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“Credem într-o lume în care instalațiile
de reciclare recuperează cantități
mult mai mari de deșeuri, cu mult mai
multă acuratețe și pentru timp mult
mai îndelungat.
Credem în instalațiile de reciclare care
asigură o mai mare disponibilitate și
o puritate susținută la un nivel mai
înalt, și care au o durată mai lungă de
exploatare.”
Aidan McKiver
Fondator & Director

KIVERCO.COM
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BINE ATI VENIT
LA KIVERCO
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BUILT WITH
BACKBONE
Cele mai robuste instalații de
reciclare din lume,
încă din 1993.

Toți angajații Kiverco știu care este menirea noastră: Să
creăm cele mai robuste instalații de reciclare din lume.
De ce? Pentru că aceasta înseamnă o mai mare
disponibilitate, o puritate susținută la un nivel mai înalt și o
durată mai lungă de exploatare - pentru dumneavoastră.
Dar cum știm cât de bine merg lucrurile? Și ce înseamnă
„robustețea” pentru Kiverco?
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Robustețea are de-a face cu modul în care gândim, aici la
Kiverco, și nu doar cu activitatea pe care o desfășurăm. Da,
întocmim specificații super-detaliate în faza de proiectare
în ceea ce privește structura, materialele și procesul de
fabricație. Însă modul în care „gândim” despre robustețe este
deosebit de semnificativ.
Deoarece, spre deosebire de companiile concurente, Kiverco
nu doar urmează standardele de performanță considerate
acceptabile în industria de profil.
Kiverco stabilește standardele.

Disponibilitate mai mare
Puritate susținută la un nivel
mai înalt
Durată mai lungă de exploatare
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Cele mai robuste
instalații din lume.
Dar cum de știm acest lucru?
Depășind
industria noastră

Robustețea Kiverco este bine definită.
Este o abordare care ne permite să concepem, să proiectăm
și să fabricăm instalații de reciclare care urmăresc să le
ofere clienților trei avantaje cheie măsurabile.
1.
2.
3.

Disponibilitate mai mare
Puritate susținută la un nivel mai înalt
Durată mai lungă de exploatare

Dar cum măsurăm aceste aspecte?
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Cele mai robuste
instalații din lume.
Dar cum de știm acest lucru?
Depășind
industria noastră

Pentru fiecare dintre aceste trei obiective, membrii dedicați
ai echipei Kiverco efectuează în permanență și la cel mai
înalt nivel posibil cele de mai jos:
1.Identificăm nivelurile de performanță pe care industria
noastră le consideră a fi „excelente” pentru fiecare dintre
cele trei avantaje cheie oferite de Kiverco (Disponibilitate
mai mare, Puritate susținută la un nivel mai înalt, Durată mai
lungă de exploatare).
2.Ne stabilim propriile niveluri țintă de performanță - net
superioare normelor din domeniu.
3.Urmărim să ne depășim propriile obiective ambițioase - de
fiecare dată.
Asta este tot.
Mini-rapoarte regulate și de actualitate care explorează
toate aspectele de mai sus se găsesc în secțiunea Bibliotecă
a site-ului Kiverco, la adresa www.kiverco.com.
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Ce facem
Aflați mai multe la
www.kiverco.com

Kiverco oferă instalații de reciclare la comandă și o gamă
de echipamente modulare de reciclare pentru procesarea,
separarea și recuperarea deșeurilor de până la 100 tph
(tone pe oră).
Fluxurile de deșeuri cu care lucrăm includ
Construcții și demolare (C&D)
Comercial și industrial (C&I)
Materiale reciclabile uscate amestecate (DMR)
Deșeuri solide municipale (DSM)
Compost
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Ce facem

Static.
La comandă.
Soluții la cheie.
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Ce facem
Aflați
mai multe
la
The
World’s
Toughest
www.kiverco.com
Recycling
Plant
Since 1993

Modular
În 2021 am introdus fabricile noastre modulare de reciclare
care recuperează până la 14 produse.s.
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Mobil
Unitățile noastre mobile bine stabilite pot fi utilizate individual
sau combinate pentru a forma o instalație de reciclare.
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Ce facem

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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Clienții noștri
Companii de management al deșeurilor
Autorități guvernamentale și locale
Companii de închiriere

Companii de gestionare
a deșeurilor
Companiile de gestionare a deșeurilor care aleg Kiverco
beneficiază de o profitabilitate previzibilă pe care o pot
asigura numai cele mai robuste instalații de reciclare din
lume. Și aceasta deoarece instalațiile de reciclare Kiverco
oferă o mai mare disponibilitate, o puritate susținută la un
nivel mai înalt și o durată mai lungă de exploatare.

Numai operatori serioși și semnificativi.
Companiile de gestionare a deșeurilor care aleg instalațiile
Kiverco sunt operatori serioși și semnificativi. Sunt operatori
care cunosc diferența dintre prețul plătit și valoarea în timp
a echipamentelor, și care caută să achiziționeze instalațiile
corecte de la bun început, o dată pentru totdeauna. De
aceea, Kiverco reprezintă singura soluție reală la problemele
cu care se confruntă cele mai bune companii de gestionare
a deșeurilor din lume.
Facem numai promisiuni pe care le putem onora. Și ne
onorăm întotdeauna promisiunile.
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Specificațiile inferioare și promisiunile excesive oferite de
unii fabricanți de instalații de reciclare constituie o problemă

reală în domeniul nostru. Kiverco face exact opusul.
Kiverco susține cu încredere promisiunile esențiale
pentru desfășurarea activității pe care le faceți clienților
dumneavoastră. Pentru că noi facem numai promisiuni pe
care le putem onora. Și ne onorăm întotdeauna promisiunile.

„Profitul este excelent.
Profitul previzibil este
și mai bun.”

3991 ecnis
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Clienții noștri

Guverne și autorități locale
„Atunci când achiziționează
instalații Kiverco, guvernele
și autoritățile locale nu investesc doar banii contribuabililor. În plus, își investesc și
reputația. Noi le protejăm pe
amândouă.”

Instalațiile de reciclare Kiverco ocupă cu încredere o poziție
centrală în activitatea a sute de firme din întreaga lume.
Acestea recuperează mult mai multe deșeuri, cu mult mai
multă acuratețe și timp mult mai îndelungat.
Dar cum pot juca instalațiile de reciclare Kiverco un rol
pivotal în îndeplinirea cerințelor guvernelor?
Prin influențarea economiilor. Pot susține modul în care
orașele mari și mici, și chiar și unele țări, facilitează procesul
de reciclare la nivel fundamental?

Garanția. Cel mai valoros atribut dintre toate.
Responsabilitatea pe care guvernele și autoritățile locale o
încredințează companiei Kiverco nu este niciodată tratată
cu ușurință. Înțelegem foarte bine că, atunci când guvernele și autoritățile locale aleg compania Kiverco, trebuie să
răspundem nevoile precise și imediate nu doar ale guvernului sau departamentului local respectiv, ci și ale firmelor,
gospodăriilor și rezidenților care depind de acestea.
Atunci când achiziționează instalații Kiverco, guvernele și
autoritățile locale nu investesc doar banii contribuabililor. În
plus, își investesc și reputația. Noi le protejăm pe amândouă.

Da, desigur. Kiverco face acest lucru fără probleme de
aproape patruzeci de ani.
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Clienții noștri
Lucrând ca una cu un nivel ridicat
constant performant, lider de categorie
si mărci semnificative la nivel global

Companii de închirieri
Instalațiile de reciclare Kiverco, cele mai durabile din lume,
sunt cele mai valoroase echipamente din portofoliile
unora dintre cele mai mari și recunoscute companii de
închiriere a instalațiilor de reciclare. Acest lucru nu este
deloc surprinzător, deoarece sectorul închirierilor este
extraordinar de exigent.

Marca Kiverco reprezintă alegerea ideală atunci când o
instalație de reciclare este mutată frecvent de la un client
la altul. Noi constituim alegerea de încredere atunci când
instalațiile de reciclare sunt repoziționate atât de frecvent
și când cerințele fizice sunt atât de variate și imprevizibile, și
când locațiile de utilizare consecutivă pot fi la mulți kilometri
distanță una față de cealaltă.
Marca Kiverco reprezintă alegerea ideală și de încredere
pentru companiile de închirieri. Marca cea mai renumită pe
plan mondial pentru robustețea echipamentelor sale. Mai
ales atunci când așteptările sunt ca instalațiile de reciclare
destinate închirierii să aibă un randament înalt decenii
întregi.
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„Cea mai bună marcă de
instalații pentru satisfacerea
nevoilor diverse și
imprevizibile ale sectorului
închirierilor.”

3991 ecnis
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Parteneri

Kiverco este lider global în categoria sa. Nu cunoaștem nicio
altă instalație de reciclare care să ofere o disponibilitate mai
mare, niveluri mai înalte de puritate susținută și o durată de
exploatare mai lungă decât instalațiile Kiverco.
Acest lucru se datorează, cel puțin parțial, parteneriatului
cu alte mărci de top de renume mondial care oferă în mod
consistent o performanță înaltă.
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Kiverco

Atunci și acum
De la începutul anilor 1980
pentru astaz

1991. Prima afacere
Impulsionat de flerul său antreprenorial, Aidan a pus bazele
primei sale afaceri, fabricând și asamblând utilaje agricole
într-un șopron aflat pe o mică fermă de familie. Afacerea a
crescut treptat și constant.
1993. Este lansată compania Kiverco
Născut pentru aceasta
De mic copil, și crescând într-o familie numeroasă, Aidan
McKiver, fondatorul companiei Kiverco, a utilizat abilitățile
învățate lucrând alături de tatăl său - un pescar, fermier și
mecanic entuziast - pentru a crea utilaje agricole care să
modernizeze și să îmbunătățească eficiența la ferma familiei.
1984. Primul pas în lumea ingineriei
La vârsta de 16 ani, Aidan a părăsit băncile școlii și și-a pus
în aplicare aptitudinile la primul său loc de muncă, creând
echipamente statice de concasare, echipamente de sortare,
utilaje de amestecare a betonului și multe altele. Chiar și
la această vârstă fragedă, preocuparea principală a lui
Aidan era calitatea - mai exact, îmbunătățirea continuă a
proceselor și produselor.
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Alături de soția sa, Anne, Aidan McKiver își mută afacerea
într-o altă locație pentru a permite și sprijini extinderea
acesteia. Cei doi schimbă denumirea companiei în Kiverco.
Această locație nouă a devenit fundația originală a sediului
Kiverco actual din Brocagh.
1996. Specializare
Reputația sa de designer și producător de echipamente
incredibil de robuste și construite așa cum trebuie de la bun
început, a atras companiei Kiverco multe oportunități noi.
Aceasta a condus la o creștere rapidă, în special în domeniul
echipamentelor de mari dimensiuni pentru separarea
deșeurilor. În scurt timp, aceasta a devenit preocuparea
absolută a companiei Kiverco.
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Kiverco

2003. Lansarea în Europa
Odată cu extinderea pe plan internațional a reputației
robusteții echipamentelor create de Kiverco, compania
deschide primele uzine pe continentul european, în Portugalia
și Spania. Afacerea continuă să crească în Europa, cu
înființarea de noi uzine în Franța, Belgia, Germania, Elveția și
alte țări.
2004. Extinderea la nivel global

2014. Orientul Mijlociu

Kiverco își extinde activitatea pe piața nord-americană,
înființând prima uzină de echipamente în statul Ohio.

Kiverco își stabilește prezența în Orientul Mijlociu prin
implementarea primei instalații de tratare a deșeurilor
în Fujairah, Emiratele Arabe Unite. Aceasta este urmată
de implementarea mai multor instalații de prelucrare a
deșeurilor în Arabia Saudită și Dubai.

2006. Rețele globale
Datorită performanței de piață cu mult superioare a
instalațiilor de reciclare pe care le produce, Kiverco reușește
să contracteze compania Lincom ca distribuitor al produselor
sale în Australia și Noua Zeelandă, lucru care conduce la
exporturi în Australia, Noua Zeelandă și alte țări.
2008. Dublarea producției în Regatul Unit
Kiverco își dublează capacitățile de producție pentru a
facilita creșterea companiei și a intensifica procesele de
cercetare și dezvoltare pentru îmbunătățirea în continuare a
performanței și longevității instalațiilor și utilajelor sale.

2022. Dublarea (din nou) a producției în Regatul Unit
Unitatea de producție a companiei Kiverco crește de la 1672
metri pătrați la 3345 metri pătrați. Echipa Kiverco numără,
pentru prima dată, mai mult de 100 de membri. Kiverco
deține acum calitatea de lider în domeniul său de activitate
și este recunoscută pe plan mondial pentru robustețea
instalațiilor sale și performanța inegalabilă a acestora
în cele trei aspecte cheie: puritatea susținută la un nivel
mai înalt, disponibilitatea mai mare și durata mai lungă de
exploatare. Drept urmare, Kiverco continuă să se dezvolte. În
plus, conștientizarea faptului că cele mai robuste instalații
de reciclare din lume sunt și cele mai durabile instalații de
reciclare din lume, sporește și mai mult interesul și atrage un
număr tot mai mare de comenzi din întreaga lume.
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Kiverco este o
companie globală
Sute de instalații din Marea
Britanie și globale

Uzina de reciclare Kiverco este suficient de rezistentă pentru
a transforma deșeurile din lume prima dată, de fiecare dată.
Indiferent cât de departe de sediul său din Irlanda de Nord.
Indiferent cât de provocatoare ar fi terenul și sarcinile.
Singura alegere de brand încrezătoare când punctul de
utilizare al unei fabrici de reciclare ar putea fi la mii de
kilometri de casă - este brandul faimos în lume pentru
rezistență.
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Kiverco este o
companie durabilă

Aici, la Kiverco, nu ne implicăm în conversațiile actuale
privind dezvoltarea durabilă. Și aceasta pentru că aici, la
Kiverco, purtăm propriile conversații despre dezvoltarea
durabilă de aproape 40 de ani. Și pentru că cele mai robuste
instalații de reciclare din lume sunt și cele mai durabile.
Considerăm că echipamentele Kiverco necesită mai puține
reparații și atrag mai puține revendicări de garanție decât
orice alte echipamente concurente.
Aceasta înseamnă mai puține cicluri de reparații, mai puține
consumabile și mai puține deplasări cu mașina care să
dăuneze mediului. Fără îndoială, cele mai durabile instalații
de reciclare sunt cele care funcționează.

Undeniably, the most sustainable recycling plant
– is functioning recycling plant.
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De clasă mondială
Asistență pentru
clienți
The World’s Toughest
Recycling Plant
Since 1993

Investiția în instalațiile de reciclare Kiverco atrage după sine
o disponibilitate mai mare, o puritate susținută la un nivel
mai înalt și o durată mai lungă de exploatare. De asemenea,
aceasta marchează începutul unei asistențe pentru clienți
de talie mondială.

3.Impactul pe scară largă. Depunem toate eforturile
posibile pentru a evalua modul în care angajamentul nostru
față de crearea celor mai robuste instalații de reciclare
din lume afectează măsurile de dezvoltare durabilă
implementate pe scară mai largă, la nivel global.

Avem grijă de dumneavoastră din momentul în care facem
cunoștință. Este, însă, important de reținut că asistența de
talie mondială oferită clienților continuă și după investiția în
echipamentele Kiverco. Și aceasta pentru că, ca și brand, ne
concentrăm în permanență asupra a trei aspecte importante:

După cum vedeți, asistența pentru clienți de talie mondială
pe care Kiverco o oferă nu este doar pentru dumneavoastră.
Este pentru toată lumea.

1.Îmbunătățirea afacerii dumneavoastră. Vrem să
ne asigurăm că avem o contribuție reală - pentru
dumneavoastră.
2.Propriile angajamente măsurabile pe care ni le asumăm.
Promisiunile pe care le facem sunt la fel de importante
pentru noi cum sunt și pentru dumneavoastră. De aceea,
testăm încontinuu acuratețea și credibilitatea afirmațiilor pe
care le facem.
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Inainte si dupa
tu alegi
Kiverco
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05 JCB

Proiectul
„Tough Love”
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Dragoste dură 2022

04 Audi
Vehicles

08 Snickers
Clothing

10 Gorillia

Adhesives & Sealants

07 O’Neills
Clothing

03 Caterpillar
Construction & Mining

02 Toyota
Vehicles

Dragostea și respectul pe care le avem față de „mărcile
robuste” sunt atât de mari încât, în fiecare an, întreaga
echipă Kiverco votează pentru mărcile favorite. Am numit
acest proiect „Tough Love” (Dragoste puternică).
Mărcile care au cele mai bune rezultate sunt cele care
fac totul bine de la bun început. Sunt mărcile care nu fac
compromisuri pentru a își reduce costurile. Mărcile autentice.
Iar mărcile care apar cel mai frecvent în topul clasamentului
„Tough Love” sunt cele care sunt dedicate creării de produse
care funcționează mai bine și durează mai mult, nu din
motive de marketing, ci pentru că este în natura lor. Acestea
nu concept să facă lucrurile altfel.
Pentru a afla care sunt câștigătorii de anul acesta și din anii
precedenți, accesați www.kiverco.com.

09 Levis
Clothing

06 Lego
Toys

01 Milwaukee
Power Tools
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Buletinul informativ
„Talking Tough”
Înscrieți-vă la
www.kiverco.com

Buletinul informativ electronic de la Kiverco, „Talking Tough”
este o sărbătoare a designului și producției specifice
sectorului, inspirațional, do-it-once, do-it-right. Lunar în
căsuța dvs. de e-mail.
Înscrieți-vă pe www.kiverco.com.
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Kiverco
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