverco jest globalnym liderem w swojej kategorii. Żadna
instalacja recyklingowa, o której nam wiadomo, nie zapewnia
dłuższej pracy bez przestojów, większej zgodności z
zasadami zrównoważonego rozwoju ani dłuższej żywotności
niż produkty Kiverco.
Wynika to, co najmniej po części, z nawiązanego partnerstwa
z innymi wiodącymi w swoich dziedzinach markami o
globalnym zasięgu, które osiągają stale wysokie wyniki.
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Kiverco

Dawniej i teraz
Od początku lat 80.
do dzisiaj

1991. Pierwsza własna działalność
Kierowany przedsiębiorczym duchem, Aidan założył firmę
wytwarzającą i montującą sprzęt rolniczy, wykonując pracę
w rodzinnej szopie na farmie. Przedsiębiorstwo to rozwijało
się nieustannie.

Przeznaczeni do sukcesu
Jako młody chłopak dorastający w dużej rodzinie,
Aidan McKiver, przyszły założyciel Kiverco, wykorzystał
umiejętności zdobyte podczas pracy z ojcem – wędkarzem,
farmerem i mechanikiem – aby stworzyć maszynę rolniczą,
która pozwoliła zmodernizować i zwiększyć wydajność
rodzinnego przedsiębiorstwa.
1984. Krok ku inżynierii
Po ukończeniu szkoły 16-letni Aidan wprowadzał do
użytku swoje umiejętności w pierwszej pracy, wytwarzając
urządzenia do miażdżenia i przesiewania oraz produkcji
betonu, ale nie tylko. Już w tym wieku uwaga Aidana była
skoncentrowana na jakości – stałym doskonaleniu procesów
i produktów.
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1993. Uruchomienie Kiverco
Wraz z żoną Anną McKiver, Aidan przeniósł działalność w
inne miejsce, aby wspierać rozwój firmy. Nadali jej nazwę
Kiverco. Nowa lokalizacja stała się fundamentem dla bieżącej
siedziby Kiverco w Brocagh.
1996. Specialisation
Ciesząc się coraz lepszą reputacją dzięki profesjonalizmowi
i kompleksowości świadczonych usług, firma Kiverco mogła
teraz liczyć na wiele nowych okazji biznesowych. Skutkowało
to jej szybkim rozwojem, szczególnie w zakresie urządzeń do
separowania odpadów na dużą skalę.
Stało to się wkrótce
specjalizacją Kiverco.
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Kiverco

2003. Ekspansja na Europę
Dzięki świetnej reputacji Kiverco, która docierała do innych
krajów, w Portugalii i Hiszpanii otworzono pierwszy w Europie
zakład produkcyjny. Ekspansja działalności postępowała
przez Europę, czego efektem było powstanie zakładów we
Francji, Belgii, Niemczech, Szwajcarii i nie tylko.
2004. Ekspansja globalna
Kiverco poszerzyła działalność na rynek Ameryki Północnej,
otwierając swój pierwszy zakład produkcyjny w stanie Ohio.
2006. Globalna sieć współpracy
Jako że instalacje recyklingowe Kiverco bardzo przekonująco
odróżniały się na tle produktów konkurencji, Kiverco
nawiązało współpracę z Lincom jako dystrybutorem na
Australię i Nową Zelandię, co zapewniło eksporty do tego
regionu świata.
2008. Podwojenie produkcji w Wielkiej Brytanii
Kiverco podwoiła swoje możliwości produkcyjne,
przyspieszając rozwój działalności, a dzięki większemu
naciskowi także na badania, udało jej się poprawić wyniki
osiągane przez instalacje i wydłużyć ich żywotność.

2014. Bliski Wschód
Kiverco rozpoczęła działania na Bliskim Wschodzie, lokując
swój pierwszy zakład w Fujairah, ZEA. Kolejne zakłady
produkcyjne powstały na terenie Arabii Saudyjskiej i w
Dubaju.
2022. Podwojenie produkcji w Wielkiej Brytanii (kolejny raz)
Zakład produkcyjny Kiverco zwiększył swoją powierzchnię
z 18 na 36 tys. stóp kwadratowych. Liczebność zespołu
Kiverco po raz pierwszy przekroczyła 100 osób. Teraz
wiodąca w swojej kategorii marka, znana na całym świecie
z wytrzymałości produktów, prześciga swoją konkurencję
w trzech kluczowych obszarach: zrównoważony rozwój,
czas pracy bez przestojów oraz żywotność, a sama firma
Kiverco rozwija się nadal. A fakt, że najwytrzymalsza
instalacja recyklingowa na świecie jest także najbardziej
zrównoważona, przysparza jej entuzjastów i zamówień w
skali globalnej.
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Kiverco jest firmą
globalną
Setki instalacji w Wielkiej
Brytanii i na świecie

Instalacja recyklingowa Kiverco jest na tyle wytrzymała, aby
przekształcać odpady od początku do końca, bez wyjątków.
Niezależnie od tego, jak bardzo jest oddalona od siedziby
firmy w Irlandii Północnej.
Bez względu na stopień trudności zadań czy terenu do
pokonania. Jedyna pewna marka, jeśli punkt realizacji
zamówień dla instalacji recyklingowej oddalony jest
tysiące kilometrów od domu – to marka słynąca ze swojej
wytrzymałości.

18

IFAT 2022

Najwytrzymalsza
tsehguoT s’dlinstalacja
roW ehT
recyklingowa natświecie
nalP gnjest
ilcytakże
ceR
najbardziej zrównoważona.
3991 ecnis

BUILT WITH BACKBONE

Produkty Kiverco są
zrównoważone

W Kiverco nie chcemy wchodzić w trwającą dyskusję
na temat zrównoważonego rozwoju. Ponieważ w
Kiverco od niemal 40 lat dyskusja ta jest prowadzona
na bieżąco. Wynika to z tego, że najwytrzymalsza
instalacja recyklingowa na świecie jest także najbardziej
zrównoważona.
W przypadku produktów Kiverco jesteśmy przekonani, że
naprawy i reklamacje zdarzają się znacznie rzadziej. Dlatego
znacznie mniej jest szkodliwych dla środowiska cyklów
naprawy, a także materiałów eksploatacyjnych i wyjazdów.
Bez wątpienia, najbardziej zrównoważoną instalacją
recyklingową jest sprawna instalacja.

Undeniably, the most sustainable recycling plant
– is functioning recycling plant.
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Światowej klasy
obsługa klienta
The World’s Toughest
Recycling Plant
Since 1993

Inwestycja w instalację recyklingową Kiverco to początek
drogi, która zapewni dłuższą pracę bez przestojów,
większą zgodność ze zrównoważonym rozwojem i dłuższą
żywotność samej instalacji. To także początek światowej
klasy obsługi klienta na etapie poinwestycyjnym.

3.Oddziaływanie globalne Staramy się na miarę sowich
możliwości oceniać, jak nasze zaangażowanie w tworzenie
najwytrzymalszej na świecie instalacji recyklingowej,
wpływa na szerzej zakrojone działania na rzecz
zrównoważonego rozwoju.

Od chwili pierwszego spotkania dbamy o interesy swoich
Klientów. Należy jednak podkreślić, że naszej światowej klasy
obsługa klienta jest kontynuowana także po zainwestowaniu
klientów w produkty Kiverco. Wynika to z tego, że jako
marka zawsze koncentrujemy się na trzech następujących
obszarach:

Światowej klasy obsługa klienta nie tylko ma służyć naszym
klientom. Ona jest dla każdego.

1.Doskonalenie przedsiębiorstwa klienta Zadbajmy o to, aby
zmiana była rzeczywista – dla klienta.
2.Składanie obietnic, które Kiverco może zrealizować. Nasze
obietnice są tak samo ważne dla nas, jak dla Klienta. Dlatego
nieustannie sprawdzamy rzetelność i wiarygodność naszych
twierdzeń.
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zanim wybierze Kiverco, a
także po
zainwestowaniu
w jej produkty
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05 JCB

Twarde marki
kochamy
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Ciężka miłość 2022

04 Audi
Vehicles

08 Snickers
Clothing

10 Gorillia

Adhesives & Sealants

07 O’Neills
Clothing

03 Caterpillar
Construction & Mining

02 Toyota
Vehicles

Każdego roku, w ramach poszanowania dla konkurencji, cały
zespół Kiverco głosuje na swoich faworytów. Nazywamy to
projektem „Tough Love” (dosł. trudna miłość).
Marki, które radzą sobie najlepiej, to te, którym przyświeca
filozofia „do-it-once, do-it-right” (dosł. raz a dobrze). Marki,
które nie tną kosztów, ponieważ dbają o jakość. To marki
autentyczne. Marki, które zyskują najwyższą pozycję
w rankingu projektu „Tough Love”, dbają o wytwarzanie
produktów o najlepszych osiągach i najdłuższej żywotności
nie ze względów marketingowych, tylko dlatego, że już takie
są. Nie potrafią postępować inaczej.
Tegorocznych, jak i wcześniejszych zwycięzców tego
„konkursu” przedstawiamy w witrynie www.kiverco.com.

09 Levis
Clothing

06 Lego
Toys

01 Milwaukee
Power Tools
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Rozmowa twarda
Biuletyn

Zarejestruj się na
www.kiverco.com

Biuletyn informacyjny Kiverco „Talking Tough” jest aktem
celebracji unikalnej dla branży, inspirującej koncepcji
profesjonalnego podejścia do produkcji – „do-it-once,
do-it-right”. Co miesiąc w skrzynce odbiorczej naszych
subskrybentów.
Załóż konto w witrynie www.kiverco.com.
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Kiverco
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